
Med Bibelen  

i smågrupper   

 

  av Rune Rasmussen 
 

 

Bibelen er en levende bok som gir oss hjelp og støtte i hverdagen. 2. Timoteus 3,16 

oppsummerer hva bibelen ønsker å være for oss på en god måte: 

”Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, 

veiledning og oppdragelse i rettferd, så det mennesket som tilhører Gud, kan være 

fullt utrustet til all god gjerning.” 

Bibelen er det viktigste verktøyet vi har i mindre grupper. I mindre grupper er det mange 

muligheter til å studere bibelen. Her er et forsøk å vise noen av disse 

bibelstudiemodellene. 

 

OPPDAGENDE BIBELSTUDIUM  

- OBSERVASJON, FORSTÅELSE OG ANVENDELSE 

Dette er en basis modell for mye kristent studiearbeid. Dette kan være en krevende 

modell for studiearbeid, men ofte tilpasses modellen og brukes i mindre omfattende 

varianter. Samtidig gir denne metoden mye igjen for studiet. Vi kan på mange måter si at 

oppdagende bibelarbeid danner utgangspunktet for nesten alle andre studiemetoder.  

Med utgangspunkt i en konkret og avgrenset bibeltekst stilles følgende tre spørsmål til 

teksten: 

OBSERVASJON 

Observasjon: Ser på innholdet, sekvens og fakta i hva som skjer i avsnittet. 

Observasjonsspørsmålene forsøker å avklare struktur og meningsinnhold i teksten som 

studerer. 

Observasjonsspørsmål kan være:  

 Hva dreier dette avsnittet seg egentlig om? Hva er de grunnleggende fakta? 

 Hvem? Hva? Hvor? Hvorfor? Hvorhen? 

 Hva er særegent i hvordan dette avsnittet er skrevet? Bruk av ord og uttrykk? 

En slik observasjon skal hjelpe de som studerer bibelen til et grundig studium og en 

dypere observasjon av tekstens egenart og bakgrunn med tanke på en bedre forståelse. 
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FORSTÅELSE 

Forståelse: Sikter mot å finne forfatterens mening og hensikt med avsnittet eller 

fortellingen som behandles. 

Forståelsesspørsmål kan være: 

 Hvorfor? 

 Er det noen ord som trenger å defineres? 

 Hva er hovedanliggende i dette avsnittet? Hva kommuniseres her? Hvordan 

bygges avsnittet eller fortelling opp? 

 Hvordan kan dette avsnittet oppsummeres? 

 

ANVENDELSE  

Anvendelse: Samtaler om anvendelse setter våre liv og vår tro i sentrum. Her forsøker en 

å bygge en bro mellom teksten den situasjonen den var skrevet i og vår situasjon og 

erfaring i dag.  

Anvendelsesspørsmål kan være: 

 Hvilke forhold berører denne teksten som fortsatt er aktuelt i dag? 

 Hva sier teksten oss om Gud, om mennesker, synd og frelse og om det å leve? 

 Hvordan gjør vi dette relevant og aktuelt i dag? 

 Hvordan utfordrer teksten våre valg og vår livsstil i dag? 

 Hvordan får det vi har lært av teksten praktisk betydning i vår hverdag? 

Når dette er gjennomgått brukes f. eks et utarbeidet sett av spørsmål til teksten og vår 

kontekst i dag. 

SØNDAGENSTEKST 

Veldig mange smågrupper i vårt land er knyttet opp mot søndagens tekst. Fordelen med 

dette er klart. Det hjelper oss å knytte sammen søndagens gudstjeneste og 

smågruppearbeidet i menigheten. 

Skal en bruke denne metoden er det viktig at forkynneren lager et studieopplegg som er 

tilgjengelig for alle. Dette kan gjerne deles ut til alle som kommer på gudstjenesten slik at 

også de som ikke er med i smågrupper har anledning til å fortsette studiet hjemme. 

Eksempel: 
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SKRIFTSTUDIUM 

Det er alltid spennende å gi seg i kast med en av de 66 bøkene som Bibelen består av. Vi 

blir bedre kjent med hvordan en forfatter møter og beskriver en virkelighet. Om studiet er 

knyttet til Israels historie eller til en av bøkene i Det Nye Testamente gir dette oss 

verdifull erfaring. 

 

 

 

 

”Jesus elsker alle” Bibelfortellingene er hentet fra de nye tekstrekkene i Den 

norske kirke som ble vedtatt i april 2011. 

