DOMINOEFFEKTEN
Såmannssøndagen: Familiegudstjeneste med nattverd og band i Fjellhamar kirke 20. januar 2008
Gudstjeneste ved Tor Martin Synnes

1.

INNGANGSORDENE
Velkommen til familiegudstjeneste her i Fjellhamar kirke. Det betyr mye liv og røre. Også betyr det at
Gud vil si oss noe. Det gjelder det å få med seg. Kanskje sier han litt forskjellige ting til oss. Så følg
med – det bør du få med deg!
• I dag er det såmannssøndagen. Men i dag skal vi ikke lese den vanlige fortellingen om såkornet som
faller i jorden. Vi skal lese om dominioeffekten. Vet du hva det er? Så i dag er det dominiosøndagen.
•

2.

FORBØNN
Herre, vi takker deg for bibelen. For alle de fantastiske fortellingene vi kan lese om deg der. Hjelp oss
å bli glad i bibelen og lese mye i den. Takk for bibelselskapet som jobber for at flest mulig mennesker i
hele verden skal ha en bibel sånn at de kan tro på deg, be til deg og bli frelst. Takk for gaven vi får gi
til bibelselskapet. Må disse pengene bli til mange bibler, til tro, til bønn og frelse.
• Gode Gud, vi takker deg for livet og jorden vi har fått å leve på. Herre, hjelp oss å ta vare på jorden,
havet og luften, slik at alt som lever får mat, vann og næring. Vi ber deg for Lørenskog. Vi ber om at
alle barn skal få være trygge her. Velsign skolene og lærerne, gi visdom til alle som har lederansvar.
Særlig ber vi deg for alle hjemmene og familiene i Lørenskog. Hjelp oss alle å leve sammen i
kjærlighet og fred med hverandre.
• Vi ber deg at mange mennesker i vår menighet skal få høre om deg, tro på deg, be til deg og bli frelst.
Hjelp oss alle og fortelle våre nærmeste om deg i ord og gjerning. Vi ber deg for vår menighet, at det
er godt å komme hit. La våre gudstjenester og aktiviteter hjelpe oss alle å tro på deg. Vi ber deg
særlig for alle barn og ungdom som kommer til kirken. La de få høre om deg på en måte som gir tro til
deg, Herre.
•

PREKEN
1.
TEKSTEN: ROMERNE 10,13-17
«Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.
14 Men hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og
hvordan kan de høre uten at noen forkynner? 15 Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? Det står
jo skrevet: Hvor herlig lyder fottrinnene av dem som bringer godt budskap! 16 Men ikke alle var lydige mot
evangeliet. Jesaja sier: Herre, hvem trodde vårt budskap? 17 Så kommer da troen av det budskapet en hører,
og budskapet kommer av Kristi ord.»
2.

DOMINOEFFEKTEN
Har noen av dere spilt domino? Det har ikke jeg på ordentlig tror jeg, men jeg har lekt med det på min
måte. Hva er poenget med domino?
• La oss vise det en gang, så alle skjønner. En brikke faller på den neste og gjør at den faller. Den
brikken faller så på den neste….osv . En lang rekke, dytte til den første så faller til slutt den siste.
• Setter opp og en kommer frem og dytter.
•
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5.

