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.

10

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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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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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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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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