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I arbeidet med dette bibelstudiet ble jeg raskt klar over at dette var et krevende pro-
sjekt. Det høres kanskje ikke så krevende ut å skrive et studieopplegg og legge en 
gudstjenesteplan som har som tema «Gode vaner for en sunn og voksende tro». Når 
en må bestemme hva som i praksis er de helt sentrale temaene for vekst i det kristne 
livet blir det allikevel vanskeligere. Det er omfattende og viktige spørsmål som en 
med en gang må gripe fatt i og ta stilling til. 

Så er det de mer personlige overveiningene. Vårt liv som kristne i det andre tiåret av 
et nytt årtusen er ikke akkurat fokusert på slike gode vaner. Jeg møter meg selv fort i 
døra. Jeg har selv så uendelig mye å lære og føler at jeg skulle ha kommet mye lenger 
i mitt eget liv med disse temaene. Kanskje burde jeg ventet med å skrive et slikt 
hefte og ha en slik gudstjenesteserie? Men da måtte jeg antagelig vente lenge!

Temaene dette semesteret er hverdagslige og grunnleggende for troen. Temaene er 
også avgjørende viktige for en sunn vekst i en menighet, derfor kan vi ikke kan la 
være å sette dem på kartet. Klassisk kristendom har gode disipliner som trenger  
næring i en fragmentert og selvsentrert tid.

Lykke til med ditt eget studium!

Stavanger / Tvedalen
Sommeren 2011

 
Rune Rasmussen
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«Kan vi be Gud om alle ting?» Som ganske ung kristen hadde jeg en søndags-
skoleklasse i Oslo. Temaet var bønn, og spørsmålet jeg stilte hadde jeg vel ikke 
egentlig tenkt å få svar på. Så tar en liten gutt på 5-6 år ordet og sier: «Vi kan be 
om alt som er sunt, epler, pærer og appelsiner». Svaret har jeg aldri glemt. 

Litt slik tror jeg vi alle tenker i forhold til dette med gode vaner. Vi vet det er 
sunt, men det er noe hverdagslig og grått over dette med gode vaner. Vi drøm-
mer vel heller om mer spennende ting enn epler, pærer og appelsiner!

Gode vaner forbindes altså ofte med noe sunt og derfor også krevende og gjerne 
litt kjedelig. Mange av oss tenker vel nesten automatisk på ny treningsstrategi 
eller den forrige mislykka slankekuren. Også i vårt kristne liv samler vi lett på 
våre nederlag. Vi har en klar følelse av hvordan det går, og derfor har vi vanskelig 
for å finne fokus i våre liv.

Veien tilbake
Samtidig er mange mennesker slitne av å ta ansvar i menighet og samfunn uten 
at dette forandrer livene våre. I stedet sliter mange med frustrasjon, sinne og bit-
terhet. Gode vaner dreier seg om veien tilbake til basis. Veien tilbake til kildene. 
Det dreier seg ikke om å dra seg selv etter hårene, og heller ikke om enda en 
enkel løsning eller oppskrift på et lykkelig liv. 

Spørsmålet vi slåss med er: Hva slags menneske skal jeg være? Vi får en utdan-
nelse som gjør oss til lærere, leger, snekkere og bønder. I dette heftet er ikke 
fokuset på vår utdannelse, men på vår dannelse. Det handler om våre verdier og 
prioriteringer i det som virkelig er grunnleggende - vår livsforståelse, vår retning 
i livet og vår tro. Hvordan vokser den? Hva påvirker våre grunnleggende priori-
teringer bak yrke og ytre posisjoner? 

På denne bakgrunn søker vi sammen en livsnær, realistisk og relevant spirituali-
tet for travle mennesker. En spiritualitet som går sammen med en tøff dag på 
jobben og altfor liten tid til å virkeliggjøre de idealer vi egentlig bærer med oss. 
Vi innser at svaret ikke ligger i et nytt program, en ny importert vekkelse eller en 
ny eksotisk spiritualitet. Det ligger snarere i at vi vender tilbake til det helt 
grunnleggende. Vi trenger å lære å bruke tid med Gud i bibel og bønn, å søke 
stillhet i meditasjon, konsentrere oss om familien og våre barn og lære å dele av 
det vi har fått og få en retning på våre liv mot andre. Tjeneste er ikke et fremmed-
ord, men det normale for en sunn og voksende tro. Det er denne veien tilbake til 
gode kjernevaner som vi setter fokus på i dette studiet.

Hvorfor gode vaner?
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Gode kristne disipliner
Kristen dannelse er prosessen mot det å modnes som kristen; på det indre plan, 
i fellesskap og i tjeneste for andre. I en slik dannelsesprosess bruker Gud sitt ord, 
bønnen, sakramentene, meditasjonen, fellesskapet, forholdet til det vi eier og 
våre daglige prioriteringer til å forme og danne oss til Kristi disipler for men-
neskene vi er kalt til å tjene.

Det er disse åndelige disiplinene vi skal arbeide med i dette studiet. Vi skal se 
nærmere på hvordan våre liv kan grunnfestes og bygges på gode praktiske priori-
teringer i hverdagen. 

Disse disipliner har selvfølgelig stor konkurranse i dag; fra Facebook og Twitter, 
fra TV og PC-bruk. 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 disipliner på dagsordenen og setter fokus for en sunn og vok-
sende tro i vår tid.

Et spørsmål om kristen identitet. 
Som menighet og enkeltkristne trenger vi på en særlig måte å jobbe med vårt 
bilde av hva det vil si å være kristne i vår tid. Vi står i en kampsituasjon ikke ulik 
den de første kristne opplevde når de skulle meisle ut en hverdag for en kristen i 
et sekulært og fremmed Romerrike. I denne situasjonen vokste troen på Jesus 
frem og fikk praktiske konsekvenser som forandret mennesker og samfunn. 
Hvordan kan det samme skje i dag? Valget vårt står mellom å finne vår identitet 
som kristne eller å la troen bli oppslukt i en av den menneskelige sivilisasjons 
mest materialistiske og sekulære kulturer.

Veien kan nok vise seg å bli rimelig tøff for en som vil leve overgitt til Jesus og la 
hans verdier påvirke hverdagen. Allikevel er det den veien vi vil gå. Det er den 
kampen vi erkjenner at vi står i. Det er vårt kall og vår utfordring og ikke noe vi 
vil eller kan flykte fra.

Vi gjenkjenner oss i avslutningen av Efeserbrevet og erkjenner at den treffer oss 
og utfordrer oss på det dypeste.
 

«Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! Ta på Guds fulle rustning, så 
dere kan stå dere mot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og 
blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot 
ondskapens åndehær i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere 
kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt. Stå 
da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet og kle dere i rettferdighetens brynje, stå 
klar med fredens evangelium som sko på føttene. Hold alltid troens skjold høyt! 
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Med det kan dere slukke alle den ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og 
Åndens sverd, som er Guds ord. Gjør dette i bønn, og legg alt fram for Gud! Be 
alltid i Ånden! Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for meg. Be om at 
de rette ordene må bli gitt meg når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre evan-
geliets mysterium kjent, det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be 
om at jeg ved evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal.» 

Efeserne 6,10-20

Kristenlivets retninger
Troen på Jesus Kristus kan beskrives med tre retninger: INN, OPP og UT. 

Vi er kalt til å vokse og modnes i troen, og til dette har Gud gitt oss en rekke 
arbeidsredskaper eller disipliner som vi skal øve, trenes og jobbe med gjennom 
hele livet. Det er gaver vi har fått, og det er oppgaver vi skal stilles til ansvar for. 
Det er på den måten vi blir sterke i Herren og kan leve troens liv med frimodighet.