De nye tekstrekkene for Den Norske Kirke har, i tillegg til de ordinære lese- og 

prekentekstene, en fortellingstekst som hører til hver søndag. Til sammen 

synes vi disse tekstene har gitt oss et fint og mangfoldig bilde av en levende og 

handlende Jesus som vil være nær oss i vår hverdag. Ikke noe kan skape 

tilknytning til troen og det kristne liv som å formidle en livsnær Jesus for 

mennesker i dag.  

Heftet hjelper til et målrettet arbeid med bibeltekstene i gudstjenester, i 

hjemmene og i menighetens mange cellegrupper for alle aldre. 

Ti studier av tekster fra Det nye testamente. 

 

«Følg meg 24-7» er et studium av Markusevangeliet kapittel 1-12 

beregnet på gudstjenester og påfølgende studium i cellegrupper.  

 Studie av Jesu liv skal være som en port inn til tro og etterfølgelse i vår 

tid. Vekten i dette studiet ligger på Jesus liv. Hvem var han som person? 

Hvordan arbeidet og virket han? Og hvordan møtte han mennesker? 

  

24-7 omgitt av Hans kjærlighet 

 24 -7 trygge i Hans nærvær 

 24-7 overgitt til å følge Ham 

 24-7 oppslukt av Hans oppdrag for menneskene 

 24-7 konkretisering av Guds rikes verdier  

 Alt for oss - Følg meg 24-7 

 

Ti – studier og innledning om Markusevangeliet 
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TEMATISK STUDIUM 

Det tematiske studium kan ta utgangspunkt både i vår konkrete situasjon og i 

bibeltekstene. En kan gå åpen sammen til Bibelen og spørre f. eks: Hva sier Bibelen om 

nåde? Hva sier Bibelen om familieliv? Hva sier Bibelen om rettferdighet og klimakrise? 

Temaene kan altså komme fra Bibelen eller fra vår egen erfaring. Det er nesten ikke det 

studieformål du ikke kan komme med til bibelen. Samtidig må vi være forsiktige slik at 

vi ikke gjør Bibelen til en kokebok for alt.  

Her er noen eksempel: 

 

 

 

 

 

 

INN OPP UT 

- Gode vaner for en sunn og voksende tro 

 

Å finne sin identitet som et kristent menneske har muligens aldri vært mer 

krevende enn i vår tid. Desto viktigere er det at vi setter disse enkle og 

tradisjonelle vannene på dagsordenen og setter fokus for en sunn og voksende 

tro i vår tid. Dette er et grunnleggende kurs i gode vaner for den som vil tro 

på Jesus.  

 

9 gode vaner presenteres 

Utrustende fellesskap 

- om istandsetting, fellesskap og modning i menighet 

 

Utrustende felleskap er et gruppestudium for vekst. Studiet utfordrer oss til å se 

sammenhengene i det kristne livet mellom: 

- ytre utrustning 

- indre modning  

- og styrken i det kristne fellesskapet. 

9 studier 
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JESUS MEDITASJON 

Mange kristne har hatt stor glede av Jesusmeditasjonen som i stor grad her hos oss har 

vært introdusert av retreatbevegelsen. Den følgende beskrivelsen av Jesusmeditasjon er 

hentet fra Sandomstiftelsens hjemmeside: 

1. Sett deg godt til rette og slapp av kroppslig. Et regelmessig åndedrett og en fri 

pust er et redskap til å finne en våken indre ro. La uvedkommende tanker ligge. Når du 

har nådd den grad av stillhet som er mulig for deg, går du videre til neste punkt.  

2. Be at Den Hellige Ånd må åpne ditt indre for Jesus og Ordet og lede deg inn i 

meditasjonen og bønnen  

3. Les meditasjonsteksten langsomt flere ganger og la den synke inn i din 

bevissthet. Legg merke til hovedpersonene og gangen i beretningen. Lær så mye som 

mulig av det som sies utenat.  

4. Lev deg meditativt inn i hendelsen, som om du selv var tilstede. Lytt til 

stemmene, se ansiktsutrykk, reaksjoner og fornem atmosfæren. La scenen vokse opp 

omkring deg.  

5. Takk for at den samme Jesus som var der den gang er hos deg. Før en fortrolig 

bønnesamtale med Ham og med din himmelske Far om de tankene meditasjonen har gitt 

deg. Hva har du sett hos Jesus? Hva har du sett hos deg selv? Hvilke avgjørelser må du 

ta? La bønnen strømme fritt og usensurert fra ditt hjerte til Guds hjerte.  

