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START 

Hva tenker du når du hører 
«Vend om!»? 

BIBELTEKSTER 

Jesaja 1,4-17 
Joel 2 (hele eller v11) 
Esekiel 33,10-11 
Jeremia 20,9 og 14 
2.Tim 4,3-4 

BØNN 

Fellesbønn fra bønneark 
Konfirmantene: 
Ivar, Marte, Jonatan og Daniel + 
Sunniva, Martin, Fredrick og Tilde 
Utsendingene: 
Fam Bagaas i Japan 
Fri bønn 
 
Disippelbønnen  
Herre Jesus Kristus,  
Du står her foran meg,  
Du er også bak meg,  
Du er på min høyre side,  
Du er på min venstre side,  
Du er over meg,  
Du er under meg,  
du omgir meg på alle sider,  
du bor i mitt hjerte,  
du gjennomtrenger meg helt  
og du elsker meg,  
Herre Jesus.  
Amen	 

 
 
 
DEN STORE FORTELLINGEN – DE PROFETISKE 
BØKENE 

«Den store fortellingen» finner vi i boka som gir oss den levende Guds ord. 
Det har kraft til å forme oss, til å gi oss en ny og sunn retning på livet, og 
som med hele seg peker på én person: Jesus Kristus. Han er håpet. Han er 
redningen. Han er kjærligheten. 
 
De profetiske bøkene er skrevet mellom 800 og 400 f.Kr. Hovedtemaet er 
varsel om nasjonens undergang og deportasjon til Babylon. Så handler det 
etter hvert om livet i eksil og håpet om en Messias. Profetene taler ut fra 
Guds hjerte. De føler det Han føler; som sorg, sinne og savn. Jeremia 
forteller at «Herrens ord kom til meg», og at det var vanskeligere å tie enn 
å tale, selv om det hadde store omkostninger for ham, les Jer 20. Profetene 
taler sannheten, og den kan noen ganger føles vond – men den er ikke 
mindre sann for det. Les sitatet nederst! 
 
Profetenes budskap kan kort sammenfattes i tre punkt: 

1) Advarsel og anklage om at folket brøt med Guds pakt. 
2) Mulighet til redning: Vend om fra deres onde veier! 
3) Konsekvens; tilgivelse og velsignelse eller dom og ødeleggelse. 

 
Hva betyr profetenes budskap for vår tid? Den største faren er at vi ikke 
ser vår egen synd, som kan være likegyldighet mot de som lider pga oss 
eller der vi velger avguder i tillegg til Gud og går våre egne veier. Hva får 
lov å ta tiden vår? Hvordan forvalter vi våre goder? Hvordan kan vi 
bekjempe apati, som leder til kompromisser, som leder til avstand og til 
slutt åndelig død?  
 
I vår tid – i den nye pakten, med Jesu nåde – kaller Gud oss til omvendelse, 
til å gjøre opp med synd, til å følge hans sønn Jesus Kristus og til å stole på 
Herren med hele vårt liv. Konsekvensen av synd er åndelig sett den 
samme som i GT; at vi sklir bort fra Jesus. Bort fra velsignelse og til 
ødeleggelse. Men takk og lov; valget er vårt eget! Vi kan velge Jesus og 
følge ham inn i evigheten! 
 
Ressurser til fordypning: 
Lysbilder fra talen 5.des / The Bible project: «Justice» / The Bible project: 
“The prophets”.	

SAMTALE 

1. Innledningsteksten: Hva skaper reaksjon hos deg? 
2. Hvordan lar du Guds ord i praksis få forme deg / oppdra deg? 
3. Les tekster. LYTT og noter tanker du får; hva taler Gud om til deg? 

Hva er Guds invitasjon til deg i dette her og nå? 
4. I dag: Hva ville Jesus gjort – om han var deg? 
5. Hva vil du dele med de andre på gruppa? 
6. Hva vil du be til Gud om i dag? 

 

«Profeten	er	en	spiss	pil	som	Gud	
oppbevarer	i	koggeret,	mens	han	
venter	på	dagen	da	pilen	skal	legges	
på	kjærlighetens	bue.	Når	den	treffer	
målet,	får	hjertet	et	sår	som	gir	liv» 
  Peter Halldorf 
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