I Guds skole er dette fagene eller disiplinene som vi skal leve med og slåss med. 
De er de midler som gjør at vi kan vokse og modnes gjennom livet. De er våre 
oppmuntrere, men også våre oppdragere. De hjelper oss på helliggjørelsens og 
tjenestens vei. De er gitt oss ved siden av sakramentene (dåp og nattverd) som 
veivisere til troens liv.

Retningen går INN mot Gud ved Bibel, bønn og et enkelt liv. 
Retningen går OPP i lovsang og tilbedelse, levd gudstjenesteliv  
og fellesskap i smågrupper.
Retningen går UT i misjon, kristen tjeneste og diakoni

Tre åndelige grunntyper
Som enkeltkristne er vi forskjellige. Vi vektlegger ulike sider ved troen og tjen-
esten. Vi er forskjellige som mennesker, og vår tjeneste i Guds rike er forskjellig. 
I en sunn menighet og et godt kristent fellesskap vil vi lære å glede oss over disse 
forskjellene. Samtidig fritar dette ikke den enkelte av oss fra å være med og tenke 
helhet, og å anerkjenne også de behov for vekst og modning som ligger i andre 
personer i menigheten eller i cellegruppa vår. Kort kan vi beskrive disse tre 
grunntypene slik:

Kontemplativ og åndelig vekst 
Den kontemplative er preget av en indre åndelighet og et ønske om å leve et 
kontemplativt liv. Stillhet, bønn og tilbedelse er sentrum for liv og tjeneste.

Undervisning og kristen kunnskap 
For denne grunntypen står Bibelen og forkynnelsen i sentrum. Det legges noe min-

INN - OPP - UT  Gode vaner for en sunn og voksende tro  



9

dre vekt på personlig fromhet og indre refleksjon. Det viktigste er en god bibelunder-
visning som utfordrer tanken og fører kristen kunnskap videre til nye generasjoner.

Aktivist og misjon 
Aktivistens åndelighet er motivert av praktisk handling. Fromhet og lære vekt-
legges ikke så mye. Gud kaller oss til å være i bevegelse og utfordrer oss til mi-
sjon, men også praktisk diakoni. 

Disse tre grunntypene eller vektleggingene gjenfinner vi i menighetslivet. Mange 
vil identifisere seg med mer enn en av de ovennevnte kategorier. Disse tre ånde-
lige «typene» kan være et godt utgangspunkt for samtaler og refleksjon. De kan 
hjelpe oss å forstå oss selv og andre bedre, og på den måten kan de synliggjøre 
den enkeltes styrke og skape vekst i menigheten.

Lesetekst i gudstjenesten: Efeserne. 6,10-20

n	Hva forbinder du med en god vane? Fortell om en god vane du 
har?

Og/eller

n	Fortell om en ting/situasjon/person du lengter etter. Hva gjør 
lengselen med deg?

n	Lovsang er en kraftkilde der du får oppleve Hans nærhet på en 
spesiell måte. Les Salme 8, 2-3 sammen. Syng noen lovsanger 
sammen og be.

Og/eller

n	Finn en god stilling. Alle får en lapp med følgene tre setninger på:
 Fyll min tanke
 Tal gjennom mine lepper
 Lev i mitt hjerte

 Gjenta disse tre setningene rolig og meditativt. Igjen og igjen. 
Først alene for deg selv. Så gjerne høyt eller hviskende sammen. 
Sitt slik en god stund. Ikke hast forbi setningene, bruk tid på 
den enkelte setningen. Smak på ordene og å la de bli en del av 
deg. Varier tempoet du fremfører bønnesetningene med. Stopp 
når dere føler dere er ferdige.
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n	Les innledningen til dette første avsnittet sammen.  
Samtal om hva dere føler er utfordrende ved å leve som kristne 
i hverdagen.

n	Hvorfor er det viktig for oss å ha sunne vaner i forhold til f. eks 
bibellesning og bønn? Hvilke konsekvenser kan det få for våre 
liv hvis vi ikke har gode vaner for vårt trosliv? Hvorfor kan det 
være vanskelig å ha gode vaner for vårt trosliv?

n	Hvordan kan vi innføre/videreføre slike gode vaner i familiene 
våre?

n	Hva kommer det av at vi ofte stritter mot det som er sunt og 
godt for oss? Gjør vi det, eller er det bare en illusjon? Hva skjer 
med oss hvis vi lar oss motivere ut fra dårlig samvittighet?

n	Les Efeserne 6,10-20 og samtal om hvordan vi kan være 
forberedt i hverdagen? 

n	Studer rustningen som beskrives i Ef.6 og identifiser de enkelte 
delene av denne.  Hva er viktig og hvordan kan vi leve slik?

n	Samtal om de tre åndelige grunntypene ut fra UT, INN, OPP 
og det som er skrevet over. Hvem er du midt i dette? Samtal og 
bekreft hverandre. Be for hverandre og den tjenesten dere har i 
cellegruppa og menigheten.

n	Gi en oppmuntring og bekreftelse til en person på noe du ser 
Gud har gjort i hans eller hennes liv. Det kan være en person i 
cellegruppa eller en annen person.

Og/eller

n	Prøv å identifisere et mål for å styrke basisfellesskapet dere i 
mellom. Hva kan dere gjøre for å være til større glede for 
hverandre i cellegruppa?
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Det kristne livet har en klar retning INN mot et kontemplativt liv der vi vokser 
og modnes som kristne. I disse studiene har vi valgt tre viktige bevegelser INN i 
det kristne menneskes liv; INN i bibelstudium, bønn og et enkelt liv.

Som mennesker er vi i kontinuerlig forandring. Cellene i kroppen vår skiftes ut 
ca. hvert 7. år. Det lille barnet dobler sin lengde i løpet av noen få år. Vi kalles 
til å vokse som kristne og å fornye vår tro og vårt indre liv gjennom endringer i 
hvordan vi prioriterer, leser Bibelen og hvordan bønnen får prege våre liv.

Å leve i disse innadrettede bevegelsene er helt grunnleggende for vår åndelige og 
menneskelige moding. Ta til deg og spis! 

Inn i Bibelen – kilden til Livet
Inn i bønnen – troens friske åndedrett
Inn i enkelhet – veien til frihet

Inn
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Før vi begynner å lese i Bibelen er det viktig å finne ut hva slags bok 
Bibelen er. Bibelen er ikke en kokebok for livet eller et leksikon 
som gir svar på alle livsspørsmål. Den er heller ikke en bok som 
forteller en sammenhengende historie. Bibelen er et helt lite  
bibliotek bestående av fortellende, historiske og systematiske  
bøker skrevet ned gjennom flere århundrer. Bibelen har et  
sentrum og en periferi. Sentrum er Jesus Kristus og hans liv og 

gjerning og menneskenes historie som skapt og elsket av Gud. Når 
vi leser Bibelen med dette perspektivet finner vi frem i biblioteket. 

Dette sies tydelig for eksempel i Paulus sin hilsen til sin unge med- 
arbeider Timoteus. Her kan vi lese om hvor viktig de hellige skrifter er for 

troen og livet med Gud. Han sier: 
«Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de som kan gi deg 
visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i Skriften er innblåst av Gud og 
nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det men-
nesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjerning.» 

