6. søndag i påsketiden (25. mai)

Hovedtekst: Luk 18,1-8
GT tekst: Jer 29,10-14
Epistel tekst: 1 Joh 5,13-15
Barnas tekst: Joh 20,24-31

masekjerring
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Søndagens tekst
FOR

V O KSN E :

L U K 1 8, 1 - 8

Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste motet:
2 «I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. 3 I samme by var det en enke som stadig på ny kom til ham og sa: ‘Hjelp meg
mot min motpart, så jeg kan få min rett.’ 4 Lenge ville han ikke, men til slutt sa han til
seg selv: ‘Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, 5 får jeg hjelpe
denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers ender det vel med at hun
flyr like i synet på meg.’»
6 Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier! 7 Skulle ikke da Gud
hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? 8 Jeg sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men når
Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?»

FOR

BA RN A :

J O H 20 , 2 4 - 31

24 Tomas, en av de tolv, han som ble kalt Tvillingen, var ikke sammen med de andre
disiplene da Jesus kom. 25 «Vi har sett Herren», sa de til ham. Men han sa: «Dersom jeg
ikke får se naglemerkene i hendene hans og får legge fingeren i dem og stikke hånden i
siden hans, kan jeg ikke tro.»
26 Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med dem. Da
kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere.» 27 Så sier han til Tomas: «Kom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom
med hånden og stikk den i siden min. Og vær ikke vantro, men troende!» 28 «Min Herre
og min Gud!» sa Tomas. 29 Jesus sier til ham: «Fordi du har sett meg, tror du. Salige er
de som ikke ser, og likevel tror.»
30 Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er
skrevet om i denne boken. 31 Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er
Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.
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Tungt å bære

masekjerring

Dette er en lignelse som først og fremst handler om bønnens mulighet,
om vår mulighet til å få hjelp av Gud. Jesus forteller om en enke. Den
gang var enkene blant de som stilte svakest i samfunnet, overgitt til
andres nåde.

Nå hamrer hun på døren til landsbyens dommer som uheldigvis er en
urettferdige dommer, i håp om å få saken sin avgjort til egen fordel. Hva
saken besto i, vet vi ikke, men sannsynligvis var hun ikke den sterkeste
parten. I desperasjon vender hun seg igjen og igjen til den eneste
myndigheten i landsbyen som har autoritet til å hjelpe. Dommerens
avgjørelse kan redde henne.

Etter mye mas fra enkens side, gidder ikke dommeren å stå imot lenger.
Det mest naturlige for ham er å ikke bry seg om de menneskene han
hadde fått myndighet over. For å få fred for sin egen del, avgjør han
likevel saken til kvinnens fordel. Med et pennestrøk. Det koster ham jo så
lite, når han bare gidder.

Det kan virke provoserende at vi sammenlignes med en masete kjerring.
Men det er kontrastene som er interessante. Vi er ikke som denne
kvinnen, overlatt til en urettferdig dommer som bare gjør det gode fordi
han ikke orker maset. Nei, vi har en Far i himmelen som vet hva vi
trenger og vil gi det til oss. Gud vil ikke at vi skal mase, men at vi skal
bruke tid sammen med ham. La oss derfor regne med Gud! Be og gi ikke
opp!

Denne historien handler om hvordan vi ofte er overgitt til krefter i livet
som er sterkere enn oss , og at vårt eneste håp er at Gud skal hjelpe.
”Jesus fortalte dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke gi opp.”

Slik starter historien. Dommeren hjelper enken selv om han ikke bryr seg
om henne. Skulle ikke da Gud som er god, hjelpe dem han elsker og har
utvalgt?
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Tungt å bære

samtaleopplegg
I SBRY T ER

Har du møtt ei ”masekjerring”, mann eller kvinne? Eller kan du huske en
gang du som barn ”maste” på foreldrene dine for å oppnå noe du gjerne
ønsket. Eller du som forelder gav etter for mas? Hva gjorde utslaget?

