Såmannssøndag (16.februar)

Hovedtekst: Luk 8,4-15
GT tekst: Jes 55,8-13
Epistel tekst: Hebr 4,12-13
Barnas tekst: Matt 4,1-11

Støy på linja
26

Søndagens tekst
F O R V O KS NE : L U K 8, 4 - 1 5
4 Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om
ham, fortalte han en lignelse:
5 «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble
tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. 6 Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. 7 Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. 8 Men noe falt i
god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.» Da han
hadde sagt dette, ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!»
9 Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. 10 Han svarte: «Dere er det gitt
å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal
se, men ikke se,
og høre, men ikke forstå.
11 Dette er meningen med lignelsen: Såkornet er Guds ord. 12 De ved veien er de som
hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke
skal tro og bli frelst. 13 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de
hører det. Men de har ingen rot; de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller
de fra. 14 Det som falt blant tornebusker, er de som nok hører ordet, men som på veien
gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser så de ikke bærer fullmoden
frukt. 15 Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et
fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt.

F O R B A RN A : M AT T 4, 1 -1 1 ( U T DR A G )
3 Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til
brød!» 4 Jesus svarte: «Det står skrevet:
Mennesket lever ikke av brød alene,
men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»
7 Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet:
Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»
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Tungt å bære

Støy på linja

Det er gode tider for PR-bransjen i Norge. Både politiske, finansielle og
ideelle institusjoner bruker stadig større ressurser på «eksperthjelp» for å
bygge et bedre omdømme, spisse budskapet og nå bedre fram til målgruppa. Mange vil mene at kirken har mye å lære her. Og de kan ha rett.
Guds viktigste budskap til menneskeheten er jo Jesus Kristus. Men er
kommunikasjonen effektiv nok?
I Jesu lignelse om såkornet og de ulike jordsmonn, beskriver Jesus
verdens viktigste kommunikasjonsprosess mellom Gud og mennesker.
Men denne gangen handler det ikke om å tilpasse budskapet eller gi
eksperthjelp til senderen (såmannen). Her er mottaksapparatet (jorda) i
fokus. Vers 15 presenterer tre kontinuerlige prosesser i det å være en
god mottaker:


Hør på Guds ord.



Hold fast på det.



Hold ut i tro: Vent.

Så kommer frukten. Er det kanskje det tredje punktet om å vente og
holde ut som er vanskeligst i vår tid? Vi søker raske resultater og
øyeblikkelig behovstilfredsstillelse. Isteden snakker Jesus om at frukten
kommer når tiden er inne. Tålmodighet er å ha en tillitsfull tro på at Gud
virker, se fram til at det skal skje, vanne planten med takksigelser, snakke
sant om livet, vente...
I følge denne lignelsen er det mulig å bli bedre mottakere. Det er mulig å
skape seg et fruktbart jordsmonn for såkornet, et fint og godt hjerte. De
dårlige mottakerne som også beskrives, sliter med «støysendere»:
Fristelser, overfladiskhet, bekymringer og nytelser. (Fugler, steiner og
tornebusker)
Hvordan er mottaksapparatet ditt for tiden? Er det støysendere du
kjenner igjen i eget liv? Hva gjør de med deg?
I Rom 10,14 sier Paulus at man må høre for å tro. Verb-formen som her
er brukt for å «høre» indikerer at dette er en kontinuerlig prosess. Troen
kan bare vokse når Guds ord får tale regelmessig til et lyttende hjerte. Og
støysenderne blir svakere når hovedlinjen er sterk og god. Det handler
om å høre, holde fast, holde ut...!
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Tungt å bære

samtaleopplegg
I SBRY T ER

«Jeg ble så distrahert av den pussige dialekten at jeg ikke fikk med meg noe
av det han sa».
Del ferske opplevelser av slik «støy på linja» i en TV-sending du så eller en
sammenheng du var i.

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 147—Syng sammen - Lytt til en CD.

I NN
La en i gruppa lese høyt lignelsen i Lukas 8, 4-15, mens de andre lytter,
gjerne med lukkede øyne. Les også sammen innledningen til temaet. Del
med hverandre de tanker dere får i møte med teksten og innledningen.
Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:
- Vers 15 presenterer tre kontinuerlige prosesser hos den gode mottakeren:
Hør, hold fast, hold ut... Hva betyr dette konkret i våre liv?
- Har vi for lett for å skylde på at budskapet var uklart eller uinteressant og
at formidlingen ikke klarte å treffe oss? Er jeg mer opptatt av å vurdere
taleren, enn å spørre hva talen skal gjøre med meg? På hvilken måte kan
problemet ligge hos oss som mottakere i møte med Guds ord?
- Hva gjør vi når «fuglene» dukker opp? Les sammen Efes 6, 10-18, med
vekt på v. 16-17. Hva betyr «troens skjold», «frelsens hjelm» og «Åndens
sverd» for oss i praksis?
Se Lytte-tips for travle mennesker, www.menighetsressurs.com
Hvis noen har tilgang på lyd-bibel, kan dere avslutte med å lytte til Jesaja
55,8-13.

