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10 - 2020 «Når ikke alt kan fikses»

Hva gjør vi når ikke alt kan fikses? Alt blir bra står det mange steder nå. Er dette 
sant? Kommer alt til å bli bra? Er det slik at når Corona er over og vi kommer til vår 
vante hverdag igjen så er alt bra? Livserfaringene våre har vist oss at det ikke er slik. 
Johannes anerkjente Jesus med å si: "Se, der Guds lam som bærer verdens 
synd" Når han så kommer i fengsel blir han i tvil og sender følgende spørsmål til 
Jesus: "Er du den som skal komme eller skal vi vente en annen? Mannen ved 
Betestadammen ble helbredet, andre ble ikke helbredet. Hvordan kan vi leve ekte 
og sant som Jesu etterfølger også med våre skuffelser, smerter og nederlag?

GUDS ORD:

LES, LYTT OG SNAKK:

1. Les teksten først høyt, så stille, hver for seg.

2. 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!

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

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

5. Be sammen

• 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:

Johannes 5. 2-8
Matt 11. 2-6

KONFIRMANTENE VÅRE:
Jenny – Rebekka 
Miriam – Even 

Så lenge landet er i Corona-karantene, møtes gruppene online. Leder tar evt kontakt med pastor om dette. Opplegget 
er beregnet til å vare far 30-60 minutter. Gud er stor nok til å møte oss også gjennom en skjerm!

BØNN

FOKUSTEKST:

Ta en runde: En "ups" og en 
"downs" siden sist.