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 130 ”Fra dypet roper jeg til deg, Herre.”
- Syng sammen - Lytt til en CD

I NN
Les Lukas 18, 1-8 og innledningen på forrige side. Del tanker med
hverandre.
Snakk sammen om hvilke ting som dere ikke ”rår over” i livet— ting som
kan skape problemer. Tenk etter, har du virkelig ”ropt til Gud” noen gang?
Vi kan lett føle maktesløshet over at Gud lar vonde ting skje—det kaller vi
”det ondes problem”. Lignelsen sier oss ikke noe om hvorfor Gud lar det
skje, men konkluderer bare at det skjer. Hva gjør dette med oss? Hva gjør
det med bønnelivet vårt?
Også i dag er det mennesker som av desperasjon ”trygler” om hjelp.
Samtidig kan vi legge merke til både livsglede og takknemlighet på tross av
fattigdom og nød. Hvordan kan vi få mer av denne gleden?

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 ”
”Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.” Arnulf Øverland. Hvordan kan vi være med å rope på andres vegne? Kan dere
gjøre noe konkret i dag?
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b i b e l l e s eå
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Tungt
S Ø ND A G 2 5 . M A I
(6. søndag i påsketid)
Luk 18,1–8
Skulle ikke da Gud hjelpe sine
utvalgte til deres rett?

S Ø ND A G 1 . JU NI
(Søndag før pinse)
Joh 15,26–27
Når Talsmannen kommer, da
skal han vitne om meg.

M A ND A G 2 6 . MA I
Fil 4,4–9
Vær ikke bekymret for noe!

M A ND A G 2 . J U NI
Jes 26,7–9
Min sjel lengter etter deg om
natten

T IR S DA G 2 7 . M A I
Dan 9,15–19
Lytt og grip inn, drøy ikke

T IR S DA G 3 . JU NI
Ef 4,1–7
Sett alt inn på å bevare Åndens
enhet,.

O NS D AG 2 8 . MA I
Ef 1,20–23
Med denne veldige makt og
styrke

O NS D AG 4 . JU NI
Joh 16,12–15
Men når sannhetens Ånd kommer,

T O RS D AG 29 . M A I
(Kristi himmelfartsdag)
Mark 16,19–20
Han … satte seg ved Guds høyre hånd.

T O RS D AG 5 . JU NI
1 Mos 1,1–5.20–25
Og Gud så at det var godt.

F R E DA G 3 0 . MA I
Luk 24,44–53
Så førte han dem ut mot Betania.

F R E DA G 6 . J U NI
1 Kor 2,9–16
Det intet øye så og intet øre
hørte

L Ø R D AG 31 . M A I
Luk 1, 39–48
Velsignet er du blant kvinner,
og velsignet er frukten i ditt
morsliv.

L Ø R D AG 7 . JU NI
(Pinseaften)
Joh 7,37–39
Den som tørster, skal komme til
meg og drikke!
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Tungt å bære

Tro på hjemmebane
J ESU S

OG

T HO M AS

Tenk å gå glipp av det første møtet med Jesus etter at han var stått opp
igjen. Alle de andre disiplene snakket om det. Thomas følte seg utenfor og
kunne ikke tro at det var sant. ”Jeg må få et konkret bevis!”
Plutselig var Jesus der. ”Kom, Thomas, her er sårene i hendene mine og i
magen.” Da falt Thomas ned på kne for Jesus: ”Min Herre og min Gud.”
Les sammen teksten, Johannes 20,24-31, og snakk sammen om hvordan
det var for disiplene og Thomas.

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 )
Jesus kom til disiplene gjennom låste dører. Plutselig var han bare der.
Snakk sammen om at Jesus er her selv om vi ikke kan se ham.
” V E D M ID DA GS BO R DE T ” ( F AM ILIE N )
Hva hadde skjedd hvis Jesus plutselig hadde kommet på besøk i vår familie.
Hadde vi blitt redde? Kanskje flaue? Er det noen ting vi ville vise til Jesus,
eller kanskje noe vi helst ville ha gjemt bort?
” I B ILE N ” ( TE NÅ R ING E N )
Er det greit å tvile. Hva tenker du om Thomas som ikke ville tro uten at han
fikk se Jesus. Trenger vi å se Jesus for å tro?
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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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