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START: LØFT BLIKKET 
MOT GUD, TAKK HAN 
FOR EN TING HVER J 
 
 
BIBELTEKSTER 

Mark. 16.15 
Matt.5.14-16 
2.Kor. 4.5-10 
 

BØNN 

Fellesbønn fra bønneark 
Konfirmantene: 
Guro, Miriam, Kristian,  
Jonas, Ida, Ingrid 
Utsendingene: 
Laila og Jarle 
Brobønn 
Fri bønn 
 

JESUS - UT TIL ANDRE 

SKATT I LEIRKAR 

Kristne har alltid vært opptatt av å dele troen sin med andre- i hjemmet, til 
nye generasjoner, dele tro der du bor og misjonere internasjonalt. Mange 
syns dette er vanskelig og kjenner på mange usunne «burde» følelser. Vi 
kan bli så opptatt av at vi skal skinne at dette blir mer stress enn noe 
naturlig. Jesus sier at han er lyset- det er HAN som skal skinne- gjennom oss. 
Det handler om å gi videre det Gud har gjort i ditt uperfekte liv. Et levende, 
ekte feilbarlig menneske som har tatt i mot tilgivelse og nåde. Har du tatt i 
mot Jesus tilgivelse og nåde i ditt liv? Jesus inviterer oss til å ta i mot midt i 
våre uperfekte liv og etterpå gi det videre til andre.  
 
Hvordan kan vi gi det videre? 
1. Det handler mer om å være enn å gjøre- hele livet ditt er som et såkorn 
– der du bor og er. Hva sår du? Våger vi å vise hva Jesus betyr i våre liv? 
2. Der du er i livet- hvilke muligheter gir det? I din hverdag- hvilke 
muligheter ser du, arenaer, omgangskrets, møteplasser, venneskap? 
3. Del det du har- din tro. Ikke meningen at vi skal ha svar på alle 
vanskelige spørsmål, eller kunne bibelen til punkt og prikke. Bibelen sier at 
vi har denne «skatten i leirkar». Hva betyr det inn i våre liv når det gjelder 
det å dele tro? Kanskje våge mer sårbarhet i møte med mennesker? Jesus er 
skatten, den skinner gjennom oss som er som et sprukkent leirkar. Lyset 
kommer ut gjennom sprekkene våre. 
 
 

TIL SAMTALE: 
 

1. Les bibeltekster, først høyt, så stille hver for seg 
2. LYTT og noter gjerne ned tanker du får; hva taler Gud om til deg? 
3. Hvordan kan du PRAKTISERE det du ble minnet om i hverdagen din? 

(Feks ta i mot Guds tilgivelse og nåde selv. Fortelle hva Jesus betyr for 
deg til noen andre) 

4. Hvis du vil: DEL det du fikk/noe av det du fikk med de andre.  
 


