2. søndag i påsketiden (27 april)

Hovedtekst: Joh 21,1-14
GT tekst: Jes 43,10-13
Epistel tekst: 1 Kor 15,12-21
Barnas tekst: Joh 21,1-14

Håp gjennom en god frokost
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Søndagens tekst
T EKST F O R V O K SN E O G B A RN :

J O H 2 1, 1 -14

1Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gikk slik
til: 2 Simon Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeussønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. 3 Simon Peter sier til de andre:
«Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten. Men
den natten fikk de ingenting.
4 Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var
han. 5 «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte
de. 6 «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet
ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. 7 Disippelen som Jesus
hadde kjær, sa da til Peter: «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren,
bandt han kappen om seg – den hadde han tatt av – og kastet seg i sjøen. 8 De andre
disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra
land, bare omkring to hundre alen.
9 Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne. 10 «Kom
hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem. 11 Simon Peter gikk da
om bord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, ett hundre og femtitre i
alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. 12 Jesus sa til dem: «Kom og få
mat!» Ingen av disiplene våget å spørre ham: «Hvem er du?» De visste at det var Herren. 13 Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem, det samme gjorde han med fisken.
14 Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp
fra de døde.
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Tungt å bære

Håp gjennom en god frokost
Etter en lang natt kan det være en lettelse når morgenen kommer.
Morgenen er en kontrast til natten. Den er tydelig og konkret. Våre morgener er gjerne fylt med lukter som kaffe, frokost, eksos fra biler og parfymer.

Den morgenen som beskrives i teksten er ikke forbundet med kaffe og
parfymer, men heller den eimen som legger seg etter en lang fisketur. Og
da solen begynte å skinne på garnene til fiskerne, var det bare gammel
fiskelukt som kjentes. De hadde fisket hele natten, men ikke fått noen
fisk. Svette, trøtte og fortvila fiskere kom mot land.

Inn i denne eimen av svette og gammel fiskelukt kommer Jesus gående.
Han kommer rett inn i fiskernes hverdag. Han møter deres trøtte og
svette fjes og ser deres behov. Fisk i garnet og en konkret, god og
mettende frokost.

Vi begrenser ofte Jesus til en ide eller et fenomen, som i liten grad angår
vår hverdag. Denne morgenen er ikke Jesus en ide. Han dekker konkrete
behov i eimen av fiskelukt. Jesus er oppstått, levende og nær.
Vi var ikke der på stranden og fikk møte Jesus den morgenen. Men er vi
åpne for at Jesus kan møte oss mellom kaffen, frokosten og køen på badet i dag også? Våger vi å se på Jesus som den som kan hjelpe oss i våre
bekymringer og utfordringer?

Jesus er ikke bare en ide eller et fenomen. Han er ikke langt borte fra oss.
Han er i vår hverdag. Han vet om de sure sokkene og klesvasken som så
gjerne skulle vært brettet.

Vi trenger ikke ta på oss den sminkede maska for å møte Jesus. Vi trenger
ikke gå ut av huset for å møte ham. Han kan møte oss der vi er, midt mellom sokkene, håndklærne og det veltede melkeglasset.
Bare slik kan han få påvirke vårt egentlige liv. Bare slik kan han gi håp i
vår hverdag.

Bare slik blir vår tro levende fra mandag til lørdag og ikke bare på søndag.
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Tungt å bære

samtaleopplegg
I SBRY T ER

Fortell om en gang du opplevde Guds nærhet et sted som overrasket deg.

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 139—Syng sammen - Lytt til en CD

I NN
Les sammen Joh 21,1-14 og innledningen til temaet. Del med hverandre
tanker fra denne teksten.
Er det lett å tenke seg Jesu tilstedeværelse i det konkrete og hverdagslige?
Er det noen deler av livet ditt det er vanskelig å invitere Jesus inn i?
Tenk deg at Jesus inviterer deg til frokost, slik som med disiplene. Hvilke
perspektiv gir det for resten av dagen?
Les om ”X-amen” som en åndelig øvelse (www.menighetsressurser.com)
Snakk sammen om hvordan dette kan hjelpe dere å se Jesus i hverdagen.

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 ”
Neste gang du baker, bak et brød eller en kake og gi til naboen.
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Tungt
S Ø ND A G 27 . AP R IL
(2. søndag i påsketiden)
Prekentekst: Joh 21,1-14
Kom og få mat

S Ø ND A G 4 . MA I
( 3. søndag i påsketiden)
Prekentekst: Joh 10, 11-18
Så vi kan dø sammen med han

M A ND A G 2 8 . AP R IL
Rom 14, 7-11
For ingen av oss lever for seg selv

M A ND A G 5 . MA I
Sal 100, 1-3
Tjen HERREN med glede!

T IR S DA G 2 9 . AP R IL
Hebr 13, 20-22
Må han utruste dere med alt
godt

T IR S DA G 6 . M A I
Rom 15, 5-13
All glede og fred i troen

O NS D AG 3 0 A PR IL
Sal 23, 1-6
Jeg mangler ikke noe

O NS D AG 7 . M A I
Apg 2, 22-28
Kroppen skal slå seg til ro med
håp

T O RS D AG 1 . M A I
Luk 6, 31-36
Elsk deres fiender

T O RS D AG 8 . M A I
Luk 17, 11-19
Han lovpriste Gud med høy røst

F R E DA G 2 . M A I
Åp 7, 11-17
Gud skal tørke bort hver tåre fra
deres øyne

F R E DA G 9 . M A I
Joh 14, 1-11
Jeg er veien, sannheten og livet
L Ø R D AG 1 0 . MA I
Jes 35, 8-10
Ingen som går på veien, selv ikke
dårer, skal gå seg vill.

L Ø R D AG 3 . MA I
Joh 1, 43-49
Følg meg!
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Tro på hjemmebane

V ED T IB ERI A SS JØ E N

DE L

1

Teksten i Joh 21. 1-14 forteller at disiplene har vært ute å fisket hele
natten. De er trøtte og slitne og har ikke fått noe fisk. Men så kommer
Jesus gående midt i det de synes er vanskelig og utfordrende .Og Jesus
hjelper dem med det de aller mest trenger der og da. Han sørger for fisk i
garnet og lager frokost til dem slik at de kan hvile ut og spise seg mette.

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 )
Har du merket at Jesus har vært med deg i dag? Hvordan?
” V E D M ID DA GS BO R DE T ” ( F AM ILIE N )
Snakk sammen om hvordan det hadde vært om Jesus hadde kommet inn
døren og satt seg ned ved bordet for å spise middag sammen med dere.
” I B ILE N ” ( TE NÅ R ING E N )
Hva betyr Jesus for deg?
Hva vil du Jesus skal gjøre for deg?
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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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