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Oppbyggingen av heftet
Heftet er knyttet opp til 3 av kirkeårets hovedfaser om våren (åpenbaringstid, fastetid og påsketid). For hver av disse tidene har vi valgt overskriftene ”Leve i tro”,
”Vokse i kjærlighet” og ”Gi håp”. Heftet tar for seg annenhver søndag i denne
tiden.
Heftet knytter sammen undervisning på gudstjeneste, samtale i smågrupper og tro
på hjemmebane.

T RO

P Å H JE MM EB AN E

I heftet finnes en daglig bibelleseplan som følger kirkeåret. Dere som har barn
utfordres til å inkludere barna deres i bruken av dette heftet. Det dreier seg spesielt
om det vi kaller “Tro på hjemmebane” - verdens viktigste arena for åndelig vekst!
”På sengekanten” er tenkt for de minste barna, ”Ved middagsbordet” er når hele
familien er samlet og ”I bilen” har vi tenåringen i tankene. Finn et tidspunkt i løpet
av uka/dagen hvor dere bruker dette sammen. Husk å lese gjennom det på forhånd
for å justere og tilpasse det bedre til deres situasjon.

G RU PP EO PP LE GG
Gruppeopplegget er bygget opp rundt strukturen Opp-Inn-Ut.

O PP
Handler om tilbedelse og fokusendring. Det er viktig at noen har forberedt dette litt
på forhånd. For noen grupper vil det være naturlig å synge sammen, for andre vil
det være naturlig å lytte. Prøv dere frem, både på innhold og tidsramme. Det er
ønskelig at dere setter av minst 10 min. av kvelden til dette. Se
www.menighetsressurs.com for ulike tips.

I NN
Stedet for bibellesning, samtale og bønn for og med hverandre. Her møter vi bibelteksten og lar den tale til oss!

UT
Ikke hopp over dette punktet, men la dere utfordre til å bety en forskjell for noen. .
Kan dere skape møteplasser hvor dere som gruppe sammen lever ut misjonsbefalingen? Vi har valgt ”3 i bønn” og ”4 B’er for vekst” som konkrete hjelpemidler. Se s.
90 samt www.menighetsressurs.com
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Åpenbaringstiden

Leve i tro
5

Tungt å bære

Leve i tro

Hvem er Jesus? - Var Jesus en klok mann som levde en gang for lenge
siden, og som gav oss mange gode og sunne bud å leve etter? Var han
Gud utkledd som menneske? Eller var han et spesielt menneske som
Gud hadde utvalgt, men uten noen overjordiske egenskaper? Lever han
fortsatt?
Det er mange interessante spørsmål å stille om Jesus. Og det er ganske
viktig hvilke svar vi får. For i bunn og grunn handler det om hvem Gud er.
Og hvilket forhold vi kan ha til Ham.
Hvem er egentlig Gud, og hva har han å si for oss? - Det handler åpenbaringstiden om! Dette er tiden i kirkeåret hvor vi skal få forklart noen av
de mange spørsmålene vi kan ha om Jesus og om Gud. I prekentekstene i
denne tiden møter vi Jesus i ulike epoker av livet hans, og i situasjoner
som sier mye om hvem Han er. Og lesetekstene knytter Jesus opp til den
Gud vi møter i Det gamle testamentet. For det er ingen ny Gud vi møter i
Jesus. Vi møter den samme Gud som har åpenbart seg helt fra
begynnelsen av, men på en ny måte.
Menneskene hadde ikke helt forstått hvem Gud var før Jesus. Forstår vi
hvem han er nå? Lærer vi noe nytt av at Jesus kom til verden som en liten
baby? Åpenbarer Gud noen sannheter om seg selv nå?
Det er spennende at åpenbaringstiden kommer etter jul og nyttår. Vi kan
bruke denne tiden til å være nysgjerrige på Gud og stille spørsmål som
opptar oss. Vi kan kanskje lære noe om Gud på nytt, eller se Gud med litt
nye øyne. Tross alt utvikler vi oss litt hvert eneste år. På den måten blir
ikke Gudsbildet vårt noe som alltid er likt. Det kan bli levende, spennende
og utfordrende.
Kan vi være med å åpenbare Gud for noen? - JA! Det er invitasjonen til
oss. Det er ingen selvfølge at alle får høre om Jesus i verden i dag. Vi har
fått et oppdrag av Jesus: Å vise hvem han er gjennom ord og handling.
Budskapet gjelder alle, enten de er langt unna eller veldig nærme.
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Tungt å bære

åpenbaringstid på hjemmebane

Hvordan kan vi markere åpenbaringstiden i familien? Her er noen praktiske
tips dere kan bruke:
Jeg er
I Johannesevangeliet beskriver Jesus seg selv med mange ulike bilder:
Jeg er livets brød. Jeg er verdens lys. Jeg er porten. Jeg er den gode
gjeteren. Jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er det sanne vintre. Jeg er
oppstandelsen og livet.
Vi foreslår at dere skriver disse setningene på lapper, bretter dem sammen
og legger i en krukke som dere skriver ”JEG ER” utenpå. Velg én lapp fra
krukka hver uke og snakk om hva Jesus kan ha ment med ordene. Kanskje
barna kan male eller tegne et bilde til hvert utsagn? De som har begynt å
lese, kan gjerne gå på jakt i Johannesevangeliet og finne hvor Jesus har sagt
disse ordene om seg selv. Forresten, ”Jeg er” er faktisk et navn i Det gamle
testamentet. Hvem sitt? Sjekk ut 2. Mos 3,14!
Misjonstid
Misjonsperspektivet blir særlig understreket i åpenbaringstiden. Støtter
dere et misjonsprosjekt som familie, cellegruppe eller menighet? Kan barna
bli bedre kjent med arbeidet dere støtter i løpet av denne tida? Hvor kan
dere gå for å finne informasjon?
Såmannssøndagen
Søndagene i kirkeåret har ulikt fokus. Et eksempel fra åpenbaringstiden er
såmannssøndagen, hvor prekenteksten er hentet fra Lukas 8. På nettsiden
www.barnogtro.no finnes et morsomt nettspill om Såmannen. (Anbefalt
alder: 12 år). Se: http://www.barnogtro.no/digital-trosopplaering/nettspill/
saamannen
Her kan du og barnet ditt bli kjent med lignelsen på en interaktiv måte.
Fastelavn
Den siste søndagen i Åpenbaringstiden er fastelavn. Ordet fastelavn
kommer av det tyske ”faseln” som betyr ”å lage løyer”. ”Fastel-abend” var
en kveld for ulike spillopper før fasten. I Norge pleier mange å feire dagen
med fastelavnsboller. Gjør dere?
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Kristi Åpenbaringsdag (5 januar)

Hovedtekst: Matt 2,1-12
GT tekst: Jes 60,1-6
NT tekst: Ef 3,1-7
Barnas tekst: Matt 2,1-12

Veier til tro
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Søndagens tekst
FOR

BA RN O G V O K SN E :

M AT T 2, 1 - 12

2Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem 2 og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi
har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» 3 Da kong Herodes
hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. 4 Han kalte sammen alle
overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli
født. 5 «I Betlehem i Judea», svarte de, «for slik står det skrevet hos profeten:
6 Du Betlehem i Juda land
er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda.
For fra deg skal det komme en fyrste
som skal være hyrde for mitt folk Israel.»

7 Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da
stjernen hadde vist seg. 8 Så sendte han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør
dere nøye om barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg, for at også jeg
kan komme og hylle det.» 9 Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der
barnet var. 10 Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. 11 De gikk inn i huset og
fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene
sine og bar fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. 12 Men i en drøm ble de varslet
om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes, og de tok en annen vei hjem til sitt land.
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V e i e r t iå
l tbære
ro
Tungt
En solnedgang eller et barnesmil. Utsikten fra en fjelltopp eller havet som
bølger seg bortover stranda. Stjernehimmelen en skikkelig mørk vinternatt.

Se for deg tre tenåringer ligge i snøen og kikke på denne stjernehimmelen
akkurat en slik svart vinternatt. På vei til utedoen før de skal legge seg
bestemmer de seg for å lage hver sin engel i snøen. Så blir de liggende et
par minutter. De ser utover stjernene og kjenner seg små, små, små. Men
samtidig store – de får se på dette!

Og de ligger der ved siden av hverandre og bryr seg ikke om at boblejakkene er for tynne. De kikker på noe de forstår at de ikke skjønner. De er
mennesker - for små til å forstå hvorfor stjernene er der oppe, for små til å
huske hvordan de ble til, eller om det var noen som sa ”Det bli lys”. De
ligger der bare, en vinternatt i Norge og vet at de kan se på noe som er så
mye mektigere enn dem selv. Menneskelivet blir plutselig veldig kort, og
universet blir uendelig stort. Blaff av ærefrykt fyller natta.

Tre kloke hoder gikk også gjennom natta for en stund siden. De kjente
kanskje også på ærefrykten over den mektige himmelen. De følte seg
kanskje også både ufattelig små og samtidig store der de tuslet sammen
natt etter natt. Dette mektige, enorme, ufattelige ble på et blunk også nært,
konkret og levende i et barn i en krybbe. Skaperen ble en del av det skapte.

Disse tre tenåringene løper hutrende og fnisende tilbake til hytta. Det er
den samme som lever i stjernehimmelen, som ønsker å bo i hjertene deres.
De kan kjenne det igjen, det er ikke ukjent. Men noen må fortelle dem om
den natta de tre kloke hodene vandret under nesten den samme himmelen.
Noen må fortelle om hva som skjedde senere, da denne babyen vokste
opp.

Det er kanskje det tro er? Å gjenkjenne noe man allerede har erfart, kanskje
som tenåring et sted i den norske vinternatta.
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Tungt å bære

samtaleopplegg
I SBRY T E R

Bla litt i heftet og gjør dere kjent med måten det er bygget opp på. Hvilke
forventninger har dere til dette semesteret?
Flere ressurser til både ”Isbryter” og ”Opp” finner dere på
www.menighetsressurs.com

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 19 —Syng sammen - Lytt til en CD.
Snakk om det stedet i verden der du virkelig opplever storheten i skaperverket. La samtalen være deres bønn.

I NN
Se denne videoen i ca. 7 min.: http://youtu.be/cbTMT6SCn3Y
Les sammen Matteus 2,1-12 og innledningen på forrige side.
”Dette mektige, enorme, ufattelige ble på et blunk også nært, konkret og
levende i et barn i en krybbe.” Hva tenker du om denne enorme kontrasten?
Kan Gud gi seg til kjenne for mennesker som ikke tror på Jesus? Evt. på
hvilke måter?
Til neste samling: les om åpenbaringstiden på ss. 6-7. Prøv å finne en
konkret ting dere vil gjøre med ”åpenbaringstid på hjemmebane”.

