Forslag til bibeltekster og sanger over temaet:
«HELLIG HVERDAG»
Temaet for Frelsesarmeens kvinner for 2020 er «Hellig hverdag».
Det minner oss at vi som hverdagskristne søker Guds ord
og lar det bli vår rettesnor.
Når vi tar imot Guds ord, så vokser vi i hellighet.
"Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet."
Joh. 17.17
FORSLAG TIL BIBELTEKSTER
Joh 17.17
"Hellige dem i sannheten; ditt ord er sannhet."
Salme 118.24
Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den
Joh. 15. 15
Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere
venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. Dere har ikke utvalgt meg,
men jeg har utvalgt dere til å gå ut og bære frukt som varer. da skal Far gi dere alt dere ber om i
mitt navn. Dette er mitt bud: Elsk hverandre!
Jes 41.10
"Vær ikke redd, for jeg er med deg. Se deg ikke rådvill omkring for jeg er din Gud.
Jeg gjør deg sterk og hjelper deg, ja holder deg oppe med min frelserhånd.
Hebr 13. 15–16
«La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av
lepper som bekjenner hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er
til glede for Gud»
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En stille stund med Jesus
Gå gjennom byens lange rette gater
Herre med kraft fra det høye bekle meg
Mitt liv er til Herren innviet.
Møt ham hver en morgen
Om Gud vil tale til vår verden nå.
Rekk meg din hånd
Tett ved sia mi går Jesus
Ved Jesu føter ei stille stund
Vær stille for Herren er oss nær.
Å, gjenoppliv ditt folk
Å leva det er å elska.
Der du går skal din vei
Dette er dagen
Du omgir meg
Fader du har skapt meg.
I din nærhet
Midt i min hverdag
Vi vil gi deg ære.

HELLIG HVERDAG I HANS NÆRHET
Vi er vant til å snakke om hellige dager; hellige steder og kanskje også om hellige menn og
kvinner, men nå skal vi få lov til å fokusere på vår hverdag "Hellig hverdag"
Vi vet at det er mange som ønsker å møte Gud på hellige dager og steder,
men det er godt å vite at Gud også møter oss i vår hverdag.
Vi vil nå minne hverandre om at våre hverdager er hellige
Dette er dagen som Herren har gjort, la oss fryde oss og glede oss på den.
Salme 118.24
La oss gå i bønn og be om hans velsignelse og være en stund i hans nærhet.
Vi får leve i Guds nærhet, vi får motta noe fra Gud – og vi får gi Gud vår takk og pris.
Fra våre stille stunder fremfor Gud, fortsetter vår hverdag ut i Guds verden
i etterfølgelse og tjeneste.
Vi kan øve oss i å ta tid til å være i Guds nærhet, uten å bli forstyrret av noe annet.
Vi kan søke en stille plass, en plass hvor Gud kan tale til oss, der vi åpner opp for å høre hans
stemme og får hvile i at han vil bære oss, det er ikke vi som skal bære han.
TV pastor Svartdahl har sagt: «Vi kan lett gå i den fella at Gud blir en arbeidsgiver, men vår
relasjon handler ikke om hva vi gjør for Gud, men hvem vi er i Gud. Vi er kalt til å være Jesus
venner og kalt til fellesskap med ham."
Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva hans herre gjør.
Men dere har jeg kalt venner, for det jeg har hørt av min Far, har jeg kunngjort dere. Joh.15. 15

FRA LIVET FOR GUDS ANSIKT TIL LIVET I GUDS VERDEN
I VÅR HVERDAG – PÅ VÅR ARBEIDSPLASS
Vi kan øve oss i å se Gud i hverandre. Gud har også skapt "den andre" og vil på den måten gi oss
del i et fellesskap her på jord. Et fellesskap hvor Gud er tilstede midt iblant oss.
Vi kan øve oss i å se Gud i situasjoner vi møter.
Når jeg går på jobb, så er jeg ikke alene, for Gud har lovet være med.
Han er med på verkstedet og kontoret, i klasserommet og bak kateteret i butikken og på jordet,
som pensjonist eller som arbeidsledig. Ja akkurat der hvor vi oppholder oss, og i våre
sammenhenger, der kan vi få leve våre dager med en himmel over livene våre. Gud er nær.
Hvordan kan vi i yrkesliv og hverdagsliv bevisst bygge gode kulturer med vårt kristne
verdigrunnlag. Våre handlinger viser hvem vi er.