2. Timoteus 3,15-17

I store deler av kirkens historie har allikevel de som tror måttet klare seg uten sin 
egen bibel. Fellesskapet av de troende i synagoger og senere kirker, er en forutset-
ning for troen. Helt sentralt i tilegnelsen av Guds ord, er forkynnelsen og felles-
skapet av de som tror. Derfor har generasjoner av kristne klart seg uten sin egen 
bibel. Det var først da boktrykkerkunsten ble oppfunnet at det etter hvert ble 
vanlig å ha sin egen bibel. 

Det betyr altså at det er mulig å være en kristen og leve et liv i Guds kjærlighet 
uten å være en flittig bibelleser. Hvis en ikke til vanlig leser bøker av noen tyk-
kelse kan det å få gode bibellesevaner være en stor utfordring. Fortsatt er det slik 
over store deler av verden at kristne ikke har tilgang til sin egen bibel. For eksem-
pel blant kristne i Kina er det fortsatt stor mangel på bibler selv om Bibelen har 
blitt trykket i millionopplag de seinere årene. Her hos oss er ikke mangelen på 
bibler påtrengende, men allikevel trenger vi av og til inspirasjon for å oppleve en 
ekte bibelglede.

Mange travle mennesker av i dag har vanskelig med å få satt av tid til å studere 
Bibelen. Det fører ofte til mye dårlig samvittighet, og ikke noe utgangspunkt for 
et bibelstudium er dårligere enn det. Gled deg heller over det du hører av forkyn-
nelsen og det du får til å lese.

Inn i Bibelen – kilden til Livet



13

Allikevel, det å lese i Bibelen er en god vane for en sunn og voksende tro. Ønsker 
du å vokse videre må du prioritere det å bli kjent med Bibelen. Den er selve kil-
den til livet. I denne veksten er det en balanse mellom personlig studium og det 
å delta i det kristne fellesskapet. Det er vanskelig å være kristen alene uten felles-
skap og uten å ta til deg av Guds ord. Da blir du åndelig utarmet og sløv. Du må 
stadig holde deg «i trening». Stadig å strekke deg etter nye mål i glede og forvent-
ning. Be Gud gi deg en lengsel etter å ta til deg av Guds ord. 

Ikke noen bok er mer inspirerende og er blitt lest av flere enn Bibelen. Og det er 
mange måter å lese Bibelen på. Se litt nærmere på de ulike måtene som er be-
skrevet under. Prøv litt forskjellige måter. Studie av Guds ord skifter med livs-
omstendighetene, så prøv derfor å finne en måte å ta til deg av ordet i den situa-
sjonen du er i akkurat nå.

La oss si med profeten Jeremia: «Jeg fant dine ord og åt dem, de var til glede for meg. 
Og det var en fryd for mitt hjerte at ditt navn er nevnt over meg, Herre, Allhærs Gud.» 

Jeremia 15,16

Praktisk hjelp til et bedre bibelstudium

Gå dypere inn i søndagens tekst/teksten for gudstjenesten
Noen ganger kan det være fint å begynne ganske enkelt. Du kan f. eks ta en ut-
skrift av teksten knyttet til den kommende gudstjenesten og henge den opp på 
speilet på badet. Så leser du teksten mens du står der hver morgen og ellers på 
dagen. Finn en måte å få Guds ord nærmere din hverdag på.

Bruk en bibelleseplan
Det finnes ulike bibelleseplaner å få tak i, som enkle bibelleseplaner som følger 
kirkeårets tekster f. eks utgitt av Bibelselskapet. Eller du kan kjøpe deg en ettårs-
bibel som bringer deg gjennom hele Bibelen på ett eller to år.

En bok avsnitt for avsnitt
For den uvante bibelleser kan det være nyttig å begynne f. eks ved å lese Markus-
evangeliet eller Johannes -evangeliet i sammenheng. Du leser et eller to avsnitt 
om dagen. Gjør det på denne måten:

Be – be om at Gud skal tale til deg gjennom Ordet
Les – les teksten med ettertanke
Innlevelse – se for deg situasjonen bak ordene
Be – be om at Gud må vise deg noe for ditt liv
Handle – tenk ut om det er noe du skal ta med deg fra dagens lesning ut i 
hverdagen

Inn i Bibelen – kilden til Livet
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OFA – Observere, forstå, anvende
Denne bibelstudiemetoden tar utgangspunkt i teksten som gjennomgås og bru-
ker de tre ordene som utgangspunkt for studiet. Dette kan gjøres i grupper eller 
i et personlig bibelstudium.

Observere: Se på de ytre omstendighetene rundt teksten for å oppdage nye 
ting. Hva står det egentlig? Still spørsmål til teksten som: Hvem – Hva – Når 
– Hvordan – Hvorfor? Prøv ved hjelp av disse spørsmålene å beskrive, sam-
menligne og finne kontraster i teksten eller hendelsen.
Forstå: Ved å bruke observasjonene er målet å begynne å forstå bedre. Hva 
er nøkkelordet her? Hvorfor brukte Jesus denne illustrasjonen? Videre kan en 
sammenligne og trekke inn andre tekster for å skape en større forståelse for 
teksten.
Anvende: Vi stiller spørsmål til oss selv om hva denne teksten har å si i mitt 
liv? På hvilken måte utfordrer teksten oss?

P5 metoden
Snakk sammen eller studer bibelteksten ut fra stikkordene:

Poeng:  Hva er poenget og hovedbudskapet?
Personlig:  Hva vil Gud si meg? Hva forteller denne teksten meg personlig?
Paralleller:  Finn utfyllende og parallelle tekster. Bruk henvisningene i 

Bibelen eller bibelordbok
Praktisk:  Hvilke praktiske konsekvenser får dette for meg? I dag? I 

fremtiden? For oss?
Perle:   Hva er perlen i teksten? Hva er selve kjerneverset i teksten? 

Bruk gjerne litt tid til å meditere over denne perlen.

Lesetekst i gudstjenesten: 2. Timoteus 3, 15-17 og Hebreerne 4,12-13

n	Når fikk du din første bibel og hvordan opplevde du det?

Og/eller

n	Del ett bibelord eller en bibelfortelling som har betydd mye for 
deg. La alle i gruppen bidra med sine erfaringer.

Inn i Bibelen – kilden til Livet
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n	Velg en salme fra Salmenes bok i Det gamle testamentet. Les 
denne sammen og la hver enkelt sitte stille og takke Gud.

Og/eller

n	Lag noen lapper med sentrale bibelord som dere legger med 
teksten ned på bordet. Hver enkelt trekker så et vers. La så den 
som har fått verset fortelle litt om hva en tenker, føler og 
eventuelt har erfart i forhold til dette bibelordet eller denne 
bibelfortellingen. Dere kan også bare skrive skrifthenvisning på 
lappen slik at den enkelte må slå opp i Bibelen. 

n	Les 2. Timoteus 3, 15-17 og Hebreerne 4,12-13 og samtal om 
hva disse versene sier om Bibelen sin betydning for troen? For 
ditt liv? For oss som menighet?

n	Hvorfor er det viktig å gi barna våre innsikt i og kjærlighet til 
Bibelen? Hva kan vi gjøre for å få dette til i hverdagen?

n	Samtal om hvorfor det er viktig å ha tillit til Bibelen?  
Hva gjør at vi kan ha tillit til Bibelen som Guds ord?  
Hvordan behandler vi Bibelen i hjemmene våre?

n	Del med hverandre deres bibellesningserfaringer. Gå igjennom 
noen av metodene og fortell om erfaringer dere har gjort. 

n	Til neste samling i gruppen kan alle ha med seg en hilsen med 
et bibelord til den som nå sitter til venstre for en. Be over 
hvilket ord som passer, skriv hilsenen på et kort og ta det med 
deg på cellegruppa neste gang.

