Morgensamlinger
i familien
I forbindelse med korona-viruset har de
fleste barn i norge hjemmeskole.
Når vi har hjemmeskole er det fint å kunne
starte skoledagen sammen i familien med en
samlingsstund. Nedenfor er et forslag for
opplegg for 2 skoleuker. Hver samlingsstund
tar ca 15 minutt, og inneholder bibeltekst,
samtale og bønn. Det er lurt hvis alle som
kan lese har sin egen bibel å lese teksten i.

Tekst

Spørsmål

Mandag

Matt 6,25-33

Hva er det vi kan lære ved å
se på fuglene?

Takk for at du, Far, bryr deg om fuglene og gresset, og enda mer om oss.
Vi ber for alle som er redde, at de skal få vite at Gud passer på dem.
Vi ber for Erna Solberg og de som styrer i landet

Tirsdag

Matt 6,7-13

Klarer du å huske hva
Jesus sier vi skal be om,
uten å kikke i teksten?

Takk Far at du vet hva vi trenger før vi ber om det, og at vi ikke trenger å bruke
mange ord for at du skal høre oss.
Vi ber sammen den bønnen Jesus lærte oss å be.
Vi ber for de gamle og de syke vi kjenner, om din beskyttelse.

Onsdag

Luk 10,25-36

Er det noen av våre venner
eller naboer som trenger
omsorg i dag?

Takk Far for at din kjærlighet omfatter alle mennesker.
Vi ber Gud om å vise oss hvem vi kan hjelpe eller oppmuntre idag.

Torsdag

Matt 18,19-20

Har dere opplevd
bønnesvar? Er det noe dere
kan bli enige om å be om?

Takk Far at du har lovet at du hører oss på en spesiell måte når vi er sammen
og ber.
Vi ber for de som styrer i kommunen vi bor i.

Joh 14,27

Hva betyr det å ha fred inni
seg? Hva er forskjellen på
freden verden gir og freden
fra Jesus?

Takk kjære Jesus for at du gir oss fred på innsida.
Vi ber for de som føler seg redde at de skal få din fred i hjertet.

Fredag

Takk og bønn

Tekst
Mandag

Rom 13,1-7

Tirsdag

Ef 6,1-4

Onsdag

Spørsmål

Takk og bønn

Hvordan bruker Gud
styresmaktene til å passe på
oss? Hvordan kan vi være
lydige mot dem?

Takk Jesus for styresmaktene og jobben de gjør for å passe på oss.
Vi ber om at du skal passe på de som styrer og beskytte dem og familiene deres.

Hva er løftet Gud gir til barna?
Hva er det foreldrene må
passe på?

Takk Far at du har skapt familien. Takk at barn er en gave til foreldrene, og
foreldrene en gave til barna.
Vi ber for alle besteforeldre.

Apg 2,42-47

Hva var det de første kristne
gjorde sammen? Hvordan
kan vi ha menighet hjemme
når vi ikke kan treffe andre
kristne?

Takk Jesus for Bibelen
Takk for at vi har et hjem hvor vi kan be til deg
Vi ber for alle kristne som bor alene, at de skal ha noen kristne søsken å be
sammen med.

Torsdag

Rom 10,9-13

Hva betyr det å bekjenne at
Jesus er Herre? Hvordan kan
vi gjøre det hvis vi ikke har
gjort det før?

Takk Jesus for at du er Herre og har all makt.
Vi inviterer deg til å være Herre i vårt liv og i vår familie.
Vi ber for alle våre venner at de skal påkalle deg så de blir frelst.

Fredag

Rom 12,10-13

Hvordan setter vi hverandre
høyere enn oss selv? Kjenner
vi noen som er i nød?

Takk Gud for at du lærer oss at vi skal elske hverandre.
Vi ber for alle på flukt og i nød