JESUS BRYR SEG OM VÅR HVERDAG Han er der i hverdagens strev, i sorgens og i gledens stund.
Her kommer fire tekster med situasjoner fra hverdagslivet, som oppleves som hellige øyeblikk fordi
Gud var tilstede ved sin Sønn Jesus Kristus. Tre hendelser der Jesus kom mennesker i møte som
den oppstandne.
1. Jesu møte med fiskerne etter en arbeidsøkt.
Etter en hektisk arbeidsøkt kom disiplene og satte seg ved ilden og spiste sammen med Jesus.
Der fikk de snakke sammen om tvil, tro, tilgivelse og nye oppgaver.
2. Jesu møte med de sorgfulle.
De to vandrerne ba Jesus inn, han åpenbarte seg for dem da han brøt brødet og velsignet dem og
da skjønte de at det var han som hadde gått ved deres side, det var til han de kunne lette sine
sorgfulle hjerter.
3. Jesus på bryllupsfesten
.I bryllupet møter vi Jesus som velsigner måltidet, Han gjør sitt første under ved at vann ble til
vin. En bekreftelse om hvem han var. Han åpenbarte sin herlighet.
4. Jesus og den samaritanske kvinnen. Denne kvinnen fikk av Jesus høre at hun var regnet
med. Hun ble sett av Jesus, og han samtalte med henne. Hun forsto at han kjente til alt og at han
ville gi henne det levende vann. Gaven som var tiltenkt alle, uten forbehold. Det ga henne stor
glede og frimodighet.

JESU MØTE MED FISKERNE
Joh. 21. 9-13
Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne
. «Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem.
Simon Peter gikk da om bord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, ett hundre
og femtitre i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet.
Jesus sa til dem: «Kom og få mat!» Ingen av disiplene våget å spørre ham: «Hvem er du?»
De visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem,
det samme gjorde han med fisken.
Vi ser for oss disiplene som sitter sammen ved bålet, nede ved vannkanten. De visste at det var
Herren, men de våget ikke å spørre: Hvem er du" De fikk oppleve et hellig øyeblikk i sin hverdag.
Jesus overrasket dem, de hadde gått tilbake til sitt gamle yrke, men Jesus ville at de skulle skjønne
at han også var med dem der, i deres hverdag. Han ville at de skulle forstå at han var den
oppstandne, den allmektige, at han var den han hadde sagt at han skulle være.
Etter dette måltid hadde Jesus en samtale med Simon Peter.
Jesus spurte "Elsker du meg"
Hva ville du sagt til Jesus om du hadde sittet der ved bålet sammen med han.
Peter sa: Herre du vet alt, du vet at jeg har deg kjær.

JESU MØTE MED DE SORGFULLE PÅ VEIEN
Lukas 24.13
"Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter Emmaus, seksti stadier fra Jerusalem,
og de snakket om alt det som var skjedd. Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, kom
Jesus selv og slo følge med dem. Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen.
Han sa da til dem: «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» De stanset og så bedrøvet
opp, og den ene, han som het Kleopas, svarte: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem
som ikke vet hva som er hendt der i disse dager.» «Hva da?» spurte han. «Det med Jesus fra
Nasaret», svarte de. «Han var en profet, mektig i ord og gjerning for Gud og hele folket.Men våre
overprester og rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet ham. Og vi
som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel! Dessuten: I dag er det alt tredje dagen
siden dette hendte. Og nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut til
graven tidlig i dag morges, men de fant ikke kroppen hans. De kom tilbake og fortalte at de
hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Noen av våre gikk da til graven, og de fant det
slik som kvinnene hadde sagt, men ham selv så de ikke.»
Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte
ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som
står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.
De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som han ville dra videre. Men de ba
ham inntrengende: «Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller.» Da gikk han med inn og ble
hos dem. Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga
dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. De sa til
hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss?» Og de
brøt opp med en gang og vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de elleve og vennene deres
samlet, og disse sa: «Herren er virkelig stått opp og har vist seg for Simon.»
Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien,
og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet."

JESUS I MØTE MED BRYLLUPSGJESTENE
Johannes 2.1-12
"Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene
hans var innbudt. Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva
vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke kommet.» Men moren hans sa til tjenerne:
«Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i
jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker. «Fyll karene med vann», sa
Jesus til tjenerne. De fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han.
Det gjorde de. Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor den
var kommet fra, men tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han på
brudgommen og sa: «Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset,
kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.» Dette var det første
tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde
på ham. Deretter dro han ned til Kapernaum sammen med moren, brødrene og disiplene sine,
og der ble de noen dager."

