Livsnære grupper sommeren 2006

Bønnevandring gjennom sommeren

Bønn.
Alle har vi et forhold til bønn.
Dessverre er det et ord vi har et ”burde” forhold til, eller vi blir litt
oppgitt og tenker; ”jamen, jeg ber jo. Jeg vet da hva bønn er.”
Slår du opp på ordet ”bønn” i en bibelordbok, er bibelhenvisningene veldig
mange.
Så la oss se på han som er vår læremester; Jesus!
Det står mye i evangeliene om bønn.
Les om hva Jesus selv sa om bønn, hva han ba om, hvordan han ba, når han
ba, hvor ofte og hvor lenge.
Ønsket er at denne bønnevandringen skal være oppmuntrende, inspirerende og
motiverende!
Kanskje får du et nytt forhold til ordet ”bønn”!
Tanken er at uansett om du er på sommergruppene eller er på ferie så er vi
sammen i disse versene og bønnene.
God sommer ønskes dere alle fra Cathrine og Sarita ☺

Onsdag 28 Juni
Gud er god☺
Johannes 16 23b-24: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt
navn. 24 Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.
Hmmmm...fullkommen glede...Herrrrlig☺
Bønnetemaer gjennom sommeren. Be for dette hver onsdag, og gjerne ellers og.
#Far,vi ber at vi får erfare at nye mennesker får et møte med Jesus og menigheten vår i høst
# Pastor-spørsmålet
# Far, vi ber om din velsignelse over enkeltmenneskene i felleskapet gjennom sommeren
# Vi ber om at midlene vi fikk gi til Åsen-skolen blir til velsignelse
# Vi ber deg for gudstjenestearbeidet
# Far,utøs en bønnens ånd i oss. La felleskapets medlemmer se mange bønnesvar i løpet av sommeren
# Far, beskytt og helbred ekteskapene

Onsdag 5 Juli
Hvordan be?
Matteus 6 v 5-135: Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på
gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn. 6 Men når du ber, skal
du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal
lønne deg.
Herrens bønn
7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir bønnhørt ved å bruke mange
ord. 8 Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. 9 Slik skal
dere da be:
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
10 La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
11 Gi oss i dag vårt daglige brød,
12 og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.

13 Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
*For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.
Tips: be hver bønn i ”vår Far” for deg selv,menigheten og byen, og erfar nye dybder i denne fantastiske bønnen
☺
Bønn:
# Far,velsign Jazz-festivalen så ditt navn blir æret. La Kongsberg få se at du er musikkens skaper
# Felles gudstjeneste i Metodistkirken 9/7

Onsdag 12 Juli
Før viktige valg, og helt ”vanlige” dager
Lukas 6 v12-13: På denne tiden gikk han en gang opp i fjellet for å be, og hele natten var han der i bønn til Gud.
13 Da det ble dag, kalte han til seg disiplene sine, og av dem valgte han ut tolv, som han også kalte apostler
Markus 1 v 35: Tidlig neste morgen, mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et øde sted og ba
der.

Bønn:
# Far , hjelp oss og finne ”øde steder” der vi kan snakke med deg og lytte til deg. Hjelp oss å være utholdene i
bønn
# felles gudstjeneste på Betania 16/7

Onsdag 19 Juli
Hensikten er å ære Gud
Johannes 14v 12-14: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerninger jeg
gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far. 13Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Far skal
bli æret gjennom Sønnen. 14. Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.
Til ettertanke: Større gjerninger enn Jesus?
Målet med bønnesvarene er at Gud skal bli æret, ifølge denne teksten.I Johannes 16 23b-24 står det at hensikten
er fullkommen glede. To sider av samme sak?
Bønner
#Far, velsign Visjon. Frikirkens sommerstevne 19 til 23 juli
# felles gudstjeneste i Misjonskirka 23/7 og 30/7

Onsdag 2 August
Se oppover!!!
Mark 7 32-35: 32 De førte til ham en mann som var døv og hadde vondt for å tale, og de ba ham legge hendene
på ham. 33 Jesus tok ham med seg bort fra mengden. Han stakk fingrene i ørene hans, tok spytt og berørte
tungen hans. 34 Så løftet han blikket mot himmelen, sukket og sa til ham: «Effata!» – det betyr: «Lukk deg opp!»
35 Straks ble ørene hans åpnet, båndet som bandt tungen hans, ble løst, og han snakket rent.
Matteus 6 33-34
33 Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. 34 Så gjør dere ingen
bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen
plage
Be om
# Far, hjelp oss å søke deg først, og ikke bare når alt annet er utprøvd
# felles gudstjeneste 6/8 på Bedehuset og 13/8 i Misjonskirka
Tanker:
Dele erfaring med sommerens bønnevandring.
Hvordan går vi videre i menighetens bønnearbeid?

Sommerhilsen fra Cathrine og Sarita ☺

