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INN: (50 min)
EKTE LIV: Kort oppdatering på livet. Hva vil du takke Gud for? Hva har livet brakt deg siden sist? 
BØNN: Hva vil du be Gud om? Be sammen! Takk Gud! Vær frimodige! Be for det som ble delt. Noter gjerne 
ned bønne- og takkeemnene og følg med på bønnesvar!
LØFT BLIKKET: Les salme 40,1-6 sammen. Syng en lovsang som løfter blikket (Velg på rundgang; del hvorfor 
sangen ble valgt)

OPP: (50 min)
FORRIGE GUDSTJENESTE: Hva sitter du igjen med? Hva vil du dele med de som ikke var der? Fikk du en 
utfordring som du vil ta tak i? Del! CG-leder: Du er tjent med å lytte på talen før gruppa møtes!
LES GUDS ORD: Les Johannes 14 i sammenheng. Høyt, stille og lyttende. Bruk 3T-metodikken fra 
bibeldagboka: 

Hvilke vers gir gjenklang i hjertet ditt? Hvordan angår dette meg og mitt liv?
Hva minner teksten deg på mht bønn? Er det noe som leder til handling?

SNAKK SAMMEN: Hva tenker du dette betyr: «I min fars hus er et mange rom»? Les hele vers 6 én gang til. 
Hvilke konsekvenser har dette verset, tenker du? Hva tenker du er mest crazy med å være en kristen? Hva kan 
være bra med å være litt crazy i etterfølgelsen av Jesus? Hva tenker du om å bygge en ny kirke til 10-15 
millioner? Er det for crazy, eller har du tro på at vi skal få det til? Hvordan kan du bidra, tenker du?
MER BIBEL? Joh 16,1-15 * 2.Kor 11,1

UT: (20 min)
HELT CRAZY: Hvordan kan du vise en nabo crazy godhet?
«BRO TIL TRO»: Bruk tid sammen hver gang til å be for «BRO-folkene». Hvordan kan dere oppmuntre 
hverandre, hjelpe hverandre, forplikte hverandre på dette med å be for BRO-folk? Har noen noe å fortelle?
INKLUDERENDE MENIGHET: Hvem utenom dine nærmeste venner i menigheten kan trenge deg nå, tror du? 
Er det noe du kan gjøre sammen med andre?
AVSLUTT MED BØNN:
o Be for konfirmantene våre: Adrian, Amalie, Axel, Elias, Mathias, Mathias, 

Simon André og Simon – og andre konfirmanter dere er nær til! 
o Be over spesielle behov som har dukket opp i samtalen.
o Be Herrens bønn før dere går fra hverandre. (Matt 6,9-13)
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