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12 - 2020 «Slutte å late som?»

GUDS ORD:
LES, LYTT OG SNAKK:

1. Hva har du hørt på de to første gudstjenestene om 
menighetens visjon som skaper engasjement i deg?

2. Les bibelteksten først høyt, så stille, hver for seg.

3. Lytt; og noter gjerne ned tanker du får: Hva taler 
Gud om til deg? Er det noe du blir minnet om? En 
oppmuntring? En formaning? Andre ting? Gud taler 
her og nå!

4. Hvordan kan du praktisere det som du ble minnet 
om i hverdagen din?

5. Ta en delerunde og del det du opplevde du fikk.

6. Be sammen! 
1. Hva vil du takke Gud for i dag?
2. Hvilken «skjult» del av livet ditt vil du be Gud 

hjelpe deg med i dag?
3. Hvem kan du spørre om å bli din 

bønnepartner i dette?

• FELLES BØNN (fra 
bønnearket)

• BRO-BØNN
• BE FOR 

KONFIRMANTENE OG 
UTSENDINGENE

• FRI BØNN-BØNNEBEHOV
• «VÅR FAR I HIMMELEN»

TIPS: Bruk bønnearket; «TID FOR 
BØNN». (på websiden)

TIL SAMTALEN:

Efeserne 4,15-16 
Kolosserne 1,8-14

KONFIRMANTENE VÅRE:
Jenny – Miriam – Even 

BØNN

FOKUSTEKST:

Ta en runde: En "up" og en "down" siden sist. 
NB: «Nettverkskartet dere ledere har sett – vent med det til neste gruppesamling!

Menigheten er Jesu kropp. Vi er kroppsdelene. Det vi er sammen – det blir 
menigheten. Deg og meg. Oss. De to første gudstjenestene har vi snakket om hva 
vi drømmer om at denne kroppen skal være. Om vi skal  være et inkluderende 
fellesskap i dag, krever det at vi er EKTE. Både EKTE med hva vi tror på og står for –
men også møte mennesker med EKTE kjærlighet fra Gud. Åpent, gjennomsiktig og 
EKTE. Noen mennesker utfordrer oss, enten fordi vi er sterkt uenige med dem, 
tenker at de tar dårlige etiske valg eller bare at de er annerledes enn oss. Gud 
kaller oss til å elske alle slags mennesker som Ham, uansett hva de bringer med seg 
til oss. Så må vi øve oss på at det å vise mennesker kjærlighet gjennom inkludering 
IKKE er det samme som å si at «jeg er enig i det du gjør eller står for.» Hjelp heller 
mennesker til en dypere relasjon til Jesus, sånn at HAN kan skape de forandringene 
som HAN vil ha. Det er Herrens oppgave – ikke vår. 


