3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar)

Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31
Evangelietekst: Joh 2,1-11
NT tekst: Åp 21,1-6
Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også
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Søndagens tekst
FOR

V O KSN E :

1 M O S 1, 2 6 -3 1

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det
kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det,
som mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» 29 Og
Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og
alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. 30 Og til alle dyr på jorden
og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i
seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. 31 Gud så på alt det han hadde
gjort, og se, det var svært godt! Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.

FOR

BA RN :

L U KA S 2, 40 - 5 2

40 Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham.
41 Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. 42 Da han var blitt
tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. 43 Men da høytidsdagene var over og de
skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. 44 De
trodde han var med i reisefølget, og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham
blant slektninger og venner. 45 Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for
å lete etter ham der. 46 Først etter tre dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant
lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. 47 Alle som hørte ham, undret seg over hvor
forstandig han var og hvor godt han svarte. 48 Da foreldrene så ham, ble de slått av
undring, og hans mor sa: «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg
har lett etter deg og vært så redde.» 49 Men han svarte: «Hvorfor lette dere etter meg?
Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» 50 Men de forsto ikke hva han mente
med det han sa til dem.
51 Så ble han med hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på
alt dette i sitt hjerte.52 Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og
mennesker.
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I dansen også

”Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!” (1. Mos
1,31). 3. søndag i Åpenbaringstiden er en dag for å delta i Guds feiring av
sitt skaperverk. En dag for å glede seg over at vi er skapt i Guds bilde, til
fellesskap med Gud og med hverandre. En dag for å feire at Jesus er tilstede
i alle situasjoner i livet vårt.
Johannes-evangeliet forteller at Jesus gjør sitt første under i bryllupet i
Kana. Her møter vi Jesus på fest. Midt i gleden og dansen. Det oppstår en
krise: Tomt for vin. Det skal ikke så mye til før vi opplever at det er krise på
slike dager. Jeg husker fortvilelsen i vårt bryllup over at bilen som skulle
kjøre oss fra kirka til festen, ikke ville starte i det kalde vinterværet.
Jesus ønsker å være tilstede i våre liv. Han bryr seg om våre hverdagskriser
også. Og ikke bare det. Jesus unner oss glede, han unner oss fest.
For et par år siden hørte jeg en radioandakt med en overraskende versjon
av fortellingen om fotsporene: En mann drømte en natt om at han
spaserte langs stranden sammen med Gud. Over himmelen kom bilder fra
livet hans til syne. For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to par
fotspor i sanden; det ene var hans egne, og det andre var Herrens. Da det
siste bildet fòr forbi, så han tilbake på fotsporene i sanden.
Han så perioder i livet som hadde vært vanskelige. Da var det kun ett par
synlige fotspor. I andre perioder så han at fotsporene forsvant ut til hver sin
side. Noen ganger gikk de hit, noen ganger dit, det virket som det rene
kaos.
Dette forstod ikke mannen, så han spurte Gud: "Herre, jeg ser fotsporene
og skjønner at du har gått ved siden av meg gjennom livet. Er det slik at da
min nød var størst og livet var vanskeligst å leve, da er det bare et par fotspor, fordi du bar meg i armene dine? ”Det er riktig,” svarte Herren, ”Jeg
bar deg de tunge dagene.”
”Men det jeg ikke forstår,” fortsatte mannen, ”er hva som skjedde de
gangene da fotsporene våre beveger seg i viltert kaos, noen ganger hit,
noen ganger dit.” Det ser ut til å være de gangene livet mitt var godt.
Da smilte Herren og svarte: "Mitt kjære, dyrebare barn! Det var de
gangene da vi danset!”
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samtaleopplegg
I SBRY T ER

Har du vært med å arrangere et selskap der ikke alt gikk etter planen? –
Fortell!

O PP ( S E F LE RE

T IP S P Å WW W . M E NIGH E TS RES SU RS . CO M )

Les Salme 133—Takk Gud for alt som er godt i livet!
– For vennskap, familie og godhet.

I NN
Les sammen 1. Mos. 1,26-31, Joh. 2,1-11 og innledningen på forrige side.
Hva legger dere merke til?
”Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!”
Hva gir deg en dyp glede i livet?
Hva hører med for at det skal være en skikkelig fest?
Feiring av høytider og store dager finnes det mange tradisjoner for. Like
viktig kan det være å lage seg noen ritualer for ”hverdagsfeiringer” når gode ting skjer! Finn eksempler på grunner til å feire. Hvordan kan en
”hverdagsfeiring” se ut, f.eks. i familien, i nabolaget, på arbeidsplassen? Er
Gud med på den?
Samtal om disse påstandene. La alle i gruppa få dele sine tanker etter tur.
Ha mer fokus på å lytte enn å diskutere. Våg å være ærlige!


Ingenting i livet er uvesentlig for Gud



Jeg har det for godt til å tenke på Gud i hverdagen



Gud elsker å danse

U T —S E

O G SIDE 90 F O R ”3 I BØ NN ” O G ”4 B ’ E R F O R V EKST ”
Les sammen avsnittet om ”4 B’er for vekst” s 90. Bruk gjerne litt tid på å
snakke om og utforme en ”bønn for vekst” som kan følge dere i gruppa
dette semesteret. Bønnen kan inneholde både de tre som du vil be spesielt
for (jfr. ”3 i bønn”) samt andre områder for vekst.