U T —S E O G S IDE 9 0

FO R

” 3 I BØ NN ” OG ” 4 B ’ E R FO R VE KS T ”

Kjenner dere noen mennesker som tror på Gud, men som har vanskelig for
å tro på Jesus? Kanskje en i familien, en venn eller en kollega?
”3 i bønn” handler om å be konkret for enkeltmennesker. Vi foreslår at alle
i gruppa skriver ned navn på opp til 3 personer som den enkelte vil be for
dette semesteret. (Se s. 90 for mer info)
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b i b e l l e s eå
p l bære
an
Tungt
S Ø ND A G 5 . J A NU AR

S Ø ND A G 1 2. JA NU A R

(Kristi åpenbaringsdag)

(2.søndag i åpenbaringstiden)

Matt 2,1-12
”De falt på kne og hyllet ham.”

Matt 3,13-17
”Dette er min Sønn, den elskede.”

M A ND A G 6 . JA NUA R
(Helligtrekongersdag)
Luk 2,41-52
”Hvorfor lette dere etter meg?”

M A ND A G 1 3 . J A NU AR
1.Tim 6,13-16
”Han, den salige og eneste hersker”

T IR S DA G 7 . J A NU A R
Joh 1, 29-34
”Johannes vitnet”

T IR S DA G 1 4 . JA NU A R
Ef 1,15-19
”For jeg har hørt om deres tro”

O NS D AG 8 . J A NUA R
2. Kor 4,1-6
”Vi forkynner ikke oss selv”

O NS D AG 15 . J A NU AR
2.Kor 3,12-18
”...Fra herlighet til herlighet”

T O RS D AG 9 . J A NU A R
1.Pet 3,18-22
”For Kristus selv led for synder”

T O RS D AG 16 . J A NU A R
Sal 149, 1-9
”Dette skjer ved Herrens Ånd”

F R E DA G 1 0 . J A NUA R
Kol 1,15-20
”Han er hodet for kroppen”

F R E DA G 1 7 . J A NUA R
Joh 1,15-18
”Han har vist oss hvem han er”

L Ø R D AG 1 1 . J A NU AR
Sal 2,1-12
”Jeg vil kunngjøre det Herren har
fastsatt”

L Ø R D AG 1 8 . J A NUA R
1.Kor 8,1-6
”Men for oss er det én Gud, vår
Far.”
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Tungt å bære

Tro på hjemmebane
V IS ME NN EN E

HY LL ER JE SU S

De tre vise mennene het Kaspar, Melkior og Balthasar. De var vant til å se
på stjernene og tolke alt som skjedde på himmelen. De kunne navnet på
alle stjernene, og kanskje drømte de om å reise ut i verdensrommet?
Hvordan var det for dem å møte Jesus-barnet? Forstod de at han som
skapte hele verdensrommet, valgte å bli til en bitteliten baby?

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 )
Gud har skapt alt i hele naturen. Det er masse vi kan takke Gud for:


for blomstene,



for at vi kan bade i vannet,



for at vi kan tenne i peisen.

Er det mer vi kan takke Jesus for?
” V E D M ID DA GS BO R DE T ” ( F AM ILIE N )
Jesus, Faderen og Den hellige ånd er én Gud. Mange tror på Gud, men de
tror ikke på at Jesus er Guds Sønn. Hva kan det komme av?
” I B ILE N ” ( TE NÅ R ING E N )
Hvis du skulle beskrive ditt forhold eller bilde av Jesus, hvordan ville det
vært? Hvilke egenskaper hos Jesus liker du best?

N ET T - T IP S
Se filmen der Jim Carrey snakker om Jesus på youtube, gjerne sammen med
tenåringsbarn: http://youtu.be/wCukpJCjPvI
Snakk om det Jim Carrey sier: Befridde Jesus verden fra synd?
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3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar)

Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31
Evangelietekst: Joh 2,1-11
NT tekst: Åp 21,1-6
Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også
14

Søndagens tekst
FOR

V O KSN E :

1 M O S 1, 2 6 -3 1

26 Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! De skal råde over fiskene i havet og fuglene under himmelen, over feet og alle ville dyr og alt krypet som det
kryr av på jorden.» 27 Og Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det,
som mann og kvinne skapte han dem. 28 Gud velsignet dem og sa til dem: «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere! Dere skal råde over fiskene i havet og over fuglene under himmelen og over alle dyr som det kryr av på jorden.» 29 Og
Gud sa: «Se, jeg gir dere alle planter som setter frø, alle som finnes på hele jorden, og
alle trær som bærer frukt med frø i. Det skal dere ha å spise. 30 Og til alle dyr på jorden
og til alle fugler under himmelen og til alt som kryper på jorden, alt som har livsånde i
seg, gir jeg alle grønne planter å spise.» Og det ble slik. 31 Gud så på alt det han hadde
gjort, og se, det var svært godt! Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag.

FOR

BA RN :

L U KA S 2, 40 - 5 2

40 Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham.
41 Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. 42 Da han var blitt
tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. 43 Men da høytidsdagene var over og de
skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. 44 De
trodde han var med i reisefølget, og gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham
blant slektninger og venner. 45 Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for
å lete etter ham der. 46 Først etter tre dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant
lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. 47 Alle som hørte ham, undret seg over hvor
forstandig han var og hvor godt han svarte. 48 Da foreldrene så ham, ble de slått av
undring, og hans mor sa: «Barnet mitt, hvorfor har du gjort dette mot oss? Din far og jeg
har lett etter deg og vært så redde.» 49 Men han svarte: «Hvorfor lette dere etter meg?
Visste dere ikke at jeg må være i min Fars hus?» 50 Men de forsto ikke hva han mente
med det han sa til dem.
51 Så ble han med hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Men hans mor tok vare på
alt dette i sitt hjerte.52 Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede for Gud og
mennesker.

15

Tungt å bære

I dansen også

”Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!” (1. Mos
1,31). 3. søndag i Åpenbaringstiden er en dag for å delta i Guds feiring av
sitt skaperverk. En dag for å glede seg over at vi er skapt i Guds bilde, til
fellesskap med Gud og med hverandre. En dag for å feire at Jesus er tilstede
i alle situasjoner i livet vårt.
Johannes-evangeliet forteller at Jesus gjør sitt første under i bryllupet i
Kana. Her møter vi Jesus på fest. Midt i gleden og dansen. Det oppstår en
krise: Tomt for vin. Det skal ikke så mye til før vi opplever at det er krise på
slike dager. Jeg husker fortvilelsen i vårt bryllup over at bilen som skulle
kjøre oss fra kirka til festen, ikke ville starte i det kalde vinterværet.
Jesus ønsker å være tilstede i våre liv. Han bryr seg om våre hverdagskriser
også. Og ikke bare det. Jesus unner oss glede, han unner oss fest.
For et par år siden hørte jeg en radioandakt med en overraskende versjon
av fortellingen om fotsporene: En mann drømte en natt om at han
spaserte langs stranden sammen med Gud. Over himmelen kom bilder fra
livet hans til syne. For hvert bilde han så, oppdaget han at det var to par
fotspor i sanden; det ene var hans egne, og det andre var Herrens. Da det
siste bildet fòr forbi, så han tilbake på fotsporene i sanden.
Han så perioder i livet som hadde vært vanskelige. Da var det kun ett par
synlige fotspor. I andre perioder så han at fotsporene forsvant ut til hver sin
side. Noen ganger gikk de hit, noen ganger dit, det virket som det rene
kaos.
Dette forstod ikke mannen, så han spurte Gud: "Herre, jeg ser fotsporene
og skjønner at du har gått ved siden av meg gjennom livet. Er det slik at da
min nød var størst og livet var vanskeligst å leve, da er det bare et par fotspor, fordi du bar meg i armene dine? ”Det er riktig,” svarte Herren, ”Jeg
bar deg de tunge dagene.”
”Men det jeg ikke forstår,” fortsatte mannen, ”er hva som skjedde de
gangene da fotsporene våre beveger seg i viltert kaos, noen ganger hit,
noen ganger dit.” Det ser ut til å være de gangene livet mitt var godt.
Da smilte Herren og svarte: "Mitt kjære, dyrebare barn! Det var de
gangene da vi danset!”
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Tungt å bære

samtaleopplegg
I SBRY T ER

Har du vært med å arrangere et selskap der ikke alt gikk etter planen? –
Fortell!

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 133—Takk Gud for alt som er godt i livet!
– For vennskap, familie og godhet.

I NN
Les sammen 1. Mos. 1,26-31, Joh. 2,1-11 og innledningen på forrige side.
Hva legger dere merke til?
”Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt!”
Hva gir deg en dyp glede i livet?
Hva hører med for at det skal være en skikkelig fest?
Feiring av høytider og store dager finnes det mange tradisjoner for. Like
viktig kan det være å lage seg noen ritualer for ”hverdagsfeiringer” når gode ting skjer! Finn eksempler på grunner til å feire. Hvordan kan en
”hverdagsfeiring” se ut, f.eks. i familien, i nabolaget, på arbeidsplassen? Er
Gud med på den?
Samtal om disse påstandene. La alle i gruppa få dele sine tanker etter tur.
Ha mer fokus på å lytte enn å diskutere. Våg å være ærlige!


Ingenting i livet er uvesentlig for Gud



Jeg har det for godt til å tenke på Gud i hverdagen



Gud elsker å danse

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 ”
Les sammen avsnittet om ”4 B’er for vekst” s 90. Bruk gjerne litt tid på å
snakke om og utforme en ”bønn for vekst” som kan følge dere i gruppa
dette semesteret. Bønnen kan inneholde både de tre som du vil be spesielt
for (jfr. ”3 i bønn”) samt andre områder for vekst.

Se www.menighetsressurs.com for mer informasjon.
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b i b e l l e s eå
p l bære
an
Tungt
S Ø ND A G 1 9 . J ANUA R

S Ø ND A G 2 6 . J A NU AR

(3. søndag i åpenbaringstiden)

(4.søndag i åpenbaringstiden)

1.Mos 1,26-31
”La oss lage mennesker i vårt
bilde.”

Luk 18,35-43
”Ha barmhjertighet med meg.”

M A ND A G 2 0 . JA NU A R
Joh 4,21-26
”Det er jeg, jeg som snakker med
deg.”