Og/eller

n	Er det noen dere kjenner som kunne trenge en bibel? Samtal 
om dette og se om dere kan spleise på en bibel til en som 
trenger det i deres nærmiljø. Tenk på at dette kan være en 
oppmuntring for f. eks en ungdom i menigheten.

Inn i Bibelen – kilden til Livet
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Bønnens hemmeligheter og mysterier er mange. Bønnens gave er 
så stor og verdifull for det kristne liv at det er vanskelig å gripe om 
den i noen korte innledningsord.

Vårt ånderett – troens friske pust
Bønnen er troens friske ånderett. Vi trenger frisk luft for å 
puste og vi trenger bønnen for å leve et liv overgitt til Gud. 
Ole Hallesby sier det slik i sin klassiker «Fra bønnens verden»:

«Den luft vårt legeme trenger, omgir oss på alle kanter. Og den 
vil selv inn i oss og trykker på. Det er jo vanskeligere å holde 

pusten enn å puste. Og vi behøver bare å åpne våre åndedrettsor-
ganer, så går luften inn i våre lunger og gjør sin livgivende gjerning 

for hele vårt legeme. Den luft vår sjel trenger, omgir også oss alle, til alle 
tider og på alle kanter. Gud omgir oss i Kristus på alle sider med sin mangeartede 
og fullt tilstrekkelige nåde. Vi behøver bare å åpne vår sjel. Og nå er bønnen sjelens 
åndedrett, det organ hvormed vi slipper Kristus inn i vår visne og tørre sjel.»

Like naturlig som det er å puste er det å be for den som tror. Like ubemerket og 
naturlig begynner det bare å skje. Bønn er liv og liv er bønn. En kristenpop-
gruppe i Norge på 1970-tallet kalte seg «Frisk luft – mot åndelig forurensning». 
Bønnen er en slik frisk luft i en forurenset og krevende verden. 

Bønn er nådens frie luft og gode luft som vi får bevege oss i dag etter dag. Det er 
vårt hjertes tanker og ønsker. Den er vårt indre liv og vår synlige vandring. Det 
er viktig å ha et nådegrunnlag plantet i oss når vi utfordres på dette med å leve 
våre liv i bønn. 

For bønnen er også arbeid. Den kan være hardt arbeid og en høyst reell kamp. 
Kampen står i oss selv, mot vår syndige natur og mot vår motstander djevelen, 
som vet at den som glemmer bønnen blir en ufarlig og kraftløs kristen. 

Levende kommunikasjon
I bønnen har vi et fantastisk kommunikasjonsverktøy som overgår alle moderne 
teknologier. Vi har mulighet til en levende kommunikasjon med universets opp-
rettholder, vår vokter, vår dommer og han som elsker oss med en evig kjærlighet. 
Sosiale medier blir kjedelige og platte mot den tilgang vi har til kjærlighet, aksept 
og livskontakt gjennom bønnen. For bønn er ikke en enveissamtale hvor jeg taler 
og Gud lytter. Den er en åpen kommunikasjon der jeg stiller mitt liv åpent for 
den levende Gud og der Guds ressurser stilles til rådighet for meg.

Inn i Bønnen – troens friske åndedrett
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Moses opplevde denne kommunikasjonen som en skystøtte som dukket opp i 
møteteltet. Der «talte Herren med Moses ansikt til ansikt, som en mann taler 
med en annen.» (2. Mosebok 33,11) For et privilegium! I våre liv er Gud til 
stede ved sin Hellige Ånd som bor i våre hjerter. Her ligger kommunikasjons-
enheten for en levende kontakt med den treenige Gud. 

Bønnen speiler dine lengsler
I bønnens samtale med Gud røper du deg. Det blir klart hva du lengter etter, hva 
du søker og hva du vil med ditt liv. Martin Luther sa: «Jeg har så mye å gjøre at 
jeg ikke makter det uten å bruke tre timer om dagen i bønn», og John Wesley sa: 
«Gud gjør ikke noe uten som svar på bønn»* . Hva vil vi med våre liv og hva 
stoler vi på? I bønnen røper vi for oss selv hvordan vi egentlig tenker og hvilke 
prioriteringer vi egentlig har. Det kan være skremmende fordi jeg tror at de 
fleste av oss fort blir klar over at alt for mye kretser rundt meg selv. Vi blir også 
lett sørgelig klar over at det er utrolig utfordrende og radikalt å sette Guds rike 
først. Hva lengter du etter? Gud vil gjerne at vi i bønn til ham skal åpne våre 
lengsler og prøve våre prioriteringer for ham. Gud kan bare gi oss det vi trenger 
som svar på bønn. Han vil at vi skal søke ham, og gjennom å søke å lengte etter 
ham blir våre hjerter formet slik han vil. Denne prosessen er kostelig og krevende, 
men helt nødvendig for et kristent menneske. Gud elsker et slikt «vakuum» - et 
erkjent behov og tomrom som han kan fylle. Bønnen er det verktøy han bruker 
for å forme oss og gi våre liv en retning.

«Jeg rekker hendene ut mot deg, jeg lengter etter deg som jorden tørster etter vann. 
Skynd deg å svare meg, Herre, ellers går min ånd til grunne. Skjul ikke ditt ansikt 
for meg, ellers blir jeg lik dem som er gått i sin grav. La meg høre om din miskunn 
om morgenen, for jeg setter min lit til deg! Lær meg å kjenne den vei jeg skal gå, 
for jeg løfter min sjel til deg.» 

Salme 143,6-8

Praktisk hjelp til et variert og dypere bønneliv
Det kan være lett å begrense bønnens plass i våre liv på samme måte som vi be-
grenser de områdene hvor vi lar Gud få slippe til og ta herredømme i våre liv. Det 
finnes så mange sider og måter å be på som kan utvikle vårt forhold til den tre-
enige Gud og berike vår hverdag. Vi må øse av kildene. Gå med et åpent sinn i 
møte med bønneformer som til nå kanskje har vært lukket for oss.

Bønn som den skjulte kommunikasjon med Gud
Bønn er en holdning, ikke en handling eller aktivitet. Det er det viktig å minne 
hverandre på. Du kan be uten å forme dine bønner i fine setninger til Gud. Gud 
kan være til stede i en samtale mellom mennesker når vi erkjenner hans nærvær. 
Å be er å leve i forvissningen om at Gud er nær og bryr seg om oss. Det er å vite 
at Salme 139 gjelder også for meg:

Inn i Bønnen – troens friske åndedrett 
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«Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står, så vet du det, 
langt bortefra merker du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjen-
ner alle mine veier. Ja, før jeg har et ord på tungen, vet du det, Herre, fullt og 
helt. Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg. Det er for 
underfullt til å skjønne, det er så høyt at jeg ikke kan fatte det. Hvor skal jeg gå 
bort fra din Ånd, hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn? Farer jeg opp til himmelen, er 
du der, rer jeg leie i dødsriket, er du der. Tar jeg morgenrødens vinger på og slår 
meg ned der havet ender, så fører du meg også der, din høyre hånd, den holder 
meg fast.» 

Salme 139, 1-10

Disiplin og bønnelister
Allikevel utfordres vi mange steder i Bibelen til å be systematisk og omslutte våre 
liv og handlinger i bønn. På samme måten blir vi oppfordret til å be for alle men-
nesker, styresmakter og situasjoner verden over. Noen velger å lage egen bønne-
liste som kan følges som en god bønnerytme. I en cellegruppe kan det også være 
godt å ha en forbønnsliste som dere i fellesskap løfter opp til Gud. 

«Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk 
for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et 
stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, 
vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære 
sannheten å kjenne.» 

1. Timoteus 2, 1-4

Fellesskap i bønn
Fellesskap i bønn har en egen funksjon og betydning. Først og fremst kan det 
være med å modellere en bønnestund for oss. Det er viktig når vi ber sammen at 
vi ikke bruker for mange ord, men har en lyttende holdning. Samtidig er det 
også egne løfter knyttet til dette å be i fellesskap. 

«Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, 
og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. Også dette sier jeg dere: 
Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal 
de få det av min Far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der 
er jeg midt iblant dem.» 

Matteus 18, 18-20

Når dere er sammen i cellegruppen og familien så husk disse sterke løftene. Ut-
fordre hverandre til å vokse sammen i bønn. Det vil også smitte over på bønnen 
når du er alene. Lær hverandre å stole på Guds løfter og samstemte be Gud gripe 
inn. Når dere opplever bønnesvar blir troen styrket og dere får større frimodig-
het.
 

Inn i Bønnen – troens friske åndedrett 
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Meditasjon og holdningslytting
Bønn er å lytte, ikke først og fremst å snakke. Bønn er å bli ledet inn i en prosess 
der jeg blir stille og i stand til å høre hva Gud vil si meg. Salme 131,2 sier: «Nei, 
jeg har brakt min sjel til ro og gjort den ganske stille, som et lite barn hos sin mor når 
det har stilt sin tørst; slik er min sjel i meg.»
Å søke Guds vilje i hverdagen og i de store avgjørelsene i livet er viktig for en som 
tror. Gjennom å lytte i bønn til Guds ord og leve seg inn i Jesus-fortellingene kan 
erfaringene av å komme nær til Gud gi visshet for de valgene vi står overfor. Slik 
lytter vi ikke bare etter svar, men forsøker også å være og å leve i et nært forhold 
til Gud.

Bønnebøker og en egen bønnejournal 
En bønnebok kan ha en uendelig verdi. Noen ganger er det vanskelig å be. Livet 
og livsomstendighetene er slik at vi trenger noen ord utover dem vi selv klarer å 
forme. Da er det fint å bruke en bønnebok. Det finnes en rekke bønnebøker. 
Mangler du en kan du kjøpe en i bokhandelen eller på nettet.

Du kan også lage din egen bønnejournal. Her kan du i en egen bok skrive ned 
bønner og tanker du får fra bønnestunder, bibellesning, forkynnelse og fra hver-
dagen din. Det krever kanskje litt å komme i gang med en slik journal, men når 
du først begynner å skrive kan den bli en kilde som hjelper deg til å holde fast på 
hva Gud sier til deg. 

Salmenes bok i Det gamle testamente er en slik bønnebok. Her oppfordres vi 
gang på gang til ikke å glemme, men til å holde opp for oss i hverdagen alt han 
har gjort for oss!

Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! Han tilgir all din skyld 
og leger all din sykdom. Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med godhet og 
miskunn. Han fyller ditt liv med det som godt er, og gjør deg ung igjen som ørnen. 

Salme 103,2-5

Tilbedelse og åndelig påfyll
I tilbedelsen og lovsangen åpner troserfaringene seg for oss. Når vi finner roen og 
fokus hos Jesus alene blir vår sjel stille, og vi kan oppleve hans ledelse konkret og 
nært. Lovsang og tilbedelse har en «opp» dimensjon som vi skal komme tilbake 
til seinere. Men den har også en «Inn» dimensjon der vi blir klar over vår av-
hengighet av Gud. Lovsangen bereder veien for bønnen, ved at hans gjerninger 
og hans navn blir stort for oss. Derfor er det å lovsynge og tilbe Gud viktig ikke 
bare i cellegruppa og på gudstjenester, men i hverdagen vår. Det finnes også mye 
fin lovsangsmusikk både for barn, unge og voksne, og det å lytte til slik musikk 
er en fin måte å la lovsangen få plass i vårt daglige liv.

Inn i Bønnen – troens friske åndedrett 
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Derfor har også Gud opphøyet ham til det høyeste 
og gitt ham navnet over alle navn. 
I Jesu navn skal derfor hvert kne bøye seg, i himmelen, 
på jorden og under jorden,
og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, Gud vår Far til ære! 

Filipperbrevet 2,9-11

Lesetekst i gudstjenesten: Lukas 11, 1-13

n	Fortell om en god opplevelse eller erfaring du har med bønn

Og/eller

n	Del noen av dine erfaringer med bønn. La alle få delta, men 
denne gangen kan gjerne noen dele litt mer av sine erfaringer 
enn andre.

n	La hver enkelt i gruppen forberede seg ved å finne en skrevet 
bønn (eller skrive en selv) som han/hun opplever betyr noe for 
en.

Og/eller

n	Lag noen lapper med egenskaper som beskriver den treenige 
Gud. Legg disse på bordet. La hver enkelt trekke en lapp og 
takke for det som står på lappen. Lag gjerne så mange lapper at 
dere kan takke i flere runder.

n	Les Lukas 11,1-13 og samtal om hva disse versene sier om 
bønnens betydning for troen? For ditt liv? For oss som 
menighet?

n	Hvorfor er det viktig å ha nåde og akseptasjon som grunnlaget 
som er plantet i oss når vi utfordres på dette med å leve våre liv 
i bønn?

n	Hvordan kan vi utfordre hverandre til å vokse som bønne-
mennesker? Hvordan kan vi passe på at dette skjer på en måte 
som ikke bare blir et strev? Hvordan beholde gleden over 
bønnen som en gave?

Inn i Bønnen – troens friske åndedrett 
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n	Hvordan kan vi lære å be? Hvordan kan vi i cellegruppa lære 
bønn av hverandre? 

n	Gå igjennom de ulike formene for bønn og samtal om disse. 
Hvordan kan dere vokse i forhold til dette? Hva kan dere jobbe 
med i familien og hjemme? Hva kan dere jobbe med som 
gruppe?

n	Lag en enkel bønneliste sammen for cellegruppa og menig-
heten dette semesteret. Skriv bønnelista i en bønnebok dere 
kan bruke i cellegruppa, eller skriv den ned på bønnelapper 
som hver enkelt kan ta med hjem og be for.

Og/eller

n	Samtal om hvilket bønnefokus dere vil ha som gruppe dette 
semesteret og hvordan dere kan vokse sammen som gruppe i 
bønn.

Inn i Bønnen – troens friske åndedrett 
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Kampen for oss som norske kristne står rundt det vi eier og det vi byg-
ger våre liv på. På mange måter klarer vi oss godt med de pengene 
vi tjener og de sosiale støtteordningene samfunnet gir oss. Disse 
godene blir ofte det eneste det moderne menneske støtter seg til. 
Her finner de mening i øyeblikkets nytelse og den livshjelp de 
trenger. Gud blir et fremmedord som en muligens kan be om å 
velsigne våre valg eller som en tyr til når livet blir vanskelig, 
men som en faktisk nesten ikke trenger i hverdagen. 

Veien til frihet går igjennom enkle øvelser i avhengighet til Gud. 
Vi trenger øvelser i å gjøre oss avhengige av Gud. For bare den 

som er bundet til Jesus med sitt liv opplever ekte frihet. Dette er en 
stadig prosess, der vi øver oss i å leve enkle og overgitte liv til Herren Jesus 

Kristus. Midt i det materialistiske samfunnet peker Jesus på samme vei som han 
viste til jødene:

Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt 
ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten 
skal gjøre dere fri.» De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært slaver 
for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?» Jesus svarte: «Sannelig, sanne-
lig, jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden. En slave blir ikke i 
huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir 
dere virkelig fri.» 

