3. søndag i fastetiden (30.mars)

Hovedtekst: Luk 11,14-28
GT tekst: 1 Sam 18,6-14
Epistel tekst: Ef 5,1-2+8-11
Barnas tekst: Joh 3,13-17

Sterkere enn den sterke
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Søndagens tekst
FOR

V O KSN E :

L U K 1 1, 14 - 28

14 En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte
den stumme å tale, og folk undret seg. 15 Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av
Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.» 16 Andre
ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham. 17 Men Jesus visste
hva de tenkte, og sa til dem:
«Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus.
18 Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående?
Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut. 19 Men hvis det er
ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem
ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. 20 Men er det ved Guds finger jeg driver
de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.
21 Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier, være i fred.
22 Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den
sterke alle våpnene som han satte sin lit til, og fordeler byttet. 23 Den som ikke er med
meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer.
24 Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på
leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot.’ 25 Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet.
26 Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter
inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.»
27 Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham: «Salig er det morsliv som
bar deg, og brystene som du diet.» 28 Men Jesus svarte: «Si heller: ‘Salige er de som
hører Guds ord og tar vare på det.’»

FOR

BA RN A :

J O H 3, 13 - 17

13 Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen:
Menneskesønnen, *som er i himmelen•. 14 Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen,
slik må Menneskesønnen bli løftet opp, 15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig
liv. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver
den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn
til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
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Tungt å bære

Sterkere enn den sterke
Kampene pågår, men seieren er gitt.
Trolig var slaget ved Stalingrad det viktigste vendepunktet i andre verdenskrig. Hitlers krigsmaskineri var likevel ikke uovervinnelig. Etter nederlaget ved Stalingrad gikk det stort sett bare en vei for Hitler, nedover.
Selv om det fortsatt skulle kjempes mange slag og mange kamper, var
utfallet gitt: Hitlers hær ville lide nederlag.
Djevelen har også sitt Stalingrad. Golgata, der led djevelen, synden og
dødskreftene et sviende nederlag. Selv om kampen ikke er over, er utfallet gitt. Vi vet hvem som vinner. Kampene pågår, men seieren er gitt.

Jesus og den stumme
Jesus gjorde noe godt. En mann som hadde vært stum fikk taleevnen
tilbake etter at Jesus hadde drevet en ond ånd ut av ham. Men denne
gode gjerningen ble møtt med mistanker om at han selv sto i ledtog med
onde åndskrefter.
Jesus kjemper flere kamper i teksten for denne søndagen. En første kamp
mot onde ånder. Den vinner han. Jesus er sterkere enn den sterkeste
urene ånd. Jesus kjemper også en kamp mot mistenksomhet. Det kan se
ut som det var en vanskeligere kamp å vinne. Budskapet om at Guds rike
er nådd fram til oss, møtte motstand.

Aktuelt i dag*
”Uretten roper fra jorden mot himmelen. Og Gud har valgt side. Der
mennesker tråkkes ned, der liv legges øde, der menneskeverdet krenkes,
der krenkes også Gud. Ropene er mange. Fra mennesker som diskrimineres for sin rase, sin tro eller sitt kjønn. Fra slavearbeidere. Fra fanger som
sitter fengslet uten lov og dom. Fra misbrukte og mishandlede. Fra jordløse. Fra flyktninger. Fra mennesker som er fratatt sitt daglige brød.
Pengemakten brer seg. Den tar fra de sultne og gir til de mette.
Den inntar oss med sine kalde lover. Lønnsomhet er blitt vår tids gud
og høyeste norm. Gjennom Jesus Kristus bryter Guds rike fram. Der dette
riket brer seg, settes både fattige og rike i frihet. Gud har valgt side. Han
kaller oss til å velge mellom rett og urett. Kampen er ikke ensom. Vi er
en del av et fellesskap som favner to tusen år og alle kontinenter. Guds
rike er allerede kommet nær.”
*Teksten er hentet fra www.korsvei.no
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samtaleopplegg
I SBRY T ER

Enten: Kan du fortelle om en hendelse fra andre verdenskrig som
omhandler noen fra din familie eller din slekt?
Eller: Fortell om et idrettsøyeblikk som du aldri kommer til å glemme.

O PP ( S E F LE RE

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

Vær stille sammen en liten stund. Bli bevisst Guds nærvær i gruppen.
Les sammen salme 145. Eller syng lovsanger sammen. Eller lytt til musikk.

