2. søndag i treenighetstiden (22. juni)

Hovedtekst: Matt 3,11-12
GT tekst: 2 Mos 14,15-22
Epistel tekst: Tit 3,4-7
Barnas tekst: Apg 9,1-19

Fortid, nåtid og evighet
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Søndagens tekst
FOR

V O KSN E :

M AT T 3, 1 1 - 12

11 Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med
Den hellige ånd og ild. 12 Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild
som aldri slukner.

FOR

BA RN :

A PG 9, 1 - 19

Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten 2 og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til
Veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. 3 Underveis, da han
nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. 4 Han falt til
jorden og hørte en stemme som sa: «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» 5 «Hvem er
du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger. 6 Men reis
deg nå og gå inn i byen. Der vil noen si deg hva du skal gjøre.» 7 Mennene som fulgte
ham, sto målløse; de hørte stemmen, men så ingen. 8 Saulus reiste seg og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så de tok ham i hånden og leide ham inn til Damaskus. 9 I
tre dager var han uten syn, og han verken spiste eller drakk.
10 I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren til ham:
«Ananias!» Han svarte: «Her er jeg, Herre.» 11 Og Herren sa: «Gå bort i den gaten som
kalles Den rette, og i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsos. For se, han
ber. 12 Og han har hatt et syn og sett en mann som heter Ananias komme og legge hendene på ham, så han får synet igjen.» 13 Men Ananias svarte: «Herre, jeg har hørt
mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine hellige i Jerusalem.14 Og nå er han her med fullmakt fra overprestene for å legge i lenker alle som
påkaller ditt navn.» 15 Men Herren sa til ham: «Gå! For jeg har utvalgt ham som mitt
redskap til å bære mitt navn fram for hedningfolk og konger og for Israels folk. 16 Og jeg
skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld.» 17 Da gikk Ananias, og han kom inn i
huset, la hendene på ham og sa: «Saul, min bror! Herren selv, Jesus som viste seg for
deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den hellige
ånd.»18 Straks var det som om skjell falt fra øynene hans, og han kunne se. Han sto opp
og ble døpt. 19 Så spiste han og kom til krefter.
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Tungt å bære

Fortid, nåtid og evighet
D Å PE N

F RIR O SS F R A F O RT IDE N
Døperen Johannes sitt budskap, var at dåpen var grensen mellom det
gamle og det nye. Dåp i vann var en befrielse fra fortidens skygger.
Hva er befrielse i vår tid? Hva er frihet?

Pablo Picasso skal en gang ha sagt at dess færre redskaper han ble gitt,
dess bedre ble resultatet. Jo færre valgmuligheter, jo større kreativitet, jo
større frihet. Vi tenker ofte motsatt – jo flere valgmuligheter, jo større
frihet.
Hva om Picasso har rett? At frihet kjennes størst innenfor en ramme?
Det kristne dåp befrir. Den befrir oss til et liv hvor det er satt en ramme.

D Å PE N

EN DR ER O S S I D AG
Johannesdåpen var en dåp til omvendelse og sinnsendring. Man vendte
ryggen til fortidens skygger, og innrettet seg for å møte nåtiden.
Hva er omvendelse i vår tid? Sinnsendring?

James F. Engel mener omvendelser ikke skjer over natten lenger. Jo
lenger borte man er fra Gud, dess flere stadier må man innom for å nærme seg den kristne tro. Også etter man har tatt imot Jesus og døpt, fortsetter det kristne livet i stadier, en prosess.
Hva om Engel har rett? At utviklingen som kristen skjer i en prosess? Hva
er min rolle i denne prosessen?
Den kristne dåp forandrer hverdagen. Vi kan vende oss til Jesus hver dag.

D Å PE N

SK AP ER NO E NY T T F O R EV IG HET EN
Johannes sier det er forskjell på hans dåp og det Jesus kommer med.
Jesus skaper noe nytt for evigheten. Hva er betyr evigheten i vår tid? Evig
liv?

Marshall Shelby skrev i 1991 om sin sønn, Toby, som døde rett etter
fødselen: ”Hvorfor skapte Gud et menneske for å la det leve i bare 2
minutter? Nei, han gjorde ikke det, han skapte Toby for evigheten…”
Hva om Shelby har rett? At vi ikke er skapt bare for denne verden alene,
men for evigheten?
Den kristne dåp er inngangsporten til evigheten med Gud. Vi fødes til
våre foreldres barn. I dåpen skapes vi på nytt til Guds barn .
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samtaleopplegg
I SBRY T ER

Del gruppa i 2 gjenger. Hver person får utdelt hvert sitt A4-ark. Ved kun å
bruke hendene, skal du gjøre arket så langt som mulig. Legg strimlene etter
hverandre og mål hvilket lag som kommer lengst.