M A ND A G 2 7 . JA NU A R
Sal 142,1-8
”Vend blikket til høyre og se”

T IR S DA G 2 1 . JA NUA R
2.Kor 1,8-11
”Til ham har vi satt vårt håp”

T IR S DA G 2 8 . JA NU A R
Luk 7,36-50
”Din tro har frelst deg. Gå i fred!”

O NS D AG 22 . J A NU A R
2. Kor 4,7-15
”Men alt skjer for deres skyld”

O NS D AG 29 . J A NUA R
Sal 103,1-6
”Velsign Herren, min sjel!”

T O RS D AG 23 . J A NUA R
Luk 13,10-17
”Han la hendene på henne”

T O RS D AG 3 0 . J A NU A R
Rom 5,8-11
”Når vi nå har blitt rettferdige”

F R E DA G 2 4 . J ANUA R
1.Kor 15,9-11
”Jeg har forfulgt Guds kirke”

F R E DA G 31 . J A NU A R
Joh 5,1-15
”Straks ble mannen frisk”

L Ø R D AG 25 . J A NU AR
Åp 5,11-14
”De ropte med høy røst”

L Ø R D AG 1 . F E BR UA R
Luk 2,22-40
”For mine øyne har sett din
frelse”
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Tungt å bære

Tro på hjemmebane
J E SU S

S OM TO LVÅ R I N G I TE MP E LET

Jesus var også liten en gang. Tenk at Jesus har vært akkurat like gammel
som du er nå. Som 12-åring ble Jesus igjen i Jerusalem etter at familien
hans hadde vært der for å feire påske. Jesus ville være i tempelet. Det var
som å være i huset til Gud. Kanskje Jesus likte å feire påske, kanskje han
likte den gode lukta, de spennende bokrullene og de hyggelige
menneskene i tempelet? Hvorfor tror du at Jesus ville være igjen i tempelet
i Jerusalem?

HVA

B ET Y R D ET TE F O R O S S ?

” P Å SE NGE K A NT E N ” ( S MÅ B A RN )
Det kan være godt å tenke på at Jesus også har vært liten og av og til
kranglet med foreldrene sine. Det gjør at han forstår hva vi tenker på og
føler uten at vi trenger å bruke så mange ord. Det kan være fint å dele
tankene sine og følelsene sine med Jesus.
” V E D M ID DA GS BO R DE T ” ( F AM ILIE N )
Har vi det sånn at vi tenker mest på Jesus når vi er redde eller lei oss? Når vi
er glade, så er det også viktig å takke. Hva kan vi takke for i dag?
” I B ILE N ” ( TE NÅ R ING E N )
Jesus likte en god fest. Hva er en god fest for deg? Beskriv den perfekte
festen du kunne tenke deg å være på.

N ETT - T IP S
Se skjult kamera med Jesus-skøyerstreker:
http://youtu.be/nGlIbEW9wVw
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5. søndag i åpenbaringstiden (2. februar)

Hovedtekst: Mark 2,1-12
GT tekst: 1 Mos 15,1-6
NT tekst: Rom 4,1-8
Barnas tekst: Mark 2-12

Tungt å bære
20

Søndagens tekst
FOR

BA RN O G V O K SN E :

M ARK 2 , 1 - 12

Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. 2 Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mens
han forkynte Ordet for dem, 3 kom de til ham med en som var lam. Det var fire mann
som bar ham. 4 Men de kunne ikke komme fram til ham på grunn av trengselen. Derfor
brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den
lamme lå på. 5 Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, syndene dine er
tilgitt.»
6 Nå satt det noen skriftlærde der, og de tenkte med seg selv: 7 «Hvordan kan han si
slikt? Han spotter Gud! Hvem andre kan tilgi synder enn én – det er Gud?» 8 Straks
visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem: «Hvorfor går dere med slike
tanker i hjertet? 9 Hva er lettest å si til den lamme: ‘Syndene dine er tilgitt’ eller: ‘Stå
opp, ta båren din og gå’? 10 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på
jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme – 11 «Jeg sier deg: Stå
opp, ta båren din og gå hjem!» 12 Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett
for øynene på dem, så alle ble ute av seg av undring. De priste Gud og sa: «Noe slikt har
vi aldri sett.»
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Tungt å bære

Tungt å bære
Å

BÆRE P Å EN D RØ M ( V E N NEN E )
”Bare vår lamme venn kunne få møte Jesus! Vi har sett hva han kan
gjøre. Han gir håp til de håpløse. Men er vi for sent ute? Det er jo ikke tid
og rom for dette der inne nå. Gi opp? Nei, vi skal bære ham helt fram!
Det må finnes en annen vei inn!”

Å

BÆRE P Å SK AM (D E N L A MME )
”Disse følelsene fyller meg med skam: Jeg kjenner forakt. En dyp
selvforakt over å ligge her lam og hjelpeløs. Over å se mine venner som
vel også forakter meg innerst inne. Er det ikke derfor de gjør alt for at jeg
skal bli som dem igjen? Men verst av alt: Jeg kjenner dyp Guds-forakt.
Han har tillatt at jeg ble slik. Det finnes ingen glede eller takk, verken over
meg selv eller Gud. Kan jeg være glad i Gud eller andre, når jeg forakter
meg selv og kjenner meg uønsket?”

Å

BÆRE P Å H ÅP ( J E SU S )
”Jeg ser dere, trofaste håpsbærere. Om alle kunne ha venner med en slik
tro! Jeg ser deg, mitt barn, der du ligger. Jeg ser din skam, din selvforakt
og din Gudsforakt. Men vit at du er elsket av Gud. Dine synder er tilgitt.
Slipp din selvforakt. Slipp din menneskeforakt. Slipp din Gudsforakt. Bli
fri! Om du nå først kunne se deg selv slik jeg ser deg: Elsket og verdifull
slik du er. Også dette vil jeg gi deg: Reis deg, ta båren og gå!”

Å

BÆRE P Å SKE PSI S ( D E SKRIF T LÆR DE )
”Tror denne mannen at han kan ta Guds plass og tilgi syndere? Og
dessuten, det passer seg ikke å bryte seg inn i et møte på denne måten.
Slikt har aldri skjedd før. Og han lar det passere! Hva blir det neste?
Denne mannen helbreder han.—Men hva med alle de andre? Hva med
min søster som vi har stelt i alle år? Vi har også bedt om tilgivelse og
helbredelse. Hvorfor griper ikke Gud inn?”
N o e n s ie r : Vi t r or d et ikk e fø r v i s e r d e t ! M e n d e t er mo t s a tt :
Vi s e r d e t ik k e f ø r v i tr o r de t !
Ve r d e n t r e ng e r f le r e bær er e av tr o , h å p o g k jæ r lig h et !
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Tungt å bære

samtaleopplegg
I SBRY T ER

Fortell om en gang du gjorde en modig eller sprø ting mens mange så på.

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 42 —Syng sammen - Lytt til en CD

I NN
Les sammen Markus 2, 1-12. Les deretter innledningen på forrige side.
Hvilke tanker får dere i møte med de ulike personene i fortellingen, slik de
blir tolket i innledningen? Kan dere kjenne dere igjen i en eller flere av
dem?
”Da Jesus så deres tro...” (v.5). Snakk sammen om hva det kan bety å bære
andre mennesker i tro.
Det kan være et tungt ansvar å bære andre i tro. Alene som kristen på
arbeidsplassen. I møte med venner eller familie som tviler eller har forlatt
troen. Når egne barn eller ungdommer stiller store spørsmål. Del
erfaringer.
Hvor går du med din smerte, fortvilelse og desperasjon på andres vegne?
Hva gjør du med det?
”Vi ser det ikke før vi tror det!” - Drøft denne påstanden.

U T —S E

O G SIDE

90

FOR

”3

I BØ NN ” O G

”4 B ’ E R

F O R V EKST ”

Er det noen dere i gruppa kan være bærere av tro, håp og kjærlighet for i
løpet av de neste dagene? Hva kan dere gjøre? Ta gjerne i bruk litt
kreativitet og galskap slik vennene til den lamme mannen gjorde!

23

b i b e l l e s eå
p l bære
an
Tungt
S Ø N D AG 2 . F EB R U AR
(5. søndag i åpenbaringstiden)
Mark 2,1–12
Stå opp, ta båren din og gå!

S Ø N D AG 9 . F E BR U AR
(6. søndag i åpenbaringstiden)
Joh 6,63–69
Du har det evige livs ord.

M A N D A G 3 . F E B R UA R
Mika 7,18-20
Hvem er en Gud som du…?

M A N D A G 1 0 . F E BR U A R
Apg 4,8-12
Som er blitt hjørnestein.

T I R SD AG 4 . F EB R U AR
Matt 16,13–17
«Du er Messias, den levende Guds
Sønn.»

T I R SD AG 11 . F E BR U AR
5 Mos 6,4-9
Skal du bevare i ditt hjerte!

O N S D AG 5 . F EB R U AR
Joh 3,31-36
Han vitner om det han har sett og
hørt

O N S D AG 12 . F E BR U AR
2 Tim 3,10-17
Hver bok i Skriften er innblåst av
Gud

T O R S DA G 6 . F EB R U AR
Matt 5,13–16
Dere er verdens lys!

T O R S DA G 1 3 . F E BR U AR
2 Tim 1,1-7
La Guds nådegave i deg flamme
opp på nytt

F R E D AG 7 . F E BR U A R
Fil 2,12–18
Det er Gud som er virksom i dere,

F R E D AG 1 4 . F EB R U AR
Jak 1,22-27
Bli en gjerningens gjører

L Ø RD A G 8 . F EB R U AR
1 Joh 5,6–12
Dette liv er i hans Sønn.

L Ø RD A G 15 . F E BR U A R
Apg 13,44-52
Et lys for folkeslag, for at du skal
bringe frelse
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Tungt å bære

Tro på hjemmebane
G O DH ET

O G G AL SK AP

”Målet helliger middelet”, sier ordtaket. Men det er slettes ikke sant i
enhver situasjon. Likevel, av og til trengs det litt galskap i godhetens
tjeneste! En gang ble en lam mann heist ned til Jesus gjennom et hull i
taket. Han som fikk litt av huset sitt ødelagt, var kanskje ikke så begeistret.
Men Jesus ble glad da han så vennenes iver. Av og til må det litt galskap og
sprøe påfunn til for at Guds godhet skal bli tilgjengelig for flere!

L ES

I BIB EL EN

Les sammen Markus 2, 1-12.

