Matteus 11,16-19
Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med?
Den ligner barn som sitter på torget og roper til
hverandre: `Vi spilte på fløyte for dere, men dere ville
ikke danse. Vi sang klagesanger, men dere ville ikke
sørge.` For Johannes kom; han verken spiste eller
drakk, og folk sier: `Han har en ond ånd i seg.`
Menneskesønnen kom; han spiser og drikker, og de
sier: `Se, for en storeter og vindrikker, venn med
tollere og syndere!` - Men Visdommen har fått rett,
det bekrefter gjerningene hennes."

Meningen
med livet?

Matteus kapittel 11
• Døperens disipler oppsøker Jesus
• Guds rike er kommet!
Matteus 11,4-6
Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere
hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske
renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet
forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller
fra på grunn av meg.»

• Jesus snakker om døperen Johannes.
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Domsord over byene i nærheten
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Visdom i bibelen
Salmenes bok 119,97-100
Hvor høyt jeg elsker din lov! Jeg grunner på den hele
dagen. Ditt bud gjør meg mer vis enn mine fiender.
Det er alltid hos meg. Jeg skjønner mer enn alle mine
lærere, for jeg grunner på dine lovbud. Jeg har mer
innsikt enn de gamle, for jeg tar vare på dine påbud.

1. Korinterbrev 1,20-25
Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne
verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom
er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å
kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som
tror, ved den dårskapen som vi forkynner. For jøder spør
etter tegn, og grekere søker visdom, men vi forkynner en
korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder og
dårskap for hedninger, men for dem som er kalt, både jøder
og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds
dårskap er visere enn menneskene, og Guds svakhet er
sterkere enn menneskene.

Visdom og kjærlighet
Kjærligheten hjertegløden
Ble for sterk for selve døden
Da du ofret helt ditt hjerte
Seiret over død og smerte
For å gi oss håp og fred
«Hill deg frelser og forsoner» v.3

Meningen med livet
Lukas 10,27
"Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og
av hele din sjel og av all din kraft og av all din
forstand, og din neste som deg selv."
1. Johannes' brev 4,19
Vi elsker fordi han elsket oss først.

Fellesskapet
Spør om hva din Skaper vil, du skal bruke livet til!
Spør om Jesu hjertesak, julenatt og påskedag!
Spør om lykkens rose rød, spør om hjelp i liv og død!
«Sov du lille» v.4

• Være ærlige med hverandre
• Hjelpe hverandre
• Be for hverandre