6. Søk en enda dypere stillhet. Tilbe Jesus, Han som er Kjærligheten og omslutter 

deg på alle sider. Bruk gjerne Disippelbønnen:  

 

Disippelbønnen 

 

Herre Jesus Kristus, 

Du står her foran meg, 

Du er også bak meg, 

Du er på min høyre side, 

Du er på min venstre side, 

Du er over meg, 

Du er under meg, 

Du omgir meg på alle sider, 

Du bor i mitt hjerte, 

Du gjennomtrenger meg helt 

og Du elsker meg, 

Herre Jesus. 

Resultatet av en slik betraktning kan være svært ulikt - vi opplever alle virkeligheten på 

hver vår måte. Fellesnevneren for de fleste er likevel større begeistring for personen 

Jesus.  

ORDSTUDIUM 

En fruktbar måte å studere bibelen på kan også være å gjøre et ordstudium enten ut fra 

grunnspråket eller av et sentralt bibelsk begrep. Det finnes i dag en rekke hjelpemidler 

som du finner på nettet til å hjelpe i et slikt studium. Enten du gjør dette alene eller 

sammen med andre, kan det være svært berikende. Hvorfor ikke gjøre dette i en periode 

sammen som en gruppe? 
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GJENFORTELLING OG RESPONS 

Det å gjenfortelle en bibelfortelling for hverandre og så gi respons til hverandre på 

hvordan dere kjenner og opplever fortellingene kan være spennende. Det er en enklere 

form for Jesus meditasjon der du for eksempel forteller fortellingen ut fra en tilskuer 

posisjon eller fra en av disiplenes perspektiv. Slike metoder kan åpne nyte perspektiver i 

teksten og være spennende. 

PERSONSTUDIUM 

I bibelen møter vi en rekke enkeltpersoner som er vel vært et studium. Gjennom møte 

med enkeltpersoner kan våre liv lettere speiles i tekstene og vi kjenner oss selv igjen. 

Heldigvis er det slik at Bibelen ikke presenterer oss for urealistiske mennesker, men 

snarere lar oss møte mennesker vi kjenner oss igjen i. 

Et personstudium kan være en fin måte å bli kjent med bibeleske sannheter på samtidig 

som du får møte ekte mennesker. 

Eksempel: 

 

  

”I Guds skole” - Et møte med noen personer i Det Gamle Testamentet 

og deres livserfaringer 

Heftet har fokus på hva vi kan lære av mennesker som har levd før oss. 

Hvordan kan vi hente livsvisdom fra mennesker fra Det Gamle Testamentet? 

Hvordan kan deres liv og våre liv møtes og gi oss læring for livet? 

Her møter du: Adam og Eva, Abraham og Sara, Josef, Moses, Rut, David, 

Jesasja, Jeremia og  Haggai 

9 studietema 
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STRUKTUR PÅ STUDIEMATERIELLET 

En struktur på smågruppearbeidet som er mye brukt og som jeg har gode erfaringer med 

er KOM – TAKK – FÅ og GI modellen. La oss se litt nærmere på den her. 

 

KOM - Å HØRE TIL 

 

 
 

Ved å ønske hverandre velkommen til cellegruppen, og ved å få hver enkelt til å dele fra 

sin hverdag, ønsker vi å skape en trygg grunnholdning i cellen. Ved å bli bedre kjent som 

mennesker og kristne, vokser det kristne fellesskapet, og kjærligheten til hverandre blir 

konkret og direkte.Rent konkret begynner en gjerne samlingen med en velkomst 

som inkluderer alle. En lar alle få høre hverandres stemmer og sørger for at alle føler seg 

hjemme. Innledningen i cellesamlingen er derfor viktig. For å samle gruppen, og sørge 

for at alle blir inkludert i fellesskapet, bruker vi det vi ofte kaller isbrytere. Det er som 

regel et spørsmål alle må svare på som oppleves ufarlig for alle, og som gjerne har en 

forbindelse til tema. Den andre delen av dette punktet understreker en kvalitet ved cellen, 

nemlig praktisk omsorg og kjærlighet i funksjon. Disse kvalitetene ønsker vi skal strekke 

seg utover selve gruppesamlingen og forankres i praktisk nærhet og hjelp i hverdagen, 

både i glede og sorg. 

Noen eksempler: 

 Hvis du kunne bruke resten av livet ditt til hva du ville, hva ville du da ha gjort? 

 Hvis du strandet på en øde øy, og fikk ta med deg en ting, hva ville du velge? 
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 Hvis du kunne tilbringe en dag sammen med en av personene i Bibelen, hvem 

ville du ha valgt, og hvorfor? 