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 )
Fortell barna om noe sprøtt du eller andre har vært med på i ”godhetens
tjeneste”. Prøv å fantasere med barna om en situasjon i nær framtid der
dere finner på noe utenom det vanlige for å vise mennesker godhet. Hva
kunne det være?
” V E D M ID DA GS BO R DE T ” ( F AM ILIE N )
Fortellingen om Jesus, den lamme mannen og vennene er et godt bilde på
dåpen. Hvilke ting er felles?
” I B ILE N ” ( TE NÅ R ING E N )
”Disse følelsene fyller meg med skam: Jeg kjenner forakt. En dyp selvforakt
over å ligge her lam og hjelpeløs. ” (Fra innledningen)
Hvordan kan det å være syk eller handikappet skape selvforakt? Hva lærer
Jesus oss om synet på mennesker og deres verdi?

25

Såmannssøndag (16.februar)

Hovedtekst: Luk 8,4-15
GT tekst: Jes 55,8-13
Epistel tekst: Hebr 4,12-13
Barnas tekst: Matt 4,1-11

Støy på linja
26

Søndagens tekst
F O R V O KS NE : L U K 8, 4 - 1 5
4 Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om
ham, fortalte han en lignelse:
5 «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble
tråkket ned, og fuglene under himmelen kom og spiste det opp. 6 Noe falt på steingrunn, og det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. 7 Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det og kvalte det. 8 Men noe falt i
god jord, og det vokste opp og bar frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.» Da han
hadde sagt dette, ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!»
9 Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. 10 Han svarte: «Dere er det gitt
å kjenne Guds rikes hemmeligheter. Men de andre får det i lignelser, for at de skal
se, men ikke se,
og høre, men ikke forstå.
11 Dette er meningen med lignelsen: Såkornet er Guds ord. 12 De ved veien er de som
hører det, men så kommer djevelen og tar ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke
skal tro og bli frelst. 13 De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de
hører det. Men de har ingen rot; de tror bare en tid, og når de blir satt på prøve, faller
de fra. 14 Det som falt blant tornebusker, er de som nok hører ordet, men som på veien
gjennom livet kveles av bekymringer, rikdom og nytelser så de ikke bærer fullmoden
frukt. 15 Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet og tar vare på det i et
fint og godt hjerte, så de er utholdende og bærer frukt.

F O R B A RN A : M AT T 4, 1 -1 1 ( U T DR A G )
3 Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til
brød!» 4 Jesus svarte: «Det står skrevet:
Mennesket lever ikke av brød alene,
men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»
7 Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet:
Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»
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Tungt å bære

Støy på linja

Det er gode tider for PR-bransjen i Norge. Både politiske, finansielle og
ideelle institusjoner bruker stadig større ressurser på «eksperthjelp» for å
bygge et bedre omdømme, spisse budskapet og nå bedre fram til målgruppa. Mange vil mene at kirken har mye å lære her. Og de kan ha rett.
Guds viktigste budskap til menneskeheten er jo Jesus Kristus. Men er
kommunikasjonen effektiv nok?
I Jesu lignelse om såkornet og de ulike jordsmonn, beskriver Jesus
verdens viktigste kommunikasjonsprosess mellom Gud og mennesker.
Men denne gangen handler det ikke om å tilpasse budskapet eller gi
eksperthjelp til senderen (såmannen). Her er mottaksapparatet (jorda) i
fokus. Vers 15 presenterer tre kontinuerlige prosesser i det å være en
god mottaker:


Hør på Guds ord.



Hold fast på det.



Hold ut i tro: Vent.

Så kommer frukten. Er det kanskje det tredje punktet om å vente og
holde ut som er vanskeligst i vår tid? Vi søker raske resultater og
øyeblikkelig behovstilfredsstillelse. Isteden snakker Jesus om at frukten
kommer når tiden er inne. Tålmodighet er å ha en tillitsfull tro på at Gud
virker, se fram til at det skal skje, vanne planten med takksigelser, snakke
sant om livet, vente...
I følge denne lignelsen er det mulig å bli bedre mottakere. Det er mulig å
skape seg et fruktbart jordsmonn for såkornet, et fint og godt hjerte. De
dårlige mottakerne som også beskrives, sliter med «støysendere»:
Fristelser, overfladiskhet, bekymringer og nytelser. (Fugler, steiner og
tornebusker)
Hvordan er mottaksapparatet ditt for tiden? Er det støysendere du
kjenner igjen i eget liv? Hva gjør de med deg?
I Rom 10,14 sier Paulus at man må høre for å tro. Verb-formen som her
er brukt for å «høre» indikerer at dette er en kontinuerlig prosess. Troen
kan bare vokse når Guds ord får tale regelmessig til et lyttende hjerte. Og
støysenderne blir svakere når hovedlinjen er sterk og god. Det handler
om å høre, holde fast, holde ut...!
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Tungt å bære

samtaleopplegg
I SBRY T ER

«Jeg ble så distrahert av den pussige dialekten at jeg ikke fikk med meg noe
av det han sa».
Del ferske opplevelser av slik «støy på linja» i en TV-sending du så eller en
sammenheng du var i.

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 147—Syng sammen - Lytt til en CD.

I NN
La en i gruppa lese høyt lignelsen i Lukas 8, 4-15, mens de andre lytter,
gjerne med lukkede øyne. Les også sammen innledningen til temaet. Del
med hverandre de tanker dere får i møte med teksten og innledningen.
Snakk gjerne sammen om følgende spørsmål:
- Vers 15 presenterer tre kontinuerlige prosesser hos den gode mottakeren:
Hør, hold fast, hold ut... Hva betyr dette konkret i våre liv?
- Har vi for lett for å skylde på at budskapet var uklart eller uinteressant og
at formidlingen ikke klarte å treffe oss? Er jeg mer opptatt av å vurdere
taleren, enn å spørre hva talen skal gjøre med meg? På hvilken måte kan
problemet ligge hos oss som mottakere i møte med Guds ord?
- Hva gjør vi når «fuglene» dukker opp? Les sammen Efes 6, 10-18, med
vekt på v. 16-17. Hva betyr «troens skjold», «frelsens hjelm» og «Åndens
sverd» for oss i praksis?
Se Lytte-tips for travle mennesker, www.menighetsressurs.com
Hvis noen har tilgang på lyd-bibel, kan dere avslutte med å lytte til Jesaja
55,8-13.

U T —S E

O G SIDE

90

FOR

”3

I BØ NN ” O G

”4 B ’ E R

F O R V EKST ”

Be for Bibelselskapets arbeid med å spre bibler i Norge og utenlands.
(www.bibel.no)
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b i b e l l e s eå
p l bære
an
Tungt
S Ø N D AG 9 . F E BR U AR
(6. søndag i åpenbaringstiden)
Joh 6,63–69
Du har det evige livs ord.

S Ø N D AG 2 . F EB R U AR
(Såmannssøndagen)

Prekentekst: Luk 8,4–15
Såkornet er Guds ord
M A ND A G 1 7 . FE B RU AR
Rom 10,13-17
Hvordan kan de tro på en de ikke
har hørt om?

M A N D A G 1 0 . F E BR U A R
Apg 4,8-12
Som er blitt hjørnestein.

T IR S DA G 1 8 . FE B RU A R
2 Mos 3,1-6
Her er jeg!

T I R SD AG 11 . F E BR U AR
5 Mos 6,4-9
Skal du bevare i ditt hjerte!

O NS D AG 1 9 . FE B RU AR
1 Joh 2,28—3,3
Vi får kalles Guds barn, ja, vi er
det!

O N S D AG 12 . F E BR U AR
2 Tim 3,10-17
Hver bok i Skriften er innblåst av
Gud

T O RS D AG 2 0 . F E BR UA R
Apg 22,1-8
Jeg er Jesus fra Nasaret, han som
du forfølger.
F R E DA G 2 1 . F EB RU A R
2 Pet 1,16-18
Vi hørte selv denne røsten fra
himmelen

T O R S DA G 1 3 . F E BR U AR
2 Tim 1,1-7
La Guds nådegave i deg flamme
opp på nytt
F R E D AG 1 4 . F EB R U AR
Jak 1,22-27
Bli en gjerningens gjører
L Ø RD A G 15 . F E BR U A R
Apg 13,44-52
Et lys for folkeslag, for at du skal
bringe frelse

L Ø R D AG 22 . FE BR UA R
2. Mos 24, 3-11
Fikk se Israels Gud
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Tungt å bære

Tro på hjemmebane

JE S U S O G F R I S TE R E N (M AT T 4 , 1 -11 )
Den lå der plutselig en kveld, på stolen ved siden av senga til Lise: En stor
presang pent pakket inn. Hun kjente igjen gavepapiret. Det var sånn de
hadde på yndlingsbutikken hennes i det store kjøpesenteret. På pakken
hang et mystisk kort: Til en spesiell venn. Det var alt. Med spenningen i
halsen rev hun opp papiret, åpnet den brune kartongen, og kikket nedi. Der
lå en helt vanlig grå stein. Noen hadde lurt henne grundig.
Pappa kom inn i rommet og ba om unnskyldning. «Men jeg ville vise deg
noe: Fortellingen vi leser fra Bibelen denne uka, handler om motstanderen
til Jesus, djevelen. Det er litt sånn han jobber. Han tilbyr oss flotte ting og
opplevelser og lyver om hvor bra det skal bli. Så blir vi lurt og skuffet. Heldigvis er Jesus sterkere enn djevelen. Når vi holder oss nær Jesus, hjelper
han oss å avsløre den store løgneren og holde han på avstand.»
Les teksten fra Matt 4, 1-11 sammen.

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 )
Snakk sammen om hva som har vært godt og hva som har vært vondt denne dagen. Hva kan vi takke for? Hva kan vi be om tilgivelse for? Er det noen
som har det vondt som vi kan be for?
V E D M ID DA GS BO RD ET ( F AM ILIE )
Hvordan forsøker djevelen å få innflytelse i livet vårt nå til dags? Hva betyr
det å ta på seg «Guds fulle rustning»? (Ef 6, 10-17) . Husk at vi ikke behøver
å være redde for djevelen fordi Jesus er sterkest!
I B ILE N ( T E NÅ R ING E N )
Har tenåringen sett filmer/lest bøker om kampen mellom det gode og det
onde? Hva er bare fantasi, og hva beskriver virkeligheten?
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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
32

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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fastetiden

Vokse i kjærlighet
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Tungt å bære

Vokse i kjærlighet
Vi har valgt ”Vokse i kjærlighet” som hovedoverskrift for fastetiden. Vi
inviteres til å leve nær Gud og la han få møte oss med sin kjærlighet. Det
kristne fellesskapet gir oss troshjelp og styrke. Kjærligheten er et valg om
å leve sammen på tross av ulikheter og motsetninger. Vi utfordres til å
bry oss om verdens nød og om dem som strever i vårt eget nærmiljø.

