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
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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.»

43

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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Tungt å bære

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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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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