Se www.menighetsressurs.com for mer informasjon.
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S Ø ND A G 1 9 . J ANUA R

S Ø ND A G 2 6 . J A NU AR

(3. søndag i åpenbaringstiden)

(4.søndag i åpenbaringstiden)

1.Mos 1,26-31
”La oss lage mennesker i vårt
bilde.”

Luk 18,35-43
”Ha barmhjertighet med meg.”

M A ND A G 2 0 . JA NU A R
Joh 4,21-26
”Det er jeg, jeg som snakker med
deg.”

M A ND A G 2 7 . JA NU A R
Sal 142,1-8
”Vend blikket til høyre og se”

T IR S DA G 2 1 . JA NUA R
2.Kor 1,8-11
”Til ham har vi satt vårt håp”

T IR S DA G 2 8 . JA NU A R
Luk 7,36-50
”Din tro har frelst deg. Gå i fred!”

O NS D AG 22 . J A NU A R
2. Kor 4,7-15
”Men alt skjer for deres skyld”

O NS D AG 29 . J A NUA R
Sal 103,1-6
”Velsign Herren, min sjel!”

T O RS D AG 23 . J A NUA R
Luk 13,10-17
”Han la hendene på henne”

T O RS D AG 3 0 . J A NU A R
Rom 5,8-11
”Når vi nå har blitt rettferdige”

F R E DA G 2 4 . J ANUA R
1.Kor 15,9-11
”Jeg har forfulgt Guds kirke”

F R E DA G 31 . J A NU A R
Joh 5,1-15
”Straks ble mannen frisk”

L Ø R D AG 25 . J A NU AR
Åp 5,11-14
”De ropte med høy røst”

L Ø R D AG 1 . F E BR UA R
Luk 2,22-40
”For mine øyne har sett din
frelse”
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Tro på hjemmebane
J E SU S

S OM TO LVÅ R I N G I TE MP E LET

Jesus var også liten en gang. Tenk at Jesus har vært akkurat like gammel
som du er nå. Som 12-åring ble Jesus igjen i Jerusalem etter at familien
hans hadde vært der for å feire påske. Jesus ville være i tempelet. Det var
som å være i huset til Gud. Kanskje Jesus likte å feire påske, kanskje han
likte den gode lukta, de spennende bokrullene og de hyggelige
menneskene i tempelet? Hvorfor tror du at Jesus ville være igjen i tempelet
i Jerusalem?

HVA

B ET Y R D ET TE F O R O S S ?

” P Å SE NGE K A NT E N ” ( S MÅ B A RN )
Det kan være godt å tenke på at Jesus også har vært liten og av og til
kranglet med foreldrene sine. Det gjør at han forstår hva vi tenker på og
føler uten at vi trenger å bruke så mange ord. Det kan være fint å dele
tankene sine og følelsene sine med Jesus.
” V E D M ID DA GS BO R DE T ” ( F AM ILIE N )
Har vi det sånn at vi tenker mest på Jesus når vi er redde eller lei oss? Når vi
er glade, så er det også viktig å takke. Hva kan vi takke for i dag?
” I B ILE N ” ( TE NÅ R ING E N )
Jesus likte en god fest. Hva er en god fest for deg? Beskriv den perfekte
festen du kunne tenke deg å være på.

N ETT - T IP S
Se skjult kamera med Jesus-skøyerstreker:
http://youtu.be/nGlIbEW9wVw
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Ressurser ut-fokus
”4 B’er for vekst” og ”3 i bønn” kan være en god hjelp til å bruke UTdelen i samtaleopplegget. Har vi en forventning om at menigheten skal
vokse?


Oppover i et dypere kjennskap til Gud



Innover i varme relasjoner og et inkluderende fellesskap



Utover slik at nye mennesker blir kjent med Jesus.

4 B’ ER

F O R V EKST

Bønn om vekst. Lag en konkret bønn om vekst denne våren som
du/ dere kan bruke regelmessig.
Berøringspunkter i nærmiljøet. Hvem er vi i kontakt med gjennom
hverdagen vår (naboer, i idrettslag, i velforening osv.) og
gjennom aktivitetene våre (kor, KRIK, trosopplæring med
mer)? Blir folk kjent med oss som går i menigheten?
Broer mellom Bibelen og folks hverdag – livsnær forkynnelse.
Vise at Bibelen er relevant i menneskers hverdag. Gjennom
tros-opplæring. Hvor skjer dette hos oss?
Bestemme neste skritt – folk må bestemme selv, men når inviterer vi/ utfordrer vi til å ta et skritt videre, særlig når vi merker
at folk er ”åpne” for det?

3I

BØ NN

Skriv ned navnene på opp til 3 personer som ikke kaller seg kristne,
eller som ikke er med i menighetsfellesskap. Be for dem hele denne
våren, om at både du og andre kan få ”heie” dem fram til tro og aktivt
menighetsliv. Be så folk i gruppen regelmessig spørre deg hvordan det
går med din relasjon til dem. Er det ting Gud viser deg osv.
Se www.menighetsressurs.com for mer informasjon og eksempler.
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