Fastetiden varer i 40 dager fra Askeonsdag til og med påskeaften. Fasten
var opprinnelig en forberedelse av dåpskandidatene. Temaene for opplæringen har vært med å prege fastesøndagenes motiver helt til vår tid. I
første del av fasten møter vi Jesu kamp og seier over djevelen og det onde. Mot slutten av fastetiden er konsentrasjonen sterkere på Jesu lidelse
og offer. Denne siste perioden blir derfor også kalt pasjonstiden.

Askeonsdag: Bot og oppgjør med synd markerer starten på fastetiden.
Luther la stor vekt på den daglige omvendelsen (boten) som fortsettelse
av dåpen. Fortsatt er det vanlig i flere kirkesamfunn å ha en botsgudstjeneste. Her kan man få tegnet et askekors i pannen. Noen liturgier
bruker ordene: ”Husk, menneske, at du er støv og skal vende tilbake til
støv; gjør bot så du kan ha evig liv.”

I tidligere tider ble budet om å faste fra mat og drikke, tatt både bokstavelig og alvorlig. I vår tid har fasten først og fremst vært en periode for
stillhet og konsentrasjon, som forberedelse mot påskehøytiden.

I de senere år er det blitt mer oppmerksomhet omkring verdien av å faste, i betydningen avstå fra noe man ellers unner seg. Det kan være godteri, tobakk/alkohol, shopping eller media. Fastetiden er en tid man kan
legge til side litt ekstra for å gi til dem som trenger det. Forslag: Kirkens
nødhjelp sin årlige fasteaksjon eller menighetens misjonsprosjekt.
Kilde: www.kirken.no
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Tungt å bære

Tro på hjemmebane

Fastetiden er en gavepakke til tro på hjemmebane, både for barn og voksne. Utfordringen er å finne noe konkret og bli enige om å gjøre noe sammen i familien eller med andre. Denne tiden er en mulighet til å strekke
seg litt, gjøre noen tydelige prioriteringer, kjenne at det koster litt! Husk at
det enkle er ofte det beste. Her er noen konkrete tips dere kan velge blant
(dere finner flere tips på www.menighetsressurs.com):

NOE

H Å NDGR IPE LI G F O R H ELE F A MI LIE N :

 En usynlig middagsgjest (hefte fra Kirkens nødhjelp) og fastebøsse på
bordet. Det går an å lage kreative bidrag til fastebøssen: Kaffe- og teavgift for de voksne (kr. 10 per kopp), deler av eller alle ukepengene i
fastebøssen (for barna).
 Gi barna dine, et fadderbarn, niese/nevø, barnebarn en sum penger som
de skal gi videre til noen som trenger det mer enn oss.

T IL

F O R DY P NIN G F O R T EN Å RING ER / V O KS NE

 Bibel: Trenger du et ”fasteforsett” for din daglige bibellesning? Bruk gjerne appen ”Bible” (Lifechurch.tv) eller dagens bibelord. Vi anbefaler at du
avtaler med noen andre om å gjøre det sammen. (Det kommer også en
egen side på facebook: ”Medvandring i fastetiden”)
 Forsakelse:
 Forbruksfaste: klær, reiser, kostbar mat og drikke, bensin.
 Digital faste – legge fra deg mobil/ PC på jobb eller lignende. TVfri dag/ uke. Avis-fri måned.
 Raushet/ ”overraskende godhet”:
 Øke givertjenesten i fastetiden (doble tienden, dvs. gi videre 20 %
av inntekt)
 Lag en fest for noen som trenger en oppmuntring
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2. søndag i fastetiden (16.mars)

Hovedtekst: Matt 15,21-28
GT tekst: 1 Mos 32,24-30
NT tekst: Jak 1,2-8
Barnas tekst: Joh 3,1-8

Merket for livet
42

Søndagens tekst
FOR

V O KSN E :

M AT T 15 , 2 1 -2 8

21 Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene omkring Tyros og Sidon. 22 En kanaaneisk kvinne fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt plaget av en ond ånd.» 23 Men han svarte henne
ikke et ord. Disiplene kom da og ba ham: «Bli ferdig med henne, hun roper etter oss.»
24 Men han svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.»
25 Da kom hun og kastet seg ned for ham og sa: «Herre, hjelp meg!» 26 Han svarte:
«Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til hundene.» 27 «Det er sant, Herre», sa
kvinnen, «men hundene spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.»
28 Da sa Jesus til henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du vil.» Og datteren
ble frisk fra samme stund.

FOR

BA RN :

J O H 3, 1 - 8

Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. 2 Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.» 3 Jesus
svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds
rike.» 4 «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme
inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» 5 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg
sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. 6 Det
som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. 7 Undre deg ikke
over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’ 8 Vinden blåser dit den vil, du hører den
suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med
hver den som er født av Ånden.»
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Tungt å bære

Merket for livet

Jesus er på vei fra det kjente området omkring Genesaretsjøen og opp
mot byene Tyros og Sidon, selve symbolet på hedningenes verden. Det er
da han møter den kanaaneiske kvinnen. Som kvinne og som ikke-jøde, er
det i utgangspunktet helt utenkelig at hun kan nærme seg Jesus og hans
følge. Men kvinnen er desperat. Så desperat som bare foreldre med et
alvorlig sykt barn kan bli. Derfor bryter hun alle sosiale regler og løper
mot ham mens hun roper: «Herre, du Davids sønn, ha barmhjertighet
med meg!»
Det mest overraskende i fortellingen om Jesus og den kanaaneiske kvinnen er ikke kvinnens desperate rop om hjelp. Det er Jesu respons. Han
svarer henne nemlig ikke med et ord. Jesu første respons er taushet.
Mange av oss kan kjenne seg igjen i dette, at våre desperate rop til Gud,
blir møtt med en rungende taushet.
Å leve her på jorden, er også å leve med livets ubesvarte spørsmål. Men
fortellingen om Jesus og den kanaaneiske kvinne stopper ikke i tausheten. Jesus lar seg bevege. Han går ikke videre. Han stopper opp og tar
imot hennes fortvilte rop om hjelp. Guds bevegelse er alltid en bevegelse
mot mennesker. Det er den bevegelsen som bærer hele frelses-historien.
Gud er en Gud som kommer nær. Så nær at Jakob til og med får sloss
med ham. (1 Mos 32). Hele natten sloss de. Når morgenen gryr og Gud
ser at han ikke kan vinne over Jakob, står det at han gir Jakob et slag over
hoften slik at den går ut av ledd. Jakob blir halt, men han får en ny start
og et nytt navn: Israel, ”den som kjemper med Gud.” Jakob blir tilgitt, og
han får vende hjem etter mange år på flukt.
Når Gud kommer nær, går vi ikke umerket videre i livet. Den kanaaneiske
kvinnens datter ble helbredet. Jakob ble halt. Hva med deg og dine
kamper med Gud? Hvordan har de satt spor?
Vi er også merket for livet. I dåpen blir vi tegnet med korsmerket. Vi blir
knyttet til Jesus og hans kamp gjennom død og oppstandelse. Uansett
våre kamper, så er vi merket av at Gud er kommet nær.
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Tungt å bære

samtaleopplegg
I SBRY T ER

Er du ettergivende? Fortell om en situasjon der du gav etter for press fra
barn eller andre.

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 stille sammen en liten stund. Opplever du Gud fraværende eller nær?
Tilbe Ham likevel.
Les sammen Salme 73, 1-14 og 21-28. Syng en sang eller lytt til musikk.

I NN
Les sammen Matteus 15, 21-28 og innledningen til temaet. Del med
hverandre tanker fra det dere har lest. Del erfaringer av Guds taushet og
ubesvarte spørsmål. Hva har det gjort med troen?
Les om Jakob i 1 Mos 32, 24-30.
Israel kan bety ”den som kjemper med Gud”. Har dere egne erfaringer av
”å kjempe med Gud”?
I fortellingene om Jakob og den kanaaneiske kvinnen kan det virke som om
Gud/ Jesus lar seg påvirke:
- Gud lar Jakob vinne kampen
- Jesus går fra avvisning til helbredelse
Tror dere våre kamper med Gud kan bidra til endring både hos oss og hos
Gud? Eksempler?

U T —S E

O G SIDE

90

FOR

”3

I BØ NN ” O G

”4 B ’ E R

F O R V EKST ”

Et spørsmål og en bønn vi kan ta med ut i hverdagen: Er det situasjoner der
jeg skal endre mine planer for å bety noe for et annet menneske?
Tenk deg at du de neste to ukene kommer i snakk med et menneske som
opplever at Gud er taus eller fraværende. Hva ville du sagt eller gjort? Ha
en forventning om at det faktisk kommer til å skje!
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b i b e l l e s eå
p l bære
an
Tungt
S Ø ND A G 1 6 . MA RS

S Ø ND A G 2 3 . MA RS

(2.. Søndag i fastetiden)

(Maria budskapsdag)

Matt 15,21–28
Kvinne, din tro er stor.

Luk 1,26–38
Se, jeg er Herrens tjenestekvinne.

M A ND A G 1 7 . M A RS
Jes 55,1–7
Kom, alle tørste, kom til vannet!

M A ND A G 2 4 . M A RS
1 Sam 1,9–18
Jeg er en kvinne som bærer på en
tung sorg.

T IR S DA G 1 8 . M A RS
Matt 7,12–14
Gå inn gjennom den trange
porten!

T IR S DA G 2 5 . M A RS
Luk 1,46–55
Min sjel opphøyer Herren, og min
ånd fryder seg i Gud, min frelser.

O NS D AG 1 9 . M AR S
Hebr 4,6–11
I dag, om dere hører hans røst.

O NS D AG 26 . M A RS
Ef 6,10–18
Bli sterke i Herren, i hans veldige
kraft!

T O RS D AG 2 0 . MA RS
Rom 8,1–4
Det som var umulig for loven

T O RS D AG 27 . MA RS
Matt 13,18–30
Himmelriket kan sammenlignes
med en mann som hadde sådd
godt korn i åkeren.

F R E DA G 2 1 . M A RS
1 Mos 1,26–31
Gud skapte mennesket i sitt bilde

F R E DA G 2 8 . M A RS
Ef 4,25–32
Legg derfor av løgnen.