 Hvilket tidspunkt på dagen liker du best og hvorfor? 

 Nevn tre aktiviteter i dagliglivet du liker godt. 

 Hvis du kunne stille Gud et spørsmål, hva ville du spørre om? 

 Hva er din favoritthobby? 

 Del en god opplevelse fra barndommen. 

 

TAKK - GUD ER NÆR 

 

 
Takk-dimensjonen i en cellegruppes liv skal hjelpe oss å erkjenne den treenige Guds 

nærvær iblant oss. Den skal hjelpe oss til å finne fokus i Gud, og ikke i oss selv. Noen av 

oss tenker kanskje at denne delen av cellegruppesamlingen er unødvendig, fordi vi 

likevel klarer å finne fokus gjennom for eksempel bibelstudiet. Noen ganger kan det være 

sant, men altfor ofte starter vi bibelstudiet uten å ha fått det rette fokus i Guds nærvær 

og handling. Vi er i denne delen av cellesamlingen opptatt av lovprisningsdimensjonen. 

Vi ønsker å få øye på den treenige Gud og tilbe ham for den han er. Imidlertid kan dette 

gjøres på mange måter og med mange former, noe vi kommer tilbake til. Som foreldre 

ønsker vi å gi barna våre fokusert oppmerksomhet. Gud er nær. Vi vil at vi som 

enkeltpersoner og cellegruppe, sammen skal finne fokus i hvile og forventning til Gud. 

Derfor legger vi opp til noe som kan åpne for et møte med Gud på cellemøtene våre 

 

FÅ - EN TRO FOR HVERDAGEN 

 

 
Få-dimensjonen i en gruppes liv skal hjelpe til at undervisningen fra forrige gudstjeneste 

blir anvendt og relatert til vår hverdag. Gjennom bibelstudiet skal vi få større innsikt i 

Bibelen, og lære å se hvordan dens budskap får nytte i den enkeltes hverdag. 

 

Samtidig skal få-dimensjonen gi bibelglede og bibelkunnskap som er med på å fremme 

sunn vekst i menigheten. Gjennom studiet skal gruppen oppmuntre hverandre til tro og 

tjeneste. Før møtet er det viktig at en leser igjennom spørsmålene, eller materialet som er 

blitt forberedt til cellegruppene. Tenk igjennom søndagens gudstjeneste, og opplevelsen 

av forkynnelsen og presentasjonen av temaet for øvrig. Hva talte til deg, og hva kan du 

anvende i ditt eget og i din families liv? Før du møter til cellegruppe bør du bruke litt tid i 

bønn, for å tenke gjennom hvilke spørsmål dere vil ta utgangspunkt i. Be Gud om ledelse. 

Definer gjerne et mål for samlingen. Velg blant det forberedte stoffet til cellesamlingen, 
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men vær også åpen for at temaet kan belyses på andre måter. Det forutsettes ikke at 

bibelkunnskap er på topp. La Bibelen være en oppslagsbok som dere bruker slik at dere 

gradvis lærer å slå opp i Bibelen. En må passe på at dette gjøres på en slik måte at alle 

kjenner seg inkludert. 

 

Vær opptatt av å relatere bibelmaterialet til hverdagssituasjonen. Dette kan gjøres ved å 

stille spørsmål om hva dette betyr for oss i vår situasjon. 

 

GI - Å VÆRE MEDMENNESKE 

 

 
 

Gi-dimensjonen skal gi oss mulighet til å arbeide mot målet for alle cellegrupper – å 

vokse og til slutt multipliseres. I bønn, samtale og konkret handling skal gruppene legge 

opp til å invitere, oppmuntre og samtale med våre naturlige kontakter i hverdagen, for å 

inkludere dem i fellesskapet og bringe dem til Kristus. 

– Vise omsorg i hverdagen og være menighetens diakonale nettverk. 

– Være menighetens hovedkanal for å bringe mennesker til tro og menighetsfellesskap. 

 

Konkret betyr dette for smågruppene: 

• at gruppene ber for enkeltpersoner som en ønsker kontakt med. 

• at alle tar del i arbeidet med å bringe andre inn i cellene og til menighetens 

gudstjenester. 

• at det jobbes mot at hver celle eier visjonen om celledeling. 

• at internasjonalt engasjement (menighets misjonsengasjement) er en del av 

cellenes bønne- og omsorgsansvar. 

• at diakoni og tjeneste i samfunnet sees på som en naturlig menighetstjeneste. 

 