Johannes 8, 31-36

Et enkelt- og helhjertet livsgrunnlag
Veien til frihet ligger i å gi Gud tilbake den plassen han skal ha som Herre i våre 
liv. Et livsgrunnlag som er orientert ut fra det enkle faktum at Gud er Gud og 
livets og menneskets Herre. Dette grunnlaget finner du i de ti bud og i det som 
vi kaller for lovens første tavle.

Her kan du lese dem sammen med Luthers forklaring:
Det første bud: Du skal ikke ha andre guder enn meg.
Hva betyr det? Svar: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og sette vår lit til ham.
Det andre bud: Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn. 
Hva betyr det? Svar: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke bruker hans navn til 
å banne, sverge, gjøre trolldom, lyve eller bedra, - men kaller på Gud i all nød, 
ber, lovpriser og takker.
Det tredje bud: Du skal holde hviledagen hellig.

Inn til en enkel- og helhjertet tro  
– veien til frihet
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Hva betyr det? Svar: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter prekenen og 
hans ord, - men holder det hellig, og gjerne hører og lærer det.

De ti bud forteller om noen veivalg menneskene må ta. Veivalg som handler om 
å sette Gud først i sine liv og finne en retning for sin eksistens. I en så mangfoldig 
verden der inntrykk flommer inn i menneskesinnet som perler på en snor, tren-
ger kirken som aldri før å ta budene om Guds plass i menneskelivet på alvor.

Dette er en prosess, og det er valg vi må ta hver dag. Det er et livsgrunnlag vi 
velger, men som vi aktivt må bekrefte og justere oss på gang på gang. Det er som 
kapteinen på skipet som gang på gang må legge kursen på et hav som er i opprør 
for at ikke stormen skal kaste båten hit og dit.

Et trygt ståsted
Fordi menneskene i stor grad har erstattet Gud som livets og universets opprett-
holder og hensikt, mangler mange mennesker et trygt ståsted for sitt liv. Me-
ningsspørsmålene som dukker opp når livet røyner på, kan noen ganger være 
mange. Andre ganger er det faktisk slik at mennesker ikke lenger stiller spørsmål 
om livsgrunnlag og retning selv når de er gått på grunn. 

Mennesker som mangler et tydelig sentrum i sitt liv kan komme til å erstatte den 
plassen troen skal ha med penger, venner eller seg selv. Det skjer i økende grad i 
vår tid. Vi påvirkes alle av det som skjer rundt oss.

Det er en kjempeutfordring for barneoppdragelsen å vise barna hen til et livs-
grunnlag som holder. Hvordan kan vi bygge inn i barna våre den frihet som 
ligger i et klart livsgrunnlag? 

Utfordringen til enkelthet har sitt utgangspunkt i et klart ståsted å leve ut ifra. 
Hvordan kan vi leve på en måte som gir Gud den plassen han skal ha og alle 
andre ting i våre liv finner sin plass i forhold til dette ene mål. Den som lever som 
dette finner et orienteringspunkt i livet som holder. Å finne dette orienterings-
punktet er målet med denne samlingen/gudstjenesten.

Den brasilianske biskopen Dom Helder Camara sier det slik om det livet vi lever.

Hjelp mennesker som er blitt rike ved hardt arbeid,
Til den overbevisning
At den beste arv de kan gi sine barn
Er et levende eksempel på rettferdighet,
På et åpent hjerte og åpne hender,
Og på frihet i forhold til penger.

Inn til en enkel- og helhjertet tro – veien til frihet
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Hjelp dem til å huske
At et bankkort ikke nytter etter døden
For i evigheten er den eneste verdi som teller:
Kjærlighet uttrykt i handlinger.

Enkelhet i praksis
Spørsmålet om hva som utfordrer oss til et enkelt liv med Gud varierer. Vi  
trenger å vektlegge forskjellige ting. Felles for alt vi jobber med rundt disse spørs-
mål er imidlertid at det utfordrer oss. Utfordrer oss til ettertanke, endring og 
overgivelse. En daglig fornektelse som vil gi oss frihet. Målet er at vårt indre liv 
skal reflekteres i vårt synlige liv. At spenningene mellom ideal og virkelighet skal 
bli mindre i våre liv. Doble agendaer og et indre delt sinn koster krefter.

Liv med Guds rike fokus
Jeg er først og fremst kalt til å realisere Guds rike. Det betyr å sette først det som 
han prioriterer Jesus sier: «Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få 
alt det andre i tillegg.» Matteus 6,33. 

Ingenting kan sies å være mer sentralt i dette å finne frem til enkelhet i tro og liv 
enn å søke Guds rike først. Søker vi Jesus først og lever overgitt ham er vi på rett 
vei. Da har vi funnet frem til enkelhetens indre forløsende punkt. 

Da ser jeg at jeg er kalt til å være med realisere Guds rike og ha fokus på de ver-
dier, prioriteringer og aktiviteter som fremmer hans gjerninger i verden. Dette 
gir frihet, retning og håp for mennesker som finner denne kostelige frihetens 
gave, men den søkes sjelden og vi må «selge alt vi eier» for å finne denne og 
Gudsrikes perle. Matteus 13.46.

Bekymringsløshet
De fleste av oss har aldri på alvor kjempet med spørsmålet om å leve overgitte og 
enkle liv. Jesu fattigdomsideal har vi med enkelhet hoppet over. Vi har ikke stilt 
spørsmålene om dette gjelder oss eller hvilke konsekvenser dette skulle få for oss. 
Hør hvordan Jesus beskriver den bekymringsløshet som evangeliet skaper.

Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere 
skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer 
enn maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen! De sår 
ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir 
dem føde likevel. Er ikke dere mer verd enn de? Hvem av dere kan vel med all sin 
bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for 
klærne? Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner 
ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. 
Når Gud kler gresset på marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i 
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morgen, hvor mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende! Så gjør dere 
ikke bekymringer, og si ikke: ’Hva skal vi spise?’ eller ’Hva skal vi drikke?’ eller 
’Hva skal vi kle oss med?’ Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere 
har i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. Søk først Guds rike og hans rett-
ferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekymringer for 
morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med 
sin egen plage. 

Matteus 6,25-34

Menneskene bekymrer seg. Disiplene ble bekymret. Hvordan kan vi la Jesu enkle 
undervisning påvirke og styre våre liv? For vi trenger å kaste våre bekymringer og 
våre lengsler mot en større dør enn døren inn til vårt eget hus med alt det dette 
huset rommer.

Enkelhet i forhold til det vi eier
Det er ikke noe det advares så mye mot i Bibelen som rikdom. Salme 62,13 sier: 
«Om rikdommen vokser, så la det ikke fange ditt sinn!» Dette uttrykker presist hva 
vår utfordring består av i en rik nasjon som oss. Det gjelder oss som enkeltperso-
ner, vår kirke og hele samfunnet. 

Jesus erklærte krig mot «Mammon» som er det arameiske ordet for rikdom. Han 
sa: «Ingen slave kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller 
holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mam-
mon.» Lukas 16,13. Han utfordret også den rike unge mann i forhold til det han 
eide. (Matteus 19,16-22). 

På samme måte utfordrer han oss til et avklart forhold til det vi eier, slik at uav-
hengig av hvor mye vi eier, skal det ikke komme i veien for riket. Og at vi er 
villige til å sette det i omløp for rikets skyld.