L Ø R D AG 22 . MA RS
Jes 11,1–10
HERRENS ånd skal hvile over
ham.

L Ø R D AG 29 . M AR S
Sak 3,1–5
Se, jeg tar bort din skyld.
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Tro på hjemmebane
J ESU S

O G NI KO DE MU S

-

D EL

1

Fastetiden gir rom for undring og spørsmål. Nikodemus kom til Jesus sent
på kvelden. Var han flau for å oppsøke Jesus og tenkte: Hva vil de andre
jødiske lederne si? Eller var det ganske naturlig - kvelden og natten var sval
etter en varm dag og akkurat den rette tid for undring og samtale? ”Født på
ny” kan også oversettes ”født ovenfra”.

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 )
Er det noe du lurer på eller undrer deg over med Gud og Jesus?
(Spørsmålet kan innledes med en gjenfortelling av Nikodemus som kom til
Jesus med spørsmålene sine.)
” V E D M ID DA GS BO R DE T ” ( F AM ILIE N )
Har dere lagt merke til at noen korser seg? (når de ber, når de har vært til
nattverd mm.) Hva betyr det?
Avslutt måltidet med å korse seg: Dere kan gjerne si en kort bekjennelse
mens dere gjør korsets tegn fra panne til bryst, fra høyre til venstre skulder: ”Jeg - er - Guds - barn.”

” I B ILE N ” ( TE NÅ R ING E N )
Er tvil negativt eller kan det også være noe positivt? Hvis en er usikker, hva
er det som gjør om en kaller seg en kristen eller ikke?
Er det spørsmål du som voksen strever med, og som det kan være aktuelt å
dele med tenåringen?
NET T - T IP S

Nettsiden www.barnogtro.no er en del av trosopplæringsreformen i Den
norske kirke. I menyen er det blant annet tips til ”Hjemmet”. Her finner
dere en fin artikkel om bruken av korstegnet.
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3. søndag i fastetiden (30.mars)

Hovedtekst: Luk 11,14-28
GT tekst: 1 Sam 18,6-14
Epistel tekst: Ef 5,1-2+8-11
Barnas tekst: Joh 3,13-17

Sterkere enn den sterke
48

Søndagens tekst
FOR

V O KSN E :

L U K 1 1, 14 - 28

14 En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte
den stumme å tale, og folk undret seg. 15 Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av
Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.» 16 Andre
ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham. 17 Men Jesus visste
hva de tenkte, og sa til dem:
«Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus.
18 Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående?
Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut. 19 Men hvis det er
ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem
ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. 20 Men er det ved Guds finger jeg driver
de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.
21 Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier, være i fred.
22 Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den
sterke alle våpnene som han satte sin lit til, og fordeler byttet. 23 Den som ikke er med
meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer.
24 Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på
leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot.’ 25 Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet.
26 Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter
inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.»
27 Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham: «Salig er det morsliv som
bar deg, og brystene som du diet.» 28 Men Jesus svarte: «Si heller: ‘Salige er de som
hører Guds ord og tar vare på det.’»

FOR

BA RN A :

J O H 3, 13 - 17

13 Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen:
Menneskesønnen, *som er i himmelen•. 14 Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen,
slik må Menneskesønnen bli løftet opp, 15 for at hver den som tror på ham, skal ha evig
liv. 16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver
den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn
til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.
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Sterkere enn den sterke
Kampene pågår, men seieren er gitt.
Trolig var slaget ved Stalingrad det viktigste vendepunktet i andre verdenskrig. Hitlers krigsmaskineri var likevel ikke uovervinnelig. Etter nederlaget ved Stalingrad gikk det stort sett bare en vei for Hitler, nedover.
Selv om det fortsatt skulle kjempes mange slag og mange kamper, var
utfallet gitt: Hitlers hær ville lide nederlag.
Djevelen har også sitt Stalingrad. Golgata, der led djevelen, synden og
dødskreftene et sviende nederlag. Selv om kampen ikke er over, er utfallet gitt. Vi vet hvem som vinner. Kampene pågår, men seieren er gitt.

Jesus og den stumme
Jesus gjorde noe godt. En mann som hadde vært stum fikk taleevnen
tilbake etter at Jesus hadde drevet en ond ånd ut av ham. Men denne
gode gjerningen ble møtt med mistanker om at han selv sto i ledtog med
onde åndskrefter.
Jesus kjemper flere kamper i teksten for denne søndagen. En første kamp
mot onde ånder. Den vinner han. Jesus er sterkere enn den sterkeste
urene ånd. Jesus kjemper også en kamp mot mistenksomhet. Det kan se
ut som det var en vanskeligere kamp å vinne. Budskapet om at Guds rike
er nådd fram til oss, møtte motstand.

Aktuelt i dag*
”Uretten roper fra jorden mot himmelen. Og Gud har valgt side. Der
mennesker tråkkes ned, der liv legges øde, der menneskeverdet krenkes,
der krenkes også Gud. Ropene er mange. Fra mennesker som diskrimineres for sin rase, sin tro eller sitt kjønn. Fra slavearbeidere. Fra fanger som
sitter fengslet uten lov og dom. Fra misbrukte og mishandlede. Fra jordløse. Fra flyktninger. Fra mennesker som er fratatt sitt daglige brød.
Pengemakten brer seg. Den tar fra de sultne og gir til de mette.
Den inntar oss med sine kalde lover. Lønnsomhet er blitt vår tids gud
og høyeste norm. Gjennom Jesus Kristus bryter Guds rike fram. Der dette
riket brer seg, settes både fattige og rike i frihet. Gud har valgt side. Han
kaller oss til å velge mellom rett og urett. Kampen er ikke ensom. Vi er
en del av et fellesskap som favner to tusen år og alle kontinenter. Guds
rike er allerede kommet nær.”
*Teksten er hentet fra www.korsvei.no
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samtaleopplegg
I SBRY T ER

Enten: Kan du fortelle om en hendelse fra andre verdenskrig som
omhandler noen fra din familie eller din slekt?
Eller: Fortell om et idrettsøyeblikk som du aldri kommer til å glemme.

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 stille sammen en liten stund. Bli bevisst Guds nærvær i gruppen.
Les sammen salme 145. Eller syng lovsanger sammen. Eller lytt til musikk.

I NN
Les sammen Lukas 11, 14-28 og innledningen til temaet. Del med
hverandre tanker fra teksten.
Kjenner du igjen at kristenlivet er en åndskamp vi står i? Hvordan?
”I møte med fristelse og i møte med det onde handler det om å ta seg
sammen og kjempe videre.” Hva tenker dere? Ja/Nei/Både og?”
Djevelen herjer fortsatt med mennesker i vår tid.” Hva er djevelens skyld,
og hva må vi ta ansvar for selv?
Be sammen for hverandre og for mennesker dere blir minnet om. Be også
for misjonærer og misjonsprosjekt som dere har et spesielt ansvar for, og
som kanskje opplever en spesiell åndskamp.

U T —S E

O G SIDE

90

FOR

”3

I BØ NN ” O G

”4 B ’ E R

F O R V EKST ”

Er det et menneske du opplever står i en vanskelig kamp, som du kan gi en
oppmuntring eller en håndsrekning?
Hvordan kan vi engasjere oss som menighet og enkeltpersoner i kampen
mot det onde i vår tid? Se ”aktuelt i dag” i innledningen.
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Tungt
S Ø ND A G 3 0 . MA RS
(3. søndag i fastetiden)
Luk 11,14–28
Da har jo Guds rike nådd fram til
dere.

S Ø ND A G 6. A PR IL
(4. søndag i fastetiden)
Hebr 4,14–16
La oss derfor frimodig tre fram
for nådens

M A ND A G 31 . MA RS
1 Pet 5,8–11
Stå ham imot, faste i troen!

M A ND A G 7 . AP R IL
Luk 19,41–48
Hva som tjener til fred!

T IR S DA G 1 . AP R IL
Joh 6,5–13
Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen og delte ut til dem som
satt der.

T IR S DA G 8 . AP R IL
Mark 12,1–12
Steinen som bygningsmennene
vraket, er blitt hjørnestein.

O NS D AG 2 . AP R IL
Joh 6,28–35
Jeg er livets brød.

O NS D AG 9 . AP R IL
Apg 17,1–9
Han åpnet skriftene for dem

T O RS D AG 3 . AP R IL
1 Kor 10,1–6
Alle ble døpt til Moses i skyen og i
havet

T O RS D AG 1 0 . AP R IL
Matt 21,12–17
Mitt hus skal kalles et bønnens
hus.

F R E DA G 4 . AP R IL
Joh 3,11–16
For så høyt har Gud elsket verden

F R E DA G 1 1 . A PR IL
Sak 9,9–10
Se, din konge kommer til deg.

L Ø R D AG 5 . A PR IL
4 Mos 21,4–9
Moses laget en kobberslange
og satte den opp på stangen.

L Ø R D AG 12 . AP R IL
Joh 12,1–8
Hun har spart salven til den
dagen jeg skal begraves.
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Tro på hjemmebane
J ESU S

O G NI KO DE MU S

-

D EL

2

Forrige søndag fikk vi høre om samtalen mellom Jesus og Nikodemus - om å
bli født på ny. Samtalen fortsetter: Denne gangen kan dere gjerne ta utgangspunkt i den lille Bibel: Joh. 3,16. Snakk med barna om hvorfor vi kaller
dette verset for ”den lille Bibel”. Jesus knytter fortellingen om slangen i
ørkenen (4 Mos 21) sammen med den lille Bibel. Gjenfortell gjerne den
spennende fortellingen.

HVA

BET Y R DET T E F O R O S S ?

”P Å

S EN GEK AN T EN ” ( S M Å BAR N )

Ta med den lille Bibel og bruk den som en del av kveldsbønnen de neste 14
dagene slik at barnet lærer teksten utenat. Snakk om hva ordene betyr.
Kanskje lager dere en egen versjon av Joh. 3,16 med egne ord?

”V ED

MID DA GS BO RD ET ”

( F AM ILI EN )

Finn fram ”den lille Bibel” (Joh. 3,16) på flere språk - les eller hør en versjon
ved hvert middagsmåltid i for eksempel en uke. (Du finner lyd-bibler på
flere språk på www.biblegateway.com).

”I

BI LE N ” ( T E N ÅRI NGE N )

Hva betyr det at ”Gud har elsket verden” når det er så mye vondt her? Er
Gud fortsatt aktiv i kampen mot det onde? Hvordan?