I NN
Les sammen Lukas 11, 14-28 og innledningen til temaet. Del med
hverandre tanker fra teksten.
Kjenner du igjen at kristenlivet er en åndskamp vi står i? Hvordan?
”I møte med fristelse og i møte med det onde handler det om å ta seg
sammen og kjempe videre.” Hva tenker dere? Ja/Nei/Både og?”
Djevelen herjer fortsatt med mennesker i vår tid.” Hva er djevelens skyld,
og hva må vi ta ansvar for selv?
Be sammen for hverandre og for mennesker dere blir minnet om. Be også
for misjonærer og misjonsprosjekt som dere har et spesielt ansvar for, og
som kanskje opplever en spesiell åndskamp.

U T —S E

O G SIDE

90

FOR

”3

I BØ NN ” O G

”4 B ’ E R

F O R V EKST ”

Er det et menneske du opplever står i en vanskelig kamp, som du kan gi en
oppmuntring eller en håndsrekning?
Hvordan kan vi engasjere oss som menighet og enkeltpersoner i kampen
mot det onde i vår tid? Se ”aktuelt i dag” i innledningen.
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Tungt
S Ø ND A G 3 0 . MA RS
(3. søndag i fastetiden)
Luk 11,14–28
Da har jo Guds rike nådd fram til
dere.

S Ø ND A G 6. A PR IL
(4. søndag i fastetiden)
Hebr 4,14–16
La oss derfor frimodig tre fram
for nådens

M A ND A G 31 . MA RS
1 Pet 5,8–11
Stå ham imot, faste i troen!

M A ND A G 7 . AP R IL
Luk 19,41–48
Hva som tjener til fred!

T IR S DA G 1 . AP R IL
Joh 6,5–13
Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen og delte ut til dem som
satt der.

T IR S DA G 8 . AP R IL
Mark 12,1–12
Steinen som bygningsmennene
vraket, er blitt hjørnestein.

O NS D AG 2 . AP R IL
Joh 6,28–35
Jeg er livets brød.

O NS D AG 9 . AP R IL
Apg 17,1–9
Han åpnet skriftene for dem

T O RS D AG 3 . AP R IL
1 Kor 10,1–6
Alle ble døpt til Moses i skyen og i
havet

T O RS D AG 1 0 . AP R IL
Matt 21,12–17
Mitt hus skal kalles et bønnens
hus.

F R E DA G 4 . AP R IL
Joh 3,11–16
For så høyt har Gud elsket verden

F R E DA G 1 1 . A PR IL
Sak 9,9–10
Se, din konge kommer til deg.

L Ø R D AG 5 . A PR IL
4 Mos 21,4–9
Moses laget en kobberslange
og satte den opp på stangen.

L Ø R D AG 12 . AP R IL
Joh 12,1–8
Hun har spart salven til den
dagen jeg skal begraves.
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Tro på hjemmebane
J ESU S

O G NI KO DE MU S

-

D EL

2

Forrige søndag fikk vi høre om samtalen mellom Jesus og Nikodemus - om å
bli født på ny. Samtalen fortsetter: Denne gangen kan dere gjerne ta utgangspunkt i den lille Bibel: Joh. 3,16. Snakk med barna om hvorfor vi kaller
dette verset for ”den lille Bibel”. Jesus knytter fortellingen om slangen i
ørkenen (4 Mos 21) sammen med den lille Bibel. Gjenfortell gjerne den
spennende fortellingen.

HVA

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

”P Å

S EN GEK AN T EN ” ( S M Å BAR N )

Ta med den lille Bibel og bruk den som en del av kveldsbønnen de neste 14
dagene slik at barnet lærer teksten utenat. Snakk om hva ordene betyr.
Kanskje lager dere en egen versjon av Joh. 3,16 med egne ord?

”V ED

MID DA GS BO RD ET ”

( F AM ILI EN )

Finn fram ”den lille Bibel” (Joh. 3,16) på flere språk - les eller hør en versjon
ved hvert middagsmåltid i for eksempel en uke. (Du finner lyd-bibler på
flere språk på www.biblegateway.com).

”I

BI LE N ” ( T E N ÅRI NGE N )

Hva betyr det at ”Gud har elsket verden” når det er så mye vondt her? Er
Gud fortsatt aktiv i kampen mot det onde? Hvordan?

N ET T - T IP S
Det finnes mange trylletriks og enkle fortellinger når du søker på ”Den lille
Bibel” på youtube. (Se f.eks. http://www.youtube.com/watch?v=lkeVM72U8vQ)
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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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