JESU MØTE MED DEN SAMARITANSKE KVINNE.
Joh. 4,1-31
Kvinnen lot nå vannkrukken stå og gikk inn i byen og sa til folk:
"Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har gjort!
Han skulle vel ikke være Messias?"
Da dro de ut av byen og kom til ham.
Joh. 5.28-31
En flott fortelling som viser oss hvem Jesus er, han ser hva vi strever med i vår hverdag.
Det minner meg om at han alltid vil være tilstede og gi oss det vi trenger.
Jeg håper vi i våre liv kan få oppleve den gleden som den samaritanske kvinnen opplevde.
Hun lot vannkrukken stå og måtte bare fortelle videre hvem hun hadde møtt og sa: "Kom og se
en mann som har fortalte meg alt det jeg har gjort. Han skulle vel ikke være Messias:"
Da Kvinnen kom til brønnen, var Jesus allerede der. Beretningen gir meg en tro på at han også er
der i mitt liv, også når jeg ikke forventer det, også når jeg ikke kan se
Han kommer til oss alle med kjærlighet, nåde og budskapet om evig liv.
Han gjør ikke forskjell på folk
Han forsto at denne kvinnen følte seg utenfor og uønsket, det ser vi når vi leser ordene om at
hun gikk alene til brønnen på den tiden av døgnet da sola steikte som aller verst.
Der møtte hun Jesus, som samtalte med henne, og viste henne at ingen ting var skjult for ham,
og at hans kjærlighet og nåde var grenseløs.
Han ville gi henne det levende vann som gir frelse og evige liv.
På den måten fikk han antydet at han var den som skulle komme,
han som profetene hadde talt om,
han som kommer med kjærlighet, nåde, fred og evig liv

VÅR HVERDAG

Vår hverdag er ikke ulik hverdagen til de som levde på Jesu tid.

Også vi, som fiskerne, vender oss til det trygge og sikre,
når hverdagen blir annerledes enn vi hadde håpet på.

Også vi kan svikte vår oppgave i å være Jesu følgesvenner.
men, også da kan vi få tro at han kommer til oss og vil gi oss av sin fred.
Kanskje han også vil snakke med oss om vår kjærlighet til Ham.
Også i vår svakhet kommer han med sin styrke
for å vise oss at vi er avhengige av Ham.
Hans ord til oss i vår hverdag er også "Kom å få mat"
Han vil gi oss det vi trenger i vår hverdag.

Også ved vår side går han som vil gi oss trøst i sorgens stund.
Også til oss ønsker han å åpenbare at Hans ord er sannhet.
Også fra oss ønsker han å høre ordene:
" Bli hos oss! Det lir mot kveld, og dagen heller.

Også ved våre festdager vil han være tilstede.
Han vil glede og fryde seg med oss.
" Herren din Gud er hos deg, en helt som har makt til å frelse.
Han gleder og fryder seg over deg og gir deg på ny sin kjærlighet.
Han jubler over deg med fryd som på en høytidsdag." Sefanja 3:17-18
Også oss vil han overraske ved å gi oss det vi ikke trodde vi manglet. Han vil minne oss på
Marias ord: "Det han sier til dere, skal dere gjøre". Fremfor alt minner han oss om den
himmelske festen i sitt rike, der ingen uro slipper til. Der skal han åpenbare sin herlighet for oss.

Også oss vil han minne om det levende vann
som veller frem og gir evig liv.
Også til oss vil han komme med tilgivelse og fred.
Også vi kan få gå ut i vår hverdag med budskapet om han som kom; Messias, verdens frelser.
Bare på grunn av nåde, kan vi få bringe denne hilsen videre.
og få oppleve at folk kommer til Ham, vår Frelser.

VELSIGNELSE
Velsignet være du i byen og velsignet ute på marken!
Velsignet er frukten av ditt morsliv, frukten av din åkerjord og frukten av
din buskap, avkommet av ditt storfe og tilveksten til ditt småfe!
Velsignet er din kurv og ditt bakstetrau.
Velsignet er du når du komme inn,
og velsignet er du når du går ut.
5.Mosebak 28. 3-6