N ET T - T IP S
Det finnes mange trylletriks og enkle fortellinger når du søker på ”Den lille
Bibel” på youtube. (Se f.eks. http://www.youtube.com/watch?v=lkeVM72U8vQ)
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påsketiden

Gi håp
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Historien bak påsken

Påske kommer fra det hebraiske ordet «pesach» som betyr å gå forbi.
Derfor kalles den jødiske påsken også ”passover” på engelsk. I Det gamle
testamentet er påsken en fest som hvert år feires til minne om at Moses
førte israelittene ut av fangenskapet i Egypt.

I 2. Mosebok kap. 5. kan vi lese om faraoen i Egypt som ikke ville la
israelittene forlate landet. Derfor sendte Gud ti plager over det egyptiske
folket. Den tiende plagen innebar at Gud sendte en dødsengel gjennom
gatene som drepte alle landets førstefødte sønner.

Gud hadde forut for dette advart israelittene gjennom Moses. De slaktet
et lam og strøk blodet på dørstolpene og dørbjelken på huset. Engelen
gikk forbi de husene som hadde blod på dørene. Derav «pesach» - døden
gikk forbi!

Jødene feirer påske med å spise lam og brød bakt uten gjær (usyret). De
gjør dette til minne om forfedrene som ikke hadde tid til å bake hevet
brød. Påsken kalles derfor høytiden med usyret brød.

I Det nye testamentet feiret Jesus og disiplene påske på samme måte
som alle andre jøder. Sin siste påske feiret Jesus i Jerusalem. Han feiret
påske sammen med disiplene sine og innstiftet samtidig nattverden. Jesus omtales som det nye påskelammet.

Den jødiske påsken hjelper oss å forstå hva den kristne påsken betyr.
Jesu blod på korset betyr nemlig at døden også går forbi vår dør, på
samme måte som lammets blod betydde at dødsengelen gikk forbi
israelittenes dører.
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Påsketid på hjemmebane

Her er ett forslag til hvordan du kan ha en stille stund sammen med Jesus
hver dag i påska:


Prøv og finn et sted hvor du kan være alene i ca. 30 min.



Be en bønn om at Jesus skal møte deg gjennom sitt ord og sin Ånd.



Les teksten. Prøv å se det for deg, og lev deg inn i det som skjer.



Hva betyr dette for deg? Takk Jesus for det han har gjort, og be om
andre ting du tenker på.

Palmesøndag: Jesus rir inn i Jerusalem som konge - Joh 12,1-19
Mandag: Joh 14, 1-31
Tirsdag: Joh 17, 1-26
Onsdag: Joh 13, 1-17
Skjærtorsdag: Jesus innstifter nattverden - Lukas 22, 1-62
Langfredag: Jesus dør på korset - Lukas 22,63 – 23, 56 + Jesaja 53
(Tips: Se gjerne en påskefilm, f.eks. «Passion of the Christ»)
Påskeaften: Matt 27,62-66
1. Påskedag: Jesus står opp fra de døde - Johannes 20, 1-31
2. Påskedag: Johannes 21,1-25
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Påske på hjemmebane
F O RSL AG

T IL F AM IL IE SA M L ING P Å

S K JÆRT O R SD AG

Forbered et godt måltid på Skjærtorsdag der dere bruker lammekjøtt
som hovedingrediens. Rundt påsketider dukker det ofte opp gode oppskrifter i aviser og på nett. Inviter gjerne flere til bords, eller gjør det kun
med egen familie. Underveis i måltidet er det fint å ta med noen lytte,
smaks- og synsopplevelser inspirert av jødenes egen påskefeiring, til
minne om utferden fra Egypt. Her er noen forslag:


Les sammen 2 Mosebok 12,3-5 og 8,14-15. (Fortell gjerne forhistorien om Israelsfolket som var slaver i Egypt.)



Alle får en persillekvast, og sier: «Velsignet være du, Herre vår
Gud, Universets konge, som skaper alt som vokser på jorda og
som vi får mat fra!» Alle dypper persillekvasten i saltvann og
spiser den. Leder sier: «Vi dypper persille i salt vann og minnes
Israelsfolkets tårer i Egypt og Jesu Kristi lidelse. Slik Israelsfolket
gikk gjennom Sivhavet, gikk Jesus gjennom lidelser og dødsrikets
dyp til oppstandelsens land. Når vi blir døpt med vann, følger
Jesus oss gjennom til sitt gode land.»



Alle får også en kapteinkjeks som minner om det usyrede brødet
som Israelsfolket måtte spise i all hast før de flyktet.
Leder sier: «Dette er trengslenes brød som våre fedre spiste i
Egypt, og som Jesus spiste den siste kvelden før han led. La enhver
som er sulten, komme og spise. La enhver som er i nød, komme og
ta del i denne påskefesten. Dette året er vi her. Neste år er vi i den
kommende verden, det nye Jerusalem, det gode landet.



Les 1. Kor 11,23-26 om innstiftelsen av nattverden på Skjærtorsdag.

(Få flere idéer ved å gå inn på Israelsmisjonens nettsider,
www.israelsmisjonen.no under «ressurser».)

N ET T - T IP S
På www.youversion.com finner du «The story of Easter» som er en norsk
bibelleseplan med andakter hver dag.

58

Tungt å bære

bibelleseplan
S Ø ND A G 1 3 . AP R IL
(Palmesøndag)
Joh 12,12–24
Velsignet er han som kommer i
Herrens navn.

S Ø ND A G 2 0 . A PR IL
(påskedag)
Luk 24,1–9
Han er ikke her, han er stått opp.

M A ND A G 1 4 . A PR IL
Joh 12,44–50
Som lys er jeg kommet til
verden.

M A ND A G 2 1 . A PR IL
(2. påskedag)
Luk 24,13–35
Han begynte å utlegge for dem
det som står om ham i alle
skriftene.

T IR S DA G 1 5 . A PR IL
Matt 26,30–35
Men etter at jeg er stått opp,
skal jeg gå i forveien for dere til
Galilea.

T IR S DA G 2 2 . AP R IL
Joh 20,1–10
Han så og trodde.

O NS D AG 16 . AP R IL
Matt 20,25–28
For selv å tjene og gi sitt liv som
løsepenge for mange.

O NS D AG 23 . A PR IL
Joh 20,11–18
«Hvorfor gråter du, kvinne?»

T O RS D AG 17 . AP R IL
(Skjærtorsdag)
Matt 26,17–30
Dette er mitt blod, paktens
blod.

T O RS D AG 2 4 . AP R IL
Joh 20,19–23
Da kom Jesus; han sto midt iblant
dem og sa: «Fred være med dere!»

F R E DA G 1 8 . A PR IL
(Langfredag)
Joh 18,1–19,42
Jesus sa: «Det er fullbrakt!»

F R E DA G 2 5 . A P R IL
Joh 20,24–31
Og vær ikke vantro, men troende!

L Ø R D AG 19 . AP R IL
(Påskeaften)
Sal 22,1–22
Min Gud, min Gud, hvorfor har
du forlatt meg?

L Ø R D AG 26 . AP R IL
1 Pet 1,3–9
Har født oss på ny til et levende
håp.
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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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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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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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4. søndag i påsketiden (11 .mai)

Hovedtekst: Joh 16,16-22
GT tekst: Jes 54,7-10
Epistel tekst: Fil 3,12-14
Barnas tekst: Joh 21,1-14

Vendepunktet
66

Søndagens tekst
FOR

V O KSN E :

L U K 1 1, 14 - 28

16 Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se
meg.» 17 Da sa noen av disiplene hans til hverandre: «Hva mener han med å si: ‘Om en
liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg’ og:
‘Jeg går til Far’? 18 Hva mener han med ‘om en liten stund’? Vi skjønner ikke hva han
snakker om.» 19 Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa: «Snakker dere om det
jeg sa: ‘Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal
dere se meg’? 20 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal gråte og klage, men verden
skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glede. 21 Når en kvinne
skal føde, er hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er født, har hun
glemt smertene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. 22 Også dere er
engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal
ta gleden fra dere.
23 På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. Sannelig, sannelig, jeg sier
dere: Hvis dere ber Far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. 24 Hittil har dere ikke
bedt om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan være fullkommen.

FOR

BA RN :

J O H 2 1, 1 -14

21Siden 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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vendepunktet

I de fleste filmer bygges det opp til et vendepunkt. Et vendepunkt som
snur frustrasjon til inspirasjon, sinne til oppmuntring og sorg til glede. I
filmens verden er det bygget opp en forventning om at når filmen er på
det aller mørkeste, kommer det et vendepunkt i form av en løsning som
gjør alt lysere, og som gir historien en «happy-ending».

Dessverre kan det ofte føles som om det samme mønsteret er vanskelig å
bruke og finne i det virkelige liv. Frustrasjoner kan bygge seg opp over
mange år uten at løsningen blir servert. Det at ting er på det aller
mørkeste generer ikke alltid et vendepunkt til det bedre. Mange av oss
har derfor parkert vendepunktet til noe som hører til filmens verden og
som har lite å gjøre med det virkelige liv.

Men denne teksten peker på et virkelig vendepunkt i våre liv og i
historien om menneske. Øyeblikket er fullt av forvirring, kaos og sorg for
disiplene. Men Jesus sier : «Sorgen skal bli til glede». Disse ordene er
ikke bare tomme ord, de er ikke bare et vendepunkt på et filmlerret, de
peker på tidenes sterkeste og største vendepunkt: Jesus skulle dø på
korset og stå opp igjen for å snu menneskers håp fra evig død til evig liv.

I dag er ikke dette en historie som vi bare skal vente på og håpe på at skal
skje, men det er noe som allerede har skjedd. Jesus har stått opp og
seiret over menneskets største problem, døden. Menneskers liv trenger
ikke lenger gå mot død, men mot evig liv.

Vendepunktene som finnes på film, er små i forhold til den lettelsen vi
kan føle overfor vendepunktet Jesus skapte i våre liv. Tiden for «happy–
endinger» er ikke forbi. Tidenes «happy ending» er innen rekkevidde.
Spørsmålet til oss er hvordan vi lever med og tar inn over oss dette vendepunktet i våre liv. Våger vi å ta inn over oss at verdens største vendepunkt har skjedd, og at det gjelder oss? Hvordan formidler vi det til
andre?
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samtaleopplegg
I SBRY T ER

Fortell om en gang du opplevde et vendepunkt i livet ditt.