DOMINOEFFEKTEN I ROM 10
Akkurat det er det som skjer i Rom 10. Bare at Paulus begynte bakerst i rekka. Han tok den siste
brikka først. Eller han tok målet først:
Å bli frelst. Få være sammen med Gud. Komme til himmelen. Stor tverrplanke m/ikon?
Påkalle. Kalle på noen. Pappa! Mamma, jeg er ferdig! Men for å bli frelst så må vi kalle på Herrens
navn. Det vil si be til Gud. Kjære Gud. Påkalle Herrens navn er å be, som et personlig forhold. En
brikke
Hva må til for at vi skal be til Gud? Tro. Ingen ber til Gud, eller snakker til han på ordentlig hvis de ikke
tror han finns. Hvis man skal be til Gud, så man tro på Gud. En brikke
Hva skal til for at du skal begynne å tro på Gud og Jesus? Du må høre om han. Du må vite at Gud
finns og hvem han er. Hvis man skal tro på Jesus trenger man å høre om han. En brikke
For at man skal høre om Gud, hva må skje da? Noen må fortelle. Eller forkynne. Noen som kjenner
Gud og Jesus må fortelle så andre kan få høre og lære om Gud og Jesus. En brikke
Så til slutt, for at noen skal fortelle om Gud, hva må til da? Egentlig to ting. At noen har fortalt dem hva
de skal si. At noen har sendt dem for å gjøre det. At noen har bedt dem å gjøre det. Gitt dem hva de
skal si, og sendt dem av gårde for å gjøre det. En brikke
Det de skal fortelle kommer av Kristi ord. Alt starter med bibelen og det Gud vil si oss. Og at Gud
sender noen mennesker for å fortelle
ROM-DOMINO I PRAKSIS
Så hvis jeg skal tro så starter det med at Gud ga oss sitt ord, bibelen, fortellingene om han og Jesus.
Så sendte han noen for å fortelle om det. Når noen forteller så får jeg høre om Gud og Jesus. Når jeg
får høre kan jeg begynne å tro på Gud og Jesus. Da kan jeg be til han. Og bli frelst.
Før vi tester – ser dere at det starter med Gud som sender noen til å fortelle og det ender med at et
menneske ber til Gud og kommer til himmelen.
Første test – hvordan Tor Martin blir frelst. Noen dytter.
Hvis en av vennene dine på skolen, eller en på jobben, skulle bli frelst, hva må skje da?
Akkurat det samme. De må kalle på Gud, men for at de skal kunne gjøre det må de tro på Gud, og for
å tro må de få høre om han, og for å få høre må noen fortelle, og for å fortelle må Gud ha gitt dem noe
å fortelle og sendt dem ut for å gjøre det.
Men hvem er det som skal fortelle om Gud og Jesus for at vennene dine på skolen eller på jobben
skal høre og begynne å tro, be og bli frelst? Kan ta dem med i kirken så kan presten eller
søndagsskolelæreren eller kateketen gjøre det.
Fortelle om Kina da alle som kunne mye om Jesus ble kastet ut av landet. Alle misjonærer og prester.
Alle de som skulle fortelle. Tok bort en brikke. Nei, da. Aldri begynte flere å tro på Gud en da. Da
måtte alle gjøre det. Fortelle til andre det de kunne.
Den beste personen Gud kan bruke til å fortelle vennene dine, på skolen eller jobb, om han er deg.
Kanskje du ikke syns du kan så mye om Gud eller liker å snakke om det. Men si at du tror på Gud og
går i kirken. Å det beste kanskje, vær en god venn som tenker på andre og bryr deg om vennene dine.
Be for vennene dine for deg selv. Og kanskje si til dem at du gjør det. Inviter dem med til kirken så kan
de høre mer om Gud der.
La oss hva som kan skje når du er med og forteller om Gud. En kommer frem og dytter til brikken.

BIBELEN – DEN BESTE FORTELLEREN
Vet dere hvem som er den beste til å fortelle om Gud? Den viktigste, som vet mest? Bibelen. Der står
Guds eget ord, Kristi ord. Bibelen er den som kan lære oss om Gud og som gir oss hva vi skal fortelle
om Gud og Jesus til andre.
• Derfor er det veldig fint at vi i litt etterpå i dag skal gi litt av pengene våre til Bibelselskapet. De jobber
for at flest mulig skal ha en bibel og på den måte selv få lese og da høre om Gud. Så de kan tro, be til
Gud og bli frelst.
•

•
6.

La oss ta en dominoeffekt for bibelen og bibelselskapet sitt arbeid. En kommer frem og dytter.

PÅKALLE GUD I NATTVERDEN
Målet er å være venn med Gud, ha et personlig forhold til Gud – bli frelst. I nattverden etterpå kan vi få
påkalle Gud, si at vi er hans venn, at vi trenger Gud. Da tar vi i mot Guds ord, Jesus, vi får tilgivelsen
og vi kan smake i munnen vår at vi er frelst, at Gud er vår venn.
• Vilde, kan komme frem. Du forteller om Gud og Jesus sikkert på flere måter, men i hvert fall når du
lærer gjengen i Focus å synge sanger om Gud og Jesus. Nå skal Vilde synge lede oss i noen
bevegelsessanger. Alle opp å stå.
•