Forvaltning av penger og egne ressurser
Den som lærer å gi med glede av det en «eier» har funnet et rett grunnlag for  
livet. Den som vil spare seg selv og holde tilbake blir ofte satt i en vanskelig dob-
belthet. Når du med alvor spør hvordan du best kan forvalte og bruke alt det du 
har og de gaver du har fått, da får du svar. Da finner du også hvile og blir slett 
ikke verken utslitt, oppbrukt eller fattig. For den som gir han får, sier Jesus. 

Veien til uavhengighet går via avhengigheten. Når du ser at alt bare er gitt deg til 
låns kan du med frimodighet bruke og dele av det du har fått. Da blir ditt liv til 
velsignelse for andre. Det å dele og gi er livets dype sentrum og sammenheng.

Lesetekst i gudstjenesten: Matteus 6,25-34

Inn til en enkel- og helhjertet tro – veien til frihet
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n	Fortell om en lengsel du bærer på. Fortell denne gangen gjerne 
en enkel lengsel i hverdagen.

Og/eller

n	Hva forbinder du med ordet bekymringsløs? Hvilke følelser 
skaper det i deg?

n	Syng noen lovsanger sammen. 

Og/eller

n	Takk for hverandre i gruppen. Innled bønnestunden med en 
runde der dere gi en oppmuntring til hverandre. Pass på at alle 
får en oppmuntring med seg. Takk så for hverandre og 
fellesskapet i gruppen.

n	Les Matteus 6,24-34 og samtal om hva disse versene sier om å 
leve et liv i enkel- og helhjertet tro og den frihet dette gir?  
For ditt liv? For oss som menighet?

n	Samtal om hva det koster å velge et enkelt- og helhjertet liv i 
tro i vårt samfunn? Hvordan kan vi søke mot dette i vår tid? 
Hva konkret kan det komme til å bety for oss i hverdagen?

n	Hvorfor trenger vi et trygt ståsted for våre liv?  
Del med hverandre hvordan dere opplever dette for egen del.

n	Samtal om hva de tre første budene konkret betyr for oss i dag? 
Hvordan utfordrer dette oss? Hvordan påvirker Guds bud 
hvordan vi oppdrar barna våre?

n	Samtal om hva det i praksis betyr å leve et enkelt og helhjertet 
liv? Noen stikkord fra teksten over er: 

 Liv med Guds rike i fokus
 Bekymringløshet
 Enkelhet i forhold til det vi eier
 Forvaltning av penger og egne ressurser

n	Samtal om hva det konkret betyr å gi av sin tid? Hvordan skjer 
dette i forhold til menigheten og medmennesker? 

Og/eller 

n	Samtal om hvordan vi som familier kan leve ut gode verdier og 
prioriteringer. Hvordan kan vi som familier komme frem til 
disse verdiene og eie dem sammen?

Inn til en enkel- og helhjertet tro – veien til frihet
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Det kristne livet har en klar retning opp i tilbedelse og fellesskap. I disse studiene 
har vi valgt tre viktige bevegelser i det kristne menneskes liv: Lovsangen, guds-
tjenesten og småfellesskapet/cellegruppene.

Vi er ikke kalt til å være kristne alene. Sammen med andre skal vi få løfte vårt 
blikk mot Gud, tilbe, elske og ære ham. Dette fellesskapet har en klar retning 
og adressat: Han som har skapt oss, som elsker oss, som vil ha vår lovsang, vår 
gudstjeneste og vår refleksjon over hans gjerninger med oss og i oss.

Opp - i lovsang og tilbedelse!
Opp - leve gudstjenesten
Opp - leve fellesskapet i en smågruppe

Opp
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Målet med våre liv er å leve til ære for Gud, og å prise og tilbe 
ham hver dag av vårt liv. Vi kalles inn til et liv i lovsang og til-
bedelse. Vi kan ikke annet enn å tilbe og ære den treenige Gud 
når vi begynner å få en anelse om hvem Han er og hva Han 
gjør for og med oss.

Min sjel, lov Herren! Ja, alt som i meg er, skal love hans hellige 
navn. Min sjel, lov Herren, glem ikke alle hans velgjerninger! 

Han tilgir all din skyld og leger all din sykdom. Han frir ditt liv fra 
graven og kroner deg med godhet og miskunn. Han fyller ditt liv med 

det som godt er, og gjør deg ung igjen som ørnen. Herren griper inn og 
frelser, lar alle undertrykte få sin rett. Han kunngjorde sine veier for Moses, sine 
gjerninger for Israels folk. Barmhjertig og nådig er Herren, langmodig og rik på 
miskunn. Han anklager ikke for alltid og er ikke evig harm. Han gjør ikke med 
oss etter våre synder, og lønner oss ikke etter våre misgjerninger. Så høy som him-
melen er over jorden, så stor er Herrens nåde mot dem som frykter ham. Så langt 
som øst er fra vest, så langt tar han våre synder bort fra oss.
Som en far er barmhjertig mot sine barn, slik er Herren barmhjertig mot dem 
som frykter ham. For han vet hvordan vi er skapt, han kommer i hu at vi er støv. 
Menneskets dager er som gresset, mennesket er som blomsten på marken. Når 
vinden farer forbi, er den borte, stedet den stod på, vet ikke mer av den. Fra evig-
het til evighet er Herrens miskunn over dem som frykter ham.Hans rettferd når 
til barnebarn når fedrene holder hans pakt og husker på hans bud, så de lever 
etter dem. Herren har reist sin trone i himmelen, han rår som konge over alt. Lov 
Herren, dere hans engler,dere sterke helter, som gjør det han sier,så snart dere 
hører hans røst. Lov Herren, alle hans hærskarer,dere hans tjenere, som gjør det 
han vil! Lov Herren, hele hans skaperverk, på alle steder hvor han rår. Min sjel, 
lov Herren! 

Salme 131

Vi tilber deg, Gud, vår far og skaper
Lovsang og tilbedelse er menneskets respons når vi ser hvilken stor og mektig 
Gud vi har, og sannheten om hans storhet, hellighet og kjærlighet går opp for 
oss. Når det går opp for et fattig lite menneske at Herren Gud, Han Den Hellige 
står på menneskets side, da bøyer menneske kne og vender sin oppmerksomhet 
mot Gud. Når et menneske ser at det er skapt i Guds bilde stiger undringen over 
livets sammenheng og gleden over alt han har skapt.

OPP – i lovsang og tilbedelse!
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Vi tilber deg, du Guds sønn, vår frelser
Når et menneske forstår at Gud ikke sendte «sin Sønn til verden for å dømme 
verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.», da bøyer menneske seg i 
ydmyk tilbedelse og lovsang. Da lukker menneskene sine øyne og strekker sine 
hender mot den levende Gud. Da tilber vi Guds lam som bar alle våre synder og 
elsker oss helt til døden.

Vi tilber deg, du Guds ånd, vår trøster og fornyer
Ånden er den som styrker mitt indre menneske og setter meg i stand til å tilbe. 
Han trøster, styrker og hjelper meg. Han skaper lovsangen i meg og fyller mitt 
liv med glede. Han fornyer troen i mitt hjerte og gjør Jesus Kristus stor og nær-
værende for meg. Han skal tilbes og æres sammen med Faderen og Sønnen!

Lovsangen og tilbedelsen gir fornyelse
Hvis vi ikke blir forandret av å tilbe og lovsynge Gud, har ikke lovsangen fått 
gjort hva den skal med oss! Å stå foran den levende Gud uten at det skaper for-
andring er umulig. I lovsangen søker vi Guds ansikt og nærhet og det skaper 
alltid noe i oss. Som lovsangen lar oss erfare hans Hellige nærvær, fortsetter den 
ved at vi lever liv preget av Han vi har vært nær. 

