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11 - 2020 «...de hadde alt felles...»

Vet du hvor dette bildet er 
hentet fra? Noen vil gjenkjenne 
det fra menighetens interne Facebookgruppe. Det er et sted å dele informasjon, lenker og gode ting. 
Noe som bygger fellesskap. Cellegruppene møtes på videosamtaler. Fellesskap. På 17.mai sang hele 
Norge nasjonalsangen kl 13. Fellesskap. Familiene ber for maten og leser gjerne i Bibelen sammen. 
Fellesskap. Å komme på en gudstjeneste i utlandet uten å kjenne noen eller kjenne språket. 
Fellesskap. Du kommer på gudstjeneste, og noen ser deg og hvordan du har det. Fellesskap. Noen 
blir syke, og menigheten ber sammen for dem. Fellesskap. Noen i menigheten har det trangt 
økonomisk, og får hjelp fra de andre. Fellesskap. Du er enslig, men ikke alene. Fellesskap. Bibelen gir
oss noen nydelige eksempler på fellesskap. Jo større plass Jesus Kristus får ha i fellesskapet, jo mer vil 
det ligne på de bibelske fellesskapene. Blir du med og investerer i fellesskapet?

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:

Apgj 2,36-47
Kol 3,12-17

KONFIRMANTENE VÅRE:
Jenny – Rebekka 
Miriam – Even 

Så lenge landet er i Corona-karantene, møtes gruppene online. Opplegget er beregnet til å vare far 30-60 minutter. 

BØNN

FOKUSTEKST:

Runden: Del én ting du vil 
takke Gud for fra den siste 
uka!


