Følge veien

5. søndag i påsketiden

PREKENTEKST: LUK 13,18–21
LESETEKSTER: 1 KONG 17,8–16

ROM 12,1–3
BARNAS TEKST: APG 2,41–3,10

En dråpe i havet
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Tungt å bære
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Se for dere følgende scenario:
En søndagsskolelærer leker med barna, han har laget i stand på forhånd og
brukt lørdagskvelden sin for å brette kort som barna skal få, kjøpt inn saft
og bakt boller. Han lærer barna om brødunderet, og at Jesus ikke går fra
dem, selv ikke når de føler seg helt, helt alene.
Det han ikke vet er at ett av barna føler seg veldig alene akkurat nå. Hun
har ikke smakt hjemmebakte boller på lang tid, og det er ikke noen som vet
hvordan dagene og nettene hennes virkelig er.

Å følge mennesker noen skritt på veien, er ikke noe man blir kjendis av. Det
er mange opplevelser av å være en dråpe i havet eller et lite
ubetydelig frø. Kanskje vet man ikke engang om det man sa eller gjorde var
viktig. Men en ting er sikkert: Små ting kan bety utrolig mye mer enn vi tror.
Kirken kunne ikke gjøre en brøkdel av det den gjør i dag, uten frivillige. Frivillige, som bruker tiden sin på å - gjøre noe - planlegge noe - delta i noe støtte noe - bidra til noe - fortelle om noe – som betyr så ufattelig mye for
dem som opplever det. Og mest sannsynlig får de aldri vite om det selv.
Og dette er ikke bare arrangementer. Det handler om hva kirken ER. Kirkens identitet er å være tilstede, i menneskers liv, omslutte livet som leves
og å møtes til felles påfyll en søndags formiddag.
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Fortell om en gang du følte deg betydningsfull.

O P P ( S E F LE RE T IP S P Å WW W . M E N IGH E TS RES SU RS . CO M )
Les Misjonsbefalingen (Matt. 28, 18-20) høyt sammen, ett vers hver.

I NN
Les teksten om sennepsfrøet og surdeigen. Lukas 13,18-21 og innledningen på forrige side. Del tanker med hverandre.

Ta runden hvor dere svarer på enten ett eller flere av spørsmålene under.

Har du en frivillig tjeneste i menigheten?
Opplever du tjenesten som meningsfull?
Beskriv hva du tenker er kirkens viktigste hensikt.
Opplever du deg som en del av kirken? Hvorfor, hvorfor ikke? Hva skal til
for at du opplever dette, eventuelt opplever dette sterkere?

UT SE

BAK I HEF T ET F O R

”3

I BØ N N ” O G

” V E IER

T I L V EK ST ”

Kan alle i gruppen utfordre en som ikke går i kirken til vanlig til en frivillig
tjeneste i menigheten?
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DE F Ø R S TE K R I S TNE ( SPR EL L

L EV E ND E )

Dagens tekst er den umiddelbare fortsettelsen av pinsefortellingen. Ånden
ble gitt disiplene på pinsedagen. Peter forkynner, og tre tusen legges til
menigheten. Vi får et sjeldent innblikk i den første jødekristne menigheten i
Jerusalem. Vi hører hvordan menigheten samles og hvordan Den hellige
ånds mektige gjerninger virker, gjennom apostelen Peter.
I den første samlingen legger vi vekt på beskrivelsen av den første
menigheten. Det kristne livet var preget av «de fire B-ene» (etter vers 42):
Bibel, brorskap (fellesskap), brødsbrytelse (nattverd) og bønn.

T IL BAK EB LIKK

PÅ DA GE N ( EX - AM EN )

Takk Jesus for dagen, og for at han er hos dere akkurat nå. Tenn et lys om
det passer.
Ta en runde der hver enkelt forteller ved middagsbordet eller i samtale
med et barn i bilen eller på sengekanten. Spørsmålene kan varieres etter
som det passer, men få gjerne fram både pluss og minus.
a. En god opplevelse i dag?
b. En dårlig opplevelse i dag?
Takk for at Jesus har sett begge opplevelsene, og at han var der da det
skjedde.
Takk for det gode.
Si unnskyld når det trengs.
Be for det som har vært/ er vanskelig – enten det er hjelp til seg selv
eller en bønn for andre.
(Tenn gjerne noen te-lys på et fat mens dere ber. Det er også mulig å bruke
en bønnestein eller et gripekors. Mange har gode erfaringer med ”takk
for..” / ”be for…” runder sammen med barna. Gjør det enkelt og kortfattet.)
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