Fastelavnssøndag (2..mars)

Hovedtekst: Joh 17,20-26
GT tekst: Høys 8,6-7
Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7
Barnas tekst: Joh 12,1-8

Nær gud - nær mennesker
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Søndagens tekst
FOR

V O KSN E :

J O H 17, 20 -26

20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro
på meg. 21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i
oss, for at verden skal tro at du har sendt meg. 22 Den herligheten du har gitt meg, har
jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så de helt og
fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt meg, og at du elsker dem slik
du har elsket meg. 24 Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så
de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket meg før verdens grunnvoll
ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet
nå at du har sendt meg. 26 Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre
det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i
dem.»

FOR

BA RN A :

J O H 12, 1 - 8

12Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde
vekket opp fra de døde. 2 Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og
Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham. 3 Da kom Maria med et pund
ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret
sitt. Hele huset ble fylt av duften. 4 Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden
forrådte ham: 5 «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?» 6 Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men
fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som
ble lagt i den. 7 Men Jesus sa: «La henne være! Hun har spart salven til den dagen jeg
skal begraves. 8 De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.»
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Tungt å bære

N æ r g u d —n æ r m e n n e s k e r
Fastelavnssøndag er overgang mellom åpenbaringstiden og faste. Vi
søker Jesus som har lovet å være tilstede og møte oss i det kristne fellesskapet. I dagens tekst (Joh 17) ser vi at vi ikke er alene - vi er sammen
med andre på vandringen.
Nedenfor er en enkel skisse av ulike møteplasser. Mange er kjent med
smågrupper (det personlige) og gudstjeneste (det offentlige). Samtidig
skal vi ikke glemme både det nære, i møte med en venn eller
medvandrer, og det sosiale, det rommet der vi kan bli kjent med mange
eller glede oss sammen i en felles aktivitet/ interessegruppe.

Ved starten av fastetiden inviteres du til tenke over følgende:
 Kan du gjenkjenne ulike møteplasser i det kristne fellesskapet som du
er en del av? Hva betyr disse møteplassene for deg/ dere - i det å
være ”nær Gud” / ”nær mennesker” (både åndelig og sosialt)?
 Er det en av møteplassene du lengter etter mer av for din egen skyld?

Kan denne skissen også hjelpe oss til å ha et ekstra fokus på å inkludere
nye i fellesskapet?
 Det nære: Være en medvandrer, en bønnepartner o.l.
 Det personlige: Invitere noen/ utfordre noen til å være med i en smågruppe
 Det sosiale: Invitere noen med på en av aktivitetene i menigheten
 Det offentlige: Hilse på noen nye på gudstjeneste, invitere med på
gudstjeneste, skrive en artikkel i lokalavisen om menigheten o.l.
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Tungt å bære

samtaleopplegg

I SBRY T ER Se swww.menighetsressurser.com for flere tips
Løgn eller sannhet? Fortell to ting om deg selv, der det ene er oppdiktet og
det andre er sant. La gruppen gjette hva som er sant. (Gruppen kan også
deles i to slik at det blir konkurranse, poeng for hver gang gruppen gjetter
riktig).

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 1 Kor. 13 —Syng sammen - Lytt til en CD

I NN
Les sammen Johannes 17, 20—26. Legg merke til hvilket ord/ hvilket vers
som fanger oppmerksomheten. Ta en runde og del kort med hverandre.
Les innledningen på forrige side. Ta et blankt ark og del i fire. Skriv inn
møteplassene på forrige side. Ha to penner med ulik farge. La den enkelte i
gruppa sette et kryss for en god opplevelse av å være ”nær Gud” (rødt) og
”nær mennesker” (blått). (Trenger ikke å være samme rute.)
La alle sette to kryss hver før dere tar runden og deler hvorfor dere valgte
de ulike møteplassene.
Se sammen på utfordringen med å inkludere nye nederst i innledning på
forrige side: Velg en utfordring hver, og be om at Gud må gå sammen med
dere i hver av utfordringene.

