Høstens påskedag – Luk.7-11-17
ISBRYTER

v. 13 ordrett oversatt betyr omtrent , Jesus ble rystet i sine innvoller!

Mørke høstkvelder er boktid – hvilken bok har gjort mest inntrykk
på deg ? (utenom bibelen da)

Snakk litt sammen – i hvilke situasjoner kjenner dere på medfølelse
med mennesker ?

OPP

Ofte er det langt fra følelser og ord til Handling. Hvordan kan vi som
gruppe støtte og hjelpe hverandre også til å handle når medfølelsen
tar tak i oss?

Begynn gjerne med å synge en lovsang eller lytt til en CD med en
sang som setter Jesus i sentrum. Kanskje en påskesang passer i dag
på høstens påskedag?
Be en stille bønn – et minutt i stillhet – om Åndens ledelse .
Les bibelteksten sammen 2 ganger – gjerne høyt og så stille.
Bruk deretter 5 minutter i stillhet.

UT
Komfortsone var neppe et ord jødene brukte for 2000 år siden –
men når Jesus rører ved en død manns båre er han langt utenfor
normale komfortsoner for en jøde.

Del med hverandre en tanke/oppdagelse hver fra teksten en tanke
fra disse versa som sa deg noe om Jesus!

Snakk litt sammen – noen komfortsoner kan være sunne og riktige,
finn gjerne eksempler. Noen trenger vi å bryte – tenk litt, har dette
skjedd med deg? Er det situasjoner der du gjerne skulle ønske det
skjer? Del med gruppen.

Del på den måten at alle får komme med sin tanke uten at dette blir
kommentert av noen av de andre i gruppa.

Til Bønnen

Etter runden der alle har fått dele – var det noe som ble nytt for
dere?

Se på hjemmesida vår – der finner dere det nye menighetsrådet – be
for rådet og oppstarten.
Der finner dere også en link til bønnebrevet knyttet til
misjonsprosjektet – les og bruk dette bønnebrevet i gruppa!

INN
For mennesker med gresk eller romersk tenkemåte – de Lukas
skriver til var det utenkelig at Gud viste følelser eller noen form for
medfølelse.
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VINNE FOR JESUS - VOKSE I TRO

