Følge veien

3. søndag i påsketiden

PREKENTEKST: JOH 10,1–10

LESETEKSTER: ESEK 34,23–31
HEBR 13,20–21
ARNAS TEKST: APG 1,1-14

«WdywmtdJ?»
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There are barn doors
And there are revolving doors
Doors on the rudders of big ships
We are revolving doors
There are doors that open by themselves
There are sliding doors
And there are secret doors
There are doors that lock
And doors that don't
There are doors that let you in and out
But never open
But they are trapdoors
That you can't come back from
(Radiohead «Pull / Pulk Revolving Doors»)

Til å bli forvirra av. I hvert fall sliten. Alle disse valgene! Skal jeg gå her eller
der, ta denne døren eller neste? Hva gir meg de største mulighetene på
sikt? Eller bør jeg kanskje allerede nå velge bort muligheter og bare gå for
én?
Jesus kaller seg selv porten. I bestemt form entall. Den eneste som det er
verdt å velge kanskje? «De som går gjennom meg.., sier Jesus». Det er altså
nødvendig å gå gjennom denne porten. Vi må på en eller annen måte gå
gjennom Jesus Kristus. «.. skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite.»
Porten gir både trygghet og frihet. Sauer blir beskyttet fra fare innenfor
porten. De er trygge, frelst. Og samtidig er de frie til å gå inn og ut. De har
frihet til å gjøre bruk av den verden Gud har skapt. Jesus er en åpen port
som gir frihet, han er ikke en «trapdoor», en felle som låser deg inne i et
klamt fellesskap.
Og så skal de finne næring, sier Jesus om «den som går gjennom meg». De
skal finne beite. Trygghet, frihet, næring. Mye fint lover han den som oppsøker ham.
Sauene kjenner igjen gjeterens stemme. Det er tydeligvis ikke masse intelligens man trenger for å kjenne den igjen. Nei, de har bare hørt den ofte.
Blitt kjent med den stemmen. De har levd sammen med gjeteren. De har
erfart at gjeteren er der for at de skal ha liv og overflod.
Og da blir valget litt lettere. Da er det den døren de velger, den porten de
oppsøker igjen og igjen.
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Fortell om en gang du opplevde ”en lukket dør” eller ”en åpen dør”.

O P P ( S E F LE RE T IP S P Å WW W . M E N IGH E TS RES SU RS . CO M )
Les salme 23. Syng sammen. Lytt til en CD.

I NN
Les Johannes 10,1-10 og innledningen på forrige side. Snakk om bildene
Jesus bruker om seg selv; «gjeter» og «porten». Hvilke assosiasjoner får
dere? Hvilket sted i teksten likte du best? Hva tenker du om de forskjellige ”aktørene” i fortellingen?
Se tilbake på diktet i innledningen om de mange dørene/ valgmulighetene. Er det valg som utfordrer, forvirrer eller gjør deg nysgjerrig akkurat
nå?
Hva tenker dere det betyr å «gå inn gjennom» Jesus?
Hvordan kan vi lære oss å kjenne igjen Jesu «stemme», sånn at vi kan
følge ham? Snakk med hverandre om hvordan dere ønsker å holde kontakt med «Gjeteren» i hverdagen.
Ofte kan det å prioritere bort noe gi en mulighet til å se klarere. Har du
tatt valg eller prioriteringer i det siste som gjør deg bedre i stand til å
høre Jesu stemme?
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«WdywmtdJ?» Kanskje ikke så «catchy» som «WWJD?», men «What do
you want me to do, Jesus?», «hva vil du at jeg skal gjøre, Jesus?» er en
bønn i hverdagen som hjelper oss til å lytte til Jesu stemme og bli kjent
med ham. I våre hverdagslige valg ligger muligheten til å komme nærmere Jesus eller lengre bort fra hans stemme. Still Jesus dette spørsmålet så
ofte du kan, gjerne før du går ut til dagens gjøremål. Gjør det noe med
lydhørheten din og med omgivelsene dine rundt deg?
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Snakk om bibelteksten med barna både i forkant og i etterkant av søndagsskolen. På den måten får både voksne og barn muligheter til å aktualisere
teksten:
I SPRELL LEVENDE gjør vi mange oppdrag. På engelsk er ordet for oppdrag
og misjon det samme: Mission. I dag skal vi høre om den gangen det store
oppdraget ble gitt. Disiplene, tårnagentene og vi alle har egentlig del i det
samme oppdraget: Gjøre fortellingene om Jesus kjent fra Jerusalem til Jordens ender.

T IL BAK EB LIKK

PÅ DA GE N ( EX - AM EN )

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