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Gi Jesus videre
Hva husker du best eller hva gjorde mest inntrykk på deg i talen til Isak?
Isak tok fram 5 personer som har hatt stor betydning for hans tro, og han sa at
han sto på skuldrene deres. Hvem sine skuldre står du på? Hvem har betydd mye
for deg i din tro?
Og hvordan/hvorfor har de den betydningen?
Vi er alle utfordret på å gi Jesus videre, både til de som kommer etter oss og til de
rundt oss på vår egen alder. På hvilken måte gjør du det?
Hva gjør dere i hjemmet for at barna skal plukke med seg troa? Snakker dere om
tro?
Snakker du med de rundt deg om tro? Hvorfor/hvorfor ikke?
Vi ble utfordret på å finne grunnmuren eller de tre punktene som er viktigst i troa
vår. Hva er dine tre punkter? Har disse punktene en historie knyttet til seg som du
vil dele med de andre?
Les 5.Mosebok 6,4-9 sammen:
4 Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. 5 Du skal elske Herren din Gud av
hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. 6 Disse ordene som jeg
pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. 7 Du skal gjenta dem for dine barn
og snakke om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger
deg og når du står opp. 8 Du skal binde dem om hånden som et tegn og ha dem
på pannen som et merke. 9 Du skal skrive dem på dørstolpene i huset ditt og på
portene dine.
Hva står ut for deg i disse versene med temaet «gi Jesus videre» i bakhodet?
Gjerne be spesielt for menighetens barne- og ungdomsarbeid denne gangen. Må
vi klare å gi Jesus videre til dem.
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