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 40—Syng sammen - Lytt til en CD

I NN
Les sammen Joh 16, 16-22 og innledningen til tema. Tenk over vendepunktet som beskrives i teksten.
Blir det bare tomme ord eller klarer dere å ta det inn over dere?
Hvilke konsekvenser har dette vendepunktet for ditt liv og din hverdag?
Har dette vendepunktet konsekvenser for livet ditt her og nå eller bare for
livet etter døden?
Hvordan tror du det er i himmelen? Prøv å beskrive hva du håper på.

U T —S E

O G SIDE

90

FOR

”3

I BØ NN ” O G

”4 B ’ E R

F O R V EKST ”

Se for deg en kveld hjemme hos deg med tema ”Liv etter døden?!” Hvem
kunne du tenkt å invitere? Hvordan ville du lagt opp kvelden?
Kan du tenke deg å invitere til en slik kveld?
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b i b e l l e s eå
p l bære
an
Tungt
S Ø ND A G 1 1 . M A I
(4. søndag i påsketiden)
Prekentekst Joh 16,16-22
Sorgen skal bli forvandlet til
glede

S Ø ND A G 1 8 . M A I
( 5. søndag i påsketiden)
Prekentekst: Joh 15, 1-8
Bli i meg så blir jeg i dere

M A ND A G 1 2 . M A I
Joh 13, 30-35
Dere skal elske hverandre

M A ND A G 1 9 . M A I
Joh 17, 6-11
Bevar dem i ditt navn

T IR S DA G 1 3 . M A I
Joh 15, 9-17
Bli i min kjærlighet!

T IR S DA G 2 0 . M A I
Jer 29, 4-7
For når den har fred har også dere
fred

O NS D AG 1 4 . M A I
Gal 5, 16-26
Åndens frukt er kjærlighet..

O NS D AG 21 . MA I
2. Mos 35, 30-36,1
Han har fylt ham med Guds ånd.

T O RS D AG 1 5 . MA I
Matt 5, 3-12
Salige er de som skaper fred

T O RS D AG 22 . MA I
Luk 11, 5-13
Den som banker på, skal det lukkes opp for.

F R E DA G 1 6. MAI
1 Kong 8, 12-13.27-30
Vend deg mot din tjeners bønn

F R E DA G 2 3 . MA I
Matt 6, 7-13
La riket ditt komme

L Ø R D AG 1 7 . MA I
Luk 1, 50-53
Fra slekt til slekt varer hans
miskunn

L Ø R D AG 2 4 . MA I
Dan 6, 7-12
Tre ganger om dagen falt han
på kne for sin Gud
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Tro på hjemmebane
V ED

T IBE RI AS SJØ EN DE L

2

Vi har allerede hørt om hvordan Jesus møtte disiplene på stranden etter at
han hadde stått opp fra de døde. De fikk fisker i garnet, og Jesus laget en
god frokost til dem.
Denne morgenen var ikke bare spesiell fordi Jesus gav disiplene det de
trengte og hjalp dem. Jesu var stått opp fra de døde. Han var sammen med
dem igjen. Det står at det var tredje gangen han viste seg for disiplene.
Derfor var denne morgenen også en ny start, et vendepunkt. Disiplene
skulle fortsette å fortelle om Jesus slik at alle mennesker på jorden kunne
bli kjent med Jesus. De 153 fiskene er et bilde på hele verden - på den tiden
regnet jødene at det var 153 folkeslag i verden. I dag vet vi om 6 877 språkgrupper, og det finnes nok flere.

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 gjorde slik at vi kan komme til himmelen. Hvordan tror du det er i
himmelen?

” V E D M ID DA GS BO R DE T ” ( F AM ILIE N )
Hva er det viktigste Jesus har gjort for oss?

” I B ILE N ” ( TE NÅ R ING E N )
Hvordan kan vi sammenligne det at Jesus stod opp for oss med de vendepunktene som finnes på film?
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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
72

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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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
p l bære
an
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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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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pinsetiden

Den
nye begynnelse
Pinsetiden
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Historien bak pinsen

Pinsen er den tredje av de store kristne høytidene. Pinse kommer fra det
greske ordet for femti, pentekoste, fordi den kommer 50 dager etter
påsken. Opprinnelig var pinsen en jødisk høstfest, som står omtalt i Det
gamle testamentet, bl.a. 5. Mosebok 16,9-12. Kornhøstfesten er en av de
tre jødiske valfartsfester. Jøder fra alle deler av verden strømmet da til
Jerusalem for å delta i pinsefeiringen ved tempelet. Den kalles også for
førstegrødefesten, til minne om de spesielle ofringene som ble gjort i
templet på denne dagen. I dag pynter jødene hjem og synagoge med
blomster, frukter og grønne vekster.
Festens andre hovedmotiv er å minnes åpenbaringen på Sinai, at Israelsfolket fikk de ti bud.
Vi kan trekke linjer mellom jødisk og kristen pinse:


Jesus som førstegrøden, den første av dem som står opp fra de
døde.



Jesus som oppfyller loven som ble gitt på Sinai, og som gir kraft til
å leve det nye livet ved Den hellige Ånd

Men i praksis fikk den kristne pinsen et nytt innhold. I pinsen kom Den
hellige ånd til disiplene og gav dem styrke og ord slik at de nå kunne gå
og fortelle om Jesus. Det ble begynnelsen for de kristne menighetene, og
dermed for hele den kristne kirke. Mange kaller pinsen for kirkens
fødselsdag.
Babels tårn er også et annet bakteppe til den kristne pinsen. Det gamle
testamentet forteller at alle i begynnelsen snakket samme språk. Menneskene bestemte seg for å bygge et høyt tårn som kunne nå helt opp til
himmelen, men Gud ødela tårnet og ga menneskene ulike språk. Dermed
kunne de ikke lenger snakke sammen og heller ikke samarbeide om å
fullføre prosjektet.
I pinsen skjedde et språkunder, så alle kunne høre om Jesus på sitt språk.
Splittelsen av folkeslagene som Bibelen forteller om etter språkforvirringen i Babel ble opphevet i pinsen. På den måten sier pinsefortellingen oss at alle kristne er ett folk. Når Den hellige ånd er til stede,
kan mennesker snakke sammen og forstå hverandre på tross av alt annet
som måtte skille dem.
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p l bære
an
Tungt
S Ø ND A G 8 . JU NI
(Pinsedag)
Joh 20,19–23
Så åndet han på dem og sa: «Ta
imot Den hellige ånd.»

S Ø ND A G 15 . J U NI
(Treenighetssøndag)
Matt 28,16–20
Døp dem til Faderens og Sønnens
og Den hellige ånds navn.

M A ND A G 9 . JU NI
(2. Pinsedag)
Joh 16,5–11
Han skal gå i rette med verden.

M A ND A G 1 6 . JU NI
Jes 6,1–7
Jeg så Herren sitte på en høy og
opphøyd trone.

T IR S DA G 1 0 . JU NI
1 Kor 12,1–7
Det er forskjellige nådegaver,
men Ånden er den samme.

T IR S DA G 1 7 . JU NI
Jes 44,1–5
Jeg øser min Ånd over din ætt.

O NS D AG 1 1 . JU NI
2 Kor 3,1–6
Dere er Kristi brev.

O NS D AG 1 8 . JU NI
Rom 6,1–11
Vi ble begravet med ham da vi ble
døpt med denne dåpen til døden.

T O RS D AG 1 2 . JU NI
Ef 2,14–22
Gjennom ham har både vi og
dere adgang til Far i én Ånd.

T O RS D AG 19 . J UNI
Apg 22,6–16
For du skal være hans vitne om det
du har sett og hørt.

F R E DA G 1 3 . JU NI
Luk 10,21–24
Alt har min Far overgitt til meg.

F R E DA G 2 0 . JU NI
Joh 3,1–13
Den som ikke blir født av
vann og Ånd

L Ø R D AG 1 4 . JU NI
1 Mos 18,1–8
HERREN viste seg for Abraham i
Mamres eikelund

L Ø R D AG 21 . JU NI
Apg 11,5–18
Dere skal bli døpt med Den hellige
ånd.
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treenighetstiden

Pinsetiden
Det
nye livet
82
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treenighetstiden

Treenighetstiden er den lengste perioden i kirkeåret. Den innledes med
treenighetssøndag, den første søndagen etter pinse, og varer helt fram til
1. søndag i advent. Vi møter tre hovedfokus: Guds vilje med livet i hans
skaperverk, blant annet arbeid, familie og rettferdig fordeling. Tekster om
menighet, medarbeidere og nådegaver, om kjærlighet og tjeneste og om
å ha et helt hjerte. Tekster om livet i Guds rike og at fremtiden er i Guds
hånd. I sentrum står troen på den treenige Gud. Gud er én, men samtidig
tre:
Den hellige ånd
Den hellige ånd gjør Gud levende og virkelig for mennesker til alle tider og
alle steder. Apg 2 forteller om Den hellige ånd som kom over disiplene
den aller første pinsen. Fylte av Ånden forteller disiplene om Jesus, hans
død og oppstandelse slik at mennesker fra alle deler av verden forstår
det. Ved Den hellige ånd kan også vi tale om Gud på en måte som gjør
budskapet aktuelt for mennesker i dag.
Jesus Kristus
Ved Jesus kommer Gud ned på jorden og blir menneske. Han fødes, lever
og dør som et menneske. Det betyr at ingen noen gang kan komme et
sted hvor ikke også Gud har vært og er. Jesus blir ikke i døden. Han bryter
dødens makt, og livet får det siste ordet.
Gud Fader
Gud er skaperen av himmelen og jorden. Gud er den allmektige far. Han
har altså ikke bare skapt verden en gang, han opprettholder den også
hver dag. Bønnen ”Vår Far” lærer oss at Gud bryr seg om hele livet.
Treenigheten i Bibelen
Etter Jesu dåp kommer Den hellige ånd ned over ham som en due, og
Guds stemme lyder fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham
har jeg min glede.»
I dåpsbefalingen sender Jesus disiplene ut i verden for at de skal døpe
mennesker i Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn.
Vi møter treenigheten i skapelsen. Gud skaper verden og universet ved
sitt Ord (Jesus i Joh 1,1), mens Guds ånd ”svever over vannene.”
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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
84

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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WWW.MENIGHETSRESSURS.COM

Heftet er utgitt i et samarbeid mellom flere menigheter og anbefales av Stavanger
bispedømmekontor til bruk i menighetene våren 2014:

Bymenigheten—Sandnes

DEN NORSKE KIRKE
Ålgård menighet
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