
 

 

 

RESSURSARK SMÅGRUPPER  

MENNESKE TIL GUD: Lovsang og bønn 

OPPSTART: ENKEL SERVERING OG EVENTUELT EN ISBRYTER 

GUD TIL MENNESKE: Dagens tekst og tema 

MENNESKE TIL MENNESKE: Deletid og forbønn 

MENNESKE TIL VERDEN: Fremover og utover 

Husk SmågruppeTREFF. Del opplevelser fra forrige gang dere møttes. Presentasjon om det er 
nye på gruppen 

Tema: Leve og tjene i takknemlighet – tale i Elim 7. oktober 
Tekst: Rom. 12:1 
Vanskelig å skille sunn skyld, skyld på feil grunnlag, skam. Agnar brukte bilde av å rulle snømann i lite 
snø. Blanding av snø og kvist og jord. Livet kan oppleves slik. Et kaos av skyldfølelser man ikke helt 
hvordan skal plasseres. Snakk sammen om: Hvordan få hjelp til dette? Agnar fokuserte på: Viktig å bli 
grunnfestet i ordet. Viktig med samtalegrupper og sjelesorg. 
 
Bære kroppen frem som «offer». I GT fortelles det om skyldoffer og takkoffer. Heb.7:27 forteller at 
Jesus var skyldofferet en gang for alle. Det vi kan gjøre er å gi oss selv som takkoffer. Ikke for å bli 
godtatt, få tilgivelse. Men fordi vi er tilgitt og er elsket. Les verset og snakk sammen om dette. 
 
Hva kan vi gi ham? Hva vil det si å gi alt? Agnar fokuserte på at å gi ham alt handler først og fremst 
om å være åpen og ærlig mot Gud. Hva er viktigst i et kjærlighetsforhold? Å være åpne og ærlige eller 
å gjøre mye for hverandre? Begge ting er bra, men det første det viktigste. Snakk sammen om 
hvordan få en god balanse i dette. 
 
Med det er også godt å gjøre! Bær frem kroppen – la det være deres åndelige gudstjeneste. Det er 
galt å skille det åndelige fra det kroppslige. Vi henger sammen. Snakk sammen om hva det betyr at 
Paulus formulerer seg slik om kropp og ånd som han gjør i dette verset. 
 
Les Kol.3:23. Snakk sammen om hva dette betyr i møte med å tjene ham. 

Snakk sammen om det er andre som er aktuelle for smågruppen. Hvem kan inviteres? Be for 
disse 

Be sammen over ting som har blitt delt eventuelt andre bønneemner 

Be sammen for samlingen. Eventuelt noen lovsanger 

TEMA: Leve og tjene i takknemlighet 