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 i stillhet sammen. Se for deg en dåp du har deltatt i. Hva ser du? Takk
Gud for underet han lar skje hver dåp.
Les sammen Tit 3, 4-7. Syng en sang eller lytt til musikk.

I NN
Les hele kap 3 hos Matteus og innledningen til temaet. Del tanker om det
dere har lest.
Hva kjennetegner Johannesdåpen?
Hva er det spesielle med Jesu egen dåp?
Del erfaringer og tanker med spørsmålsstillingene i innledningen:

Hva er frihet, slik du ser det?

Hva slags forhold har du til ordet omvendelse?

Hva slags bilde har du av evigheten?

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 ”
Snakker du med andre om deres dåp? Tenk deg at du i løpet av de neste 14
dagene kommer i snakk med et menneske om deres tro. Hva med en bevisstgjøring av denne personens dåp? Hvem er fadderene? Hvem bar ham/
henne? Kan du si noe hva dåpen betyr for ditt eget liv? Ha en forventning
om at Gud kan skape noe i samtalen!

Prøv å få med dere når noen i nabolaget har dåp i menigheten. Hva kan
dere som gruppe gjøre i den anledningen?
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Tungt
S Ø ND A G 2 2 . JU NI

S Ø ND A G 2 9 . JU NI

(2.s.i treenighetstiden )

(3.s.i treenighetstiden)

Matt 3, 11-12
Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild.

Jes 25, 6-9
La oss juble og glede oss over hans
frelse!

M A ND A G 2 3 . JU NI

M A ND A G 3 0 . JU NI
2 Kor 5, 14-21
”La dere forsone med Gud!”

(St Hansaften)

1. Joh 5, 5-12
Han, Jesus Kristus, er den som
kom gjennom vann og blod.
T IR S DA G 2 4 . JU NI
Luk 1, 5-17
Han skal gå i forveien for Herren.

T IR S DA G 1 . J U LI
Ef 2, 1-10
Men Gud er rik på barmhjertighet.

O NS D AG 25 . JU NI
Joh 2, 1-11
”Fyll karene med vann.”

O NS D AG 2 . JU LI
Matt 16, 24-27
For den som vil berge sitt liv, skal
miste det.

T O RS D AG 26 . J U NI
Apgj 13, 44-52
”Jeg har satt deg til et lys for folkeslag.”

T O RS D AG 3 . JU LI
Joh 20, 24-29
”Kom med hånden og stikk den i
siden min.”

F R E DA G 2 7 . JU NI
Åp 21, 1-7
”Jeg er Alfa og Omega.”

F R E DA G 4 . J U LI
Jos 24, 19-24
”Skill dere av med de fremmede
gudene.”

L Ø R D AG 2 8 . JU NI
Rut 2, 8-16
”Kom hit og spis av brødet.”

L Ø R D AG 5 . JU LI
Fil 1, 21-26
Å leve er for meg Kristus.
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Tro på hjemmebane
S AU LU S

VED

D AM A SKU S

Les gjerne denne historien (Apgj 9, 1-19) sammen, enten fra Bibelen eller
en barnebibel. Historien er sterk og vil vekke undring hos fantasifulle barn.
Bli med barna og sett ord på undringen.

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 )
Saulus ble blind da han møtte Jesus. Mange barn lurer på hvorfor vi ikke
kan se Jesus. Kanskje dette kan være et svar; vi tåler ikke å se Gud med
våre jordiske øyne…

” V E D M ID DA GS BO R DE T ” ( F AM ILIE N )
Ta en runde med ”x-amen” (se www.menighetsressurser.com)
Nevn en ting du kan takke for, og en ting som ble utfordrende. Minn hverandre på at Jesus går sammen med oss.

” I B ILE N ” ( TE NÅ R ING E N )
Ananias møtte Jesus ”i et syn”, dvs. da han var i bønn. Oppgaven Ananias
fikk var veldig konkret.
Forundre deg sammen med tenåringen om at vi kan forvente at Gud er
konkret når vi ber. Er dette noe du har opplevd selv? Er dette noe tenåringen har opplevd?
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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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