
Samtaleark    Med Far på arbejde

Vi er (ved tro&dåb) Guds børn, søskende, medarvinger … Med i kærlighedens fællesskab

Vi er kaldet �l at være ak�ve:  Gå ud i hele verden og …    Bed uden ophør!    Tag jer af ….  Elsk hinanden !

Vi vil ALDRIG ku gøre det godt nok �l at fortjene noget …  
Vi er medarbejdere i Guds rige  VI er med-lemmer på Kris� legeme.

GUD vil føre sin frelses-plan igennem på den lange bane - uanset hvor dueligt eller udueligt hans folk er.
GUD ved, hvad vi vil bede om, før vi beder og hans kærlighed er større end vores – så hvad gavner vores forbøn?

Så: det at være ak�v - hvordan kan det beskrives? En ud af mange face�er kan være: Vi er med Far på arbejde!

For mig betyder det bl.a.: Jeg er aldrig alene, Jeg kan være tryg. Guds nåde er over mit arbejde, og det gir al�d mening, 
det jeg foretager mig - både ak�viteter i «Det åndelige regimente» og «Det verdslige regimente».
Jeg er kaldet �l at ligne min guddommeligt gode far!
«Med Far på arbejde» er også at «Far arbejder med mig» - samvær påvirker! Far hviler - det skal vi også huske at gøre!
Samvær med Far er langt mere end når vi arbejder sammen på at hele det brudte og sprede Fars velsignelse �l flere og 
flere. Vi må sammen med Far udbrede «Shalom» (Guds fred) !

Fil 2,1-18:  
Søskende-kærlighed. Storebror er GUD! Jeg kan konkret se, hvad storebror sagde og gjorde og lære af det - prøve at 
e�erligne ham lidt. På den måde bliver jeg et lille «Himmellys» i verden - en refleksion af Guds lys fra evigheden.

Til samtale/eftertanke:

Min arbejdsgiver er Farmand  - tænker og føler jeg sådan?

Han nyder at ha mig med på arbejde – ser jeg sådan på det?

Jeg lærer af ham og om ham ved det – har du eksempler?

I det små kan jeg hjælpe ham – nævn nogle �ng fra jeres hverdag og menighedsliv

Han har dybest set ansvaret – hvad betyder det for dig?

Så det er spændende – men  angstprovokerende! – ikke hvad tænker du om  den sætning?         
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Evangelielæsning
Prædiken
Kirkebøn 1. Tim 2,1-2
Bekendtgørelser
Den apostolske velsignelse.  2. Kor 13,13 

 
4. salme

NADVER Oplø� jeres hjerter 
 Hellig, hellig, hellig (jf Esajas 6,3 + Åb 4,8 og 11)
 Hosianna i det højeste (Ma� 21,9 Hosianna =

hebraisk = frels dog!)
Opstandne Herre og frelser…..  
Fadervor 
Inds��elsesordene (1. Kor 11,23-25) 

Bemærk: De�e er Jesu Kris� legeme og blod! 
Ikke symbol som de reformerte.
Ikke forvandling, som de katolske.
Men realpræsens                             Joh 6,51

Den korsfæstede og opstandne frelser, vor Herre Jesus Kristus, som nu har givet jer sit hellige legeme og  
blod, hvormed han har gjort fyldest for alle jeres synder, han styrke og opholde jer derved i en sand tro �l 
det evige liv. Fred være med jer.

Kollektbøn
Hilsen

Velsignelsen
 Den aroni�ske velsignelse. 4. Mos 6,23-26.  
 Herren velsigne dig og bevare dig
 Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig
 Herren lø�e sit åsyn på dig og give dig fred!

5. salme
Udgangsbøn
Postludium 

Til samtale/eftertanke:

Hvad er du for tiden mest glad ved, når du er til en højmesse-gudstjeneste?

Var der noget i videoen der var nyt eller overraskende for dig?

Der er - som vi hørte i videoen - nogle muligheder for variation i højmessen. Var der noget, du fik lyst til, at I 
skulle afprøve i jeres menighed?

Når man forstår de mange dybe strenge fra både Bibelen og kirkens historie, som højmessens liturgi spiller på, 
er der rigtig mange skatte i den. Hvad kan vi gøre for at formidle disse ting til dem, der ikke er så dus med 
liturgien og dens betydning og som alligevel kommer i kirken?

Indre Missions Undervisningsvideoer
Find flere videoer på imedia.dk

Far

Ånd

Søn

Sammen med Far må jeg arbejde på
at hele nogle af de brud, syndefaldet 
skabte i de fire relationer: til Gud,
til skabningen, til andre og til mig selv.
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