U T —S E
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”4 B ’ E R

F O R V EKST ”

Be for Bibelselskapets arbeid med å spre bibler i Norge og utenlands.
(www.bibel.no)
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b i b e l l e s eå
p l bære
an
Tungt
S Ø N D AG 9 . F E BR U AR
(6. søndag i åpenbaringstiden)
Joh 6,63–69
Du har det evige livs ord.

S Ø N D AG 2 . F EB R U AR
(Såmannssøndagen)

Prekentekst: Luk 8,4–15
Såkornet er Guds ord
M A ND A G 1 7 . FE B RU AR
Rom 10,13-17
Hvordan kan de tro på en de ikke
har hørt om?

M A N D A G 1 0 . F E BR U A R
Apg 4,8-12
Som er blitt hjørnestein.

T IR S DA G 1 8 . FE B RU A R
2 Mos 3,1-6
Her er jeg!

T I R SD AG 11 . F E BR U AR
5 Mos 6,4-9
Skal du bevare i ditt hjerte!

O NS D AG 1 9 . FE B RU AR
1 Joh 2,28—3,3
Vi får kalles Guds barn, ja, vi er
det!

O N S D AG 12 . F E BR U AR
2 Tim 3,10-17
Hver bok i Skriften er innblåst av
Gud

T O RS D AG 2 0 . F E BR UA R
Apg 22,1-8
Jeg er Jesus fra Nasaret, han som
du forfølger.
F R E DA G 2 1 . F EB RU A R
2 Pet 1,16-18
Vi hørte selv denne røsten fra
himmelen

T O R S DA G 1 3 . F E BR U AR
2 Tim 1,1-7
La Guds nådegave i deg flamme
opp på nytt
F R E D AG 1 4 . F EB R U AR
Jak 1,22-27
Bli en gjerningens gjører
L Ø RD A G 15 . F E BR U A R
Apg 13,44-52
Et lys for folkeslag, for at du skal
bringe frelse

L Ø R D AG 22 . FE BR UA R
2. Mos 24, 3-11
Fikk se Israels Gud
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Tungt å bære

Tro på hjemmebane

JE S U S O G F R I S TE R E N (M AT T 4 , 1 -11 )
Den lå der plutselig en kveld, på stolen ved siden av senga til Lise: En stor
presang pent pakket inn. Hun kjente igjen gavepapiret. Det var sånn de
hadde på yndlingsbutikken hennes i det store kjøpesenteret. På pakken
hang et mystisk kort: Til en spesiell venn. Det var alt. Med spenningen i
halsen rev hun opp papiret, åpnet den brune kartongen, og kikket nedi. Der
lå en helt vanlig grå stein. Noen hadde lurt henne grundig.
Pappa kom inn i rommet og ba om unnskyldning. «Men jeg ville vise deg
noe: Fortellingen vi leser fra Bibelen denne uka, handler om motstanderen
til Jesus, djevelen. Det er litt sånn han jobber. Han tilbyr oss flotte ting og
opplevelser og lyver om hvor bra det skal bli. Så blir vi lurt og skuffet. Heldigvis er Jesus sterkere enn djevelen. Når vi holder oss nær Jesus, hjelper
han oss å avsløre den store løgneren og holde han på avstand.»
Les teksten fra Matt 4, 1-11 sammen.

HVA

BET Y R DET T E F O R O S S ?

” P Å SE NGE K A NT E N ” ( S MÅ B A RN )
Snakk sammen om hva som har vært godt og hva som har vært vondt denne dagen. Hva kan vi takke for? Hva kan vi be om tilgivelse for? Er det noen
som har det vondt som vi kan be for?
V E D M ID DA GS BO RD ET ( F AM ILIE )
Hvordan forsøker djevelen å få innflytelse i livet vårt nå til dags? Hva betyr
det å ta på seg «Guds fulle rustning»? (Ef 6, 10-17) . Husk at vi ikke behøver
å være redde for djevelen fordi Jesus er sterkest!
I B ILE N ( T E NÅ R ING E N )
Har tenåringen sett filmer/lest bøker om kampen mellom det gode og det
onde? Hva er bare fantasi, og hva beskriver virkeligheten?
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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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