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15 - 2020 «Peter og oss - 1»

GUDS ORD:
LES, LYTT OG SNAKK:

1. Fortell om en viktig beslutning du tok – og hvorfor!

2. Les bibeltekstene 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:
Jesaja 26,4
Jesaja 53,2-9
Matt 16,18
Josva 1,9

KONFIRMANTENE VÅRE:
Miriam Lothe – Guro Eline K. 
Kalstø – Kristian Vold  - Jonas 
Gaupås – Ida Haugvaldstad –

Ingrid Monsen

BØNN

FOKUSTEKST:
Ta en runde: En "up" og en "down" siden sist. 

Fram til advent har vi en taleserie om Peter og oss. Vi vil snakke om Peter fordi han 
ble den første kristne lederen, og fremst blant Jesu disipler – men også fordi han er 
veldig menneskelig og mulig for oss å identifisere oss med. Peter hadde mange
svakheter som han ble konfrontert med gjennom sine opplevelser med Jesus. 
Likevel søkte han ikke bort fra Jesus, men han søkte tettere inn til Jesus gjennom 
disse. Han var villig til å lære og villig til å følge Jesus radikalt. Kanskje det var 
derfor Jesus valgte ham? Som om Jesus sier; «Følg meg – og se hvordan Peter gjør 
det! Det er disippelens vei.» 

Valget om å følge Jesus er en beslutning av en annen verden. Ikke forvent at den 
gir mening for noen som ikke tror enda. Det er en beslutning om å velge andre 
parametere enn det verden gir oss, nemlig Guds parametere; å se på livet, døden, 
evigheten og verden med helt andre øyne. 


