Samtaleopplegg til grupper før 1. søndag i advent 021218

Barnas gudstjeneste.
Lesetekster:
Søndagens evangelietekst:

Jes 12,1-6 og Åp3,19-22
Matt 21,10-17

Les tekstene hver for dere. Les prekenteksten igjen høyt sammen og forsøk å leve dere inn i
situasjonen, «vær til stede» på tempelplassen. Ta så en runde i gruppa hvor den enkelte deler noe
i teksten som dere la spesielt merke til.
Spørsmål til samtale:
 Finnes det arenaer/aktiviteter blant kristne i dag hvor sann tilbedelse er fortrengt av
kommers og sirkus?
 Sjekk 1 Kor 6,19. Hva slags tanker gjør dere dere når dere leser dette ordet i lys av denne
teksten?
 Kan gudstjenesten og menigheten ha en rensende funksjon i våre liv? På hvilken måte?
 Jesus renser og Jesus setter fri. På hvilken måte setter han fri?
 Les v 15 og 16 om igjen. Er dette gjenkjennbart og overførbart til vår tid og våre
gudstjenester?
 Hvordan kan barna sikres en naturlig og medvirkende plass i våre gudstjenester og
møter?
 Hvilke ønsker har dere for det nye kirkeåret i vår menighet?
Til ettertanke fra «Ordet gjennom året», Sjur Isaksen:
«Guds rike har ingen utkastere, bare innbydere. Det er ikke vårt ansvar å sjekke den enkeltes
trosmessige eller moralske beskaffenhet. Alle, uten unntak, går inn i et nytt kirkeår med tro og tvil,
surt og søtt, gode og dårlige motiver. Men i kirken blir vi igjen og igjen renset og utrustet til
rettferdig liv.»
Bønn:
Be om at vår kirke og våre fellesskap må være «bønnens hus», steder for sann tilbedelse. Steder
hvor vi hele tiden kan renses for alt som må hives ut, og settes fri til å tilbe på en sann måte. Be for
det nye kirkeåret vi går inn i. be om velsignelse over menigheten vår, alle aktivitetene blant barn
og ungdom, at byggeprosjektet må føres vel i havn, at vi kan få reise et nytt «tempel», et bønnens
hus til velsignelse for oss selv og generasjonene som kommer.