UT —SE

O G SID E

90

FOR

”3

I BØ NN ” O G

” 4 B - ER

F O R V EKST ”

”Jeg ber ikke bare for de mennesker du gav meg, men også for dem som
gjennom deres ord kommer til tro på meg.” Joh. 17,20
”Siden utpekte Jesus syttito andre og sendte dem ut foran seg, to og to, til
hver by og hvert sted som han selv skulle besøke.” Lukas 10,1
La disse to versene sammen med dagens tema inspirere dere til å lage en
”bønn om vekst for fasten” som dere kan bruke hver dag i fastetiden. Se
www.menighetsressurs.com for tips.
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b i b e l l e s eå
p l bære
an
Tungt
S Ø ND A G 2 . M AR S

S Ø ND A G 9. M A RS

(Fastelavnsøndag)

(1 søndag i fastetiden)

Joh 17,20–26
Jeg vil at de skal være der jeg er.

Matt 4,1–11
Bort fra meg, Satan!

M A ND A G 3 . M A RS
2 Joh 4–6
Og dette er kjærligheten:

M A ND A G 1 0 . M A RS
Matt 26,36–45
Ånden er villig, men kroppen er
svak.

T IR S DA G 4 . M AR S
(Feitetirsdag)
Luk 18,31–34
”Se, vi går opp til Jerusalem.”

T IR S DA G 1 1 . M A RS
1 Tim 4,6–11
Vi har satt vårt håp til den levende
Gud.

O NS D AG 5 . M A RS
(Askeonsdag)
Matt 6,1–6.16–18
Når dere faster

O NS D AG 12 . MA RS
1 Mos 3,8–15
«Hva er det du har gjort?»

T O RS D AG 6 . MA RS
2 Pet 1,5–11
La troen føyes sammen med et
rett liv.

T O RS D AG 13 . M AR S
1 Mos 4,1–8
Synden ønsker makt over deg.

F R E DA G 7 . M AR S

F R E DA G 1 4 . M A RS
Luk 13,22–30
Fra øst og vest og fra nord og sør
skal mennesker komme.

(Blåmandag)

(Kvinnenes internasjonale bønnedag)

Kol 1,24–29
Det er ham vi forkynner.
L Ø R D AG 8 . M A RS
1 Sam 25,14–35
”Velsignet er HERREN, Israels
Gud.”
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L Ø R D AG 15 . MA RS
2 Kong 19,14–19
HERRE, vend øret til og hør!

Tungt å bære

Tro på hjemmebane
J ESU S

B LIR SA LV ET I BET A NI A

- J O H . 12, 1 - 8

Les teksten sammen, gjerne fra en barnebibel. Snakk sammen om hvorfor
Jesus måtte dø. Prøv denne gangen å gjøre det før søndagsskolen, at barnet
kan være forberedt på tema i søndagskolen på forhånd.
Fortell om fastetiden og bli enige om hva dere ønsker å gjøre sammen i
familien. Dette kan også være en fin anledning til å dele hva du ønsker å
gjøre som voksen i løpet av fastetiden.

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 )
Hva kan vi gjøre for å hjelpe andre som ikke har det så godt som oss? Ikke
alle har rent vann. Ikke alle får medisiner når de er syke. Ikke alle kan gå i
barnehage eller på skole. Noen barn må jobbe i fabrikk når de er 7 år.
Skal vi lage et innsamlingsprosjekt? Vaffelsalg i gata eller på butikken for
”Redd Barna” e.l.
Skal vi bli enige om å finne en ting å takke for hver kveld i løpet av fastetiden? Vi må hjelpe hverandre så vi ikke glemmer det.
” V E D M ID DA GS BO R DE T ” ( F AM ILIE N )
Sjekk ut ”En usynlig middagsgjest” på www.menighetsressurs.com. Bruk
gjerne dette som en anledning til å snakke om ulike typer ”nød og urett” i
verden, og hva vi kan gjøre for å hjelpe.
” I B ILE N ” ( TE NÅ R ING E N )
Del noen tanker om din egen givertjeneste. Bruk gjerne prinsippet om ”å
søke Guds rike først” som en hjelp til å gi (tienden eller en fast %) før en
skal dekke egne behov. En utfordring til tenåringen: Når synes du ungdom
skal begynne å gi noe av sitt eget? Hva kunne du tenkt å gi til?
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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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