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Til alle klubbpresidenter.
Kjære medvandrere!
Vi har nevnt tidligere at det med uregelmessige mellomrom vil komme et lite nyhetsbrev fra
tjenesteleder for kristen basis. Det vil inneholde tanker, tips og ideer.
Denne gang kommer det et forslag til opplegg for en andakt.
Hjertelig hilsen
Bjørn (Nygaard)

Tips til andakt
Det følgende er ment som tips og forslag til en enkel andakt,
kanskje som av slutning på et Y`s Men’s-møte
SAMMENHENG
Denne andakten står i sammenheng med tankene i Y`s Magasinet nr. 2 2015:
«Gulrotens hemmelighet». Les derfor det som står der på siste side.
ILLUSTRASJON
Skaff deg en relativt stor gulrot. Legg den i en eske eller liknende og sett
denne på et bord ved siden av der du står og holder andakten.
DISPOSISJON
Innledning
Si noe om at vi som mennesker er underveis, - at vi ikke er skapt til å stå på
stedet hvil». Det er snakk om vekst og utvikling.
Si noe om at også som kristne er vi underveis, det er snakk olm vekst og
utvikling, det er snakk om vekst fra flytende til fast føde.
Pek på esken og si at inni den har du noe som illustrerer hva kristen vekst er
for noe. Ikke åpne foreløpig.
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Bibeltekst
Her er ett av de skriftsteder som handler om å vokse som kristen:
2 Pet 3,18.
«Dere skal vokse i nåden og i kjennskap til vår Herre og frelser Jesus
Kristus.»
Vokse i kjennskap til Jesus Kristus.
Det å vokse i kjennskap til Jesus synes forståelig. Særlig når vi har for øye at
det å kjenne i Bibelen som regel seg om noe mere enn kunnskap om et
saksforhold. Det dreier seg om å kjenne med interesse, omsorg og kjærlighet.
Det dreier seg om forpliktende kjennskap til Jesus. Det handler om å lære ham
mer og mer å kjenne. Et kjennskap som forplikter i måten å leve på.
Vokse i nåden
Verre å forstå er kanskje det å skulle vokse i nåden. Hva vil det si?
Det er her jeg tror vi kan få hjelp av det som jeg har gjemt i denne esken. Ta
frem gulroten. Jeg tror det var biskop Berggrav som sammenliknet den
kristnes vekst med gulrotens vekst. Poenget her er at gulroten vokser
nedover.
Som kristne vokser vi «nedover», - vi vokser i avhengighet av Jesus. Vi ser mer
og mer at vi trenger ham, - og hans nåde. Det er ikke slik at vi starter avhengig
av ham, for så å bli mer og , mer uavhengig av ham etter som vi vokser som
kristne.
Og dette er på ingen måte en motsetning til alt det gode som v i leser i bibelen
om mennesket som skapt i Guds bilde. Det er stor forskjell på sann
syndserkjennelse og det å si ag jeg ikke er noe verdt. Det siste er å rakke ned
på Guds gode skaperverk.
Avrunding/utfordring
Dette er noe å tenke på neste gang vi ser en gulrot, - og ellers også.
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(Henvisning til Norsk Salmebok 2013)
I dine hender, Fader blid.
Det er navnet ditt jeg roper

BØNN

(med henvisning til Norsk Salmebok 2013).
Vi priser deg (side 1169)
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