I Jesaja 6 beskriver profeten hva som skjer når vi er i Guds nærhet og møter den 
Hellige Gud:

I det året da kong Ussia døde, så jeg Herren sitte på en høy og mektig trone, og 
slepet av hans kappe fylte templet. Serafer stod omkring ham. Hver av dem hadde 
seks vinger. Med to dekket de ansiktet, med to dekket de føttene, og med to holdt 
de seg svevende. De ropte til hverandre: «Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot. 
All jorden er full av hans herlighet.» Boltene ristet i dørtersklene når ropet runget, 
og huset ble fylt med røk. Da sa jeg: «Ve meg! Det er ute med meg. For jeg er en 
mann med urene lepper, jeg bor blant et folk med urene lepper, og mine øyne har 
sett Kongen, Herren, Allhærs Gud.»
Da fløy en av serafene bort til meg. I hånden hadde han en glo, som han hadde 
tatt med en tang fra alteret. Med den rørte han ved min munn og sa: «Se, denne 
har rørt ved dine lepper. Din skyld er tatt bort, din synd er sonet.» Så hørte jeg 
Herrens røst: «Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss?» Da sa jeg: «Se, her er 
jeg. Send meg!» 

Jesaia 6,1-8

Det er disse bevegelsene enhver ekte lovsangstund og tilbedelse skaper. Det er 
denne livsforvandlende nærhet som gjør at vi ønsker å følge Jesus i hverdagen. 
Derfor er lovsang og tilbedelse viktig. Den gjør noe med oss. Og Herren lengter 
etter å gjøre sine gjerninger med oss og i oss. Gud lengter etter å ha slike til- 
bedere. Johannes 4, 23 sier: «De sanne tilbedere skal tilbe Far i ånd og sannhet.  

OPP – i lovsang og tilbedelse!
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For slike tilbedere vil Far ha. Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og 
sannhet.» 

Lovsang og tilbedelse er åndelige disipliner vi kalles til å vokse i og gjennom. Vi 
blir aldri utlært. Vi lærer stadig nye ting, og våre liv forvandles og vi kan ikke 
annet enn å bli ydmyke for Guds ansikt. 

Lovsang og tilbedelse i praksis
Hvis det å tilbe og lovsynge Gud har en så stor kraft, hvordan kan jeg da vokse i 
dette slik at jeg får erfare mer av hans nærvær og velsignelse?

Lovsyng i fellesskap
Lovsang og tilbedelse er mer enn å synge og noen ganger noe annet enn å synge. 
Det er å gi Gud oppmerksomhet, å lytte til hva han har å si og så å la deg prege 
av hans ord. Dette kan skje gjennom sang, stillhet, lesing av Guds ord, lytting, 
diktlesning osv. 

Lovsyng i familien
Det kan være fint å sette av litt tid til å synge sammen i familien. Se litt nærmere 
på sangene som synges i gudstjenesten og samtal med barna om hvorfor vi synger 
og tilber Gud.

Din stille stund
Når du leser og ber, er det viktig å huske å også å ta en stund der du opphøyer 
Gud. Det er en kraftkilde i en ellers travel hverdag. Dette er noe du kan vokse i, 
du behøver ikke være utlært for å prioritere dette. Begynn med å lytte til noen 
lovsanger på MP3 spilleren eller på stereoanlegget. La deg prege av Herren gjen-
nom aktiv tilbedelse.

Lesetekst i gudstjenesten: Salme 131

Tekst til barneforkynnelsen: Apostlenes gjerninger 16,25-34

n	Fortell litt om hva lovsang og tilbedelse betyr for deg. Vektlegg 
de erfaringer du selv har gjort. Ta en enkel runde.

Og/eller

OPP – i lovsang og tilbedelse!



31

n	La en i gruppen planlegge en lovsangs og tilbedelsesstund. 
Bruk god tid på dette denne samlingen.

Og/eller

n	Syng noen lovsanger sammen. Vær stille mellom sangene.  
Be korte bønner. Fokuser på Herren og lytt til hva han ønsker 
å si. Del med hverandre de tanker og bibelvers som kommer til 
dere.

n	Les Salme 131 og samtal om hva disse versene sier om hva 
lovsang og tilbedelse er for oss i dag. For ditt liv? 

n	Hva er forskjellen på lovsang og tilbedelse?

n	Hvordan opplever vi i dag Guds Hellighet?

n	Hva betyr det at den treenige Gud vil ha vår lovsang? 

n	Hva skal til for at gruppen skal kunne vokse i lovsang og 
tilbedelse. Hva må dere legge til rette for og hvordan?

n	Hvordan kan lovsangen og tilbedelsen i gudstjenester og 
cellegrupper bli en naturlig del også av hverdagen? Hva ville 
det gi deg? Hvordan kan dette skje? 

n	Del med hverandre noen erfaringer dere har med lovsang og 
tilbedelse. Hva gir det dere? Hvordan kan vi vokse sammen?  
Er dette viktig for oss?

n	Kjøp en CD med lovsanger som kan brukes til innlevelse og 
tilbedelse. Gi den til noen du gjerne vil gi en oppmuntring.

Og/eller

n	Sitt stille sammen. Ha biblene med dere og finn et bibelord om 
det å tilbe og lovsynge Gud. Dette skulle ikke være vanskelig. 
Skriv verset opp på en lapp og gi det videre til hverandre slik at 
hver enkelt får en hilsen.

OPP – i lovsang og tilbedelse!
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I gudstjenesten møtes våre tre linjer: Inn, ut og opp. En gudstjeneste 
er et sted der vi søker inn til kildene, der vi finner kraft til å gå ut 
og et sted der vi ser opp mot den levende Gud for å gi ham ære.

I de forskjellige kirkesamfunn og kulturer vektlegges disse  
sidene noe forskjellig. Dette kommer frem i det ordet vi bruker 
for å beskrive søndagens hovedsamling. Vår betegnelse guds-
tjeneste kommer fra de tyske «Gottesdienst». På engelsk kalles 

søndagens gudstjeneste gjerne «worship», som på engelsk blir et 
synonymt ord for gudstjeneste og lovsang. I katolsk sammenheng 

kalles gudstjenesten for «messe», som peker mer mot mysteriet i natt-
verden og har fått sin videreføring her hos oss i det som kalles en høymesse, 
nemlig en gudstjeneste med nattverd. I vår nye gudstjenestereform brukes ordet 
hovedgudstjenesten. Ordet peker mer mot det ordningsmessige enn mot det 
retningsgivende ved en gudstjeneste.

Gudstjenesteutvikling i Den norsk kirke
Hele Den norske kirke arbeider med innføring av nye gudstjenesteliturgier. I 
dette materialet vektlegges viktige kjernebegrep for det å utvikle en lokal guds-
tjeneste. Begrepene* er og beskrives slik: 

«Stedegengjøring 
Dette kjernebegrepet understreker at gudstjenesten skjer i en lokal menighet 
og må nødvendigvis være preget av denne lokale sammenheng for at evan-
geliet skal vinne rom på stedet og prege lokalsamfunnet. 
Involvering 
Lokal stedegengjøring skjer ikke minst gjennom involvering – ved at men-
nesker i alle generasjoner og forskjellige kulturelle, sosiale og etniske grupper 
som hører til i og kjenner lokalsamfunnet, deltar i gudstjenesten og setter sitt 
preg på den. 
Fleksibilitet 
Fleksibilitet er en naturlig konsekvens av de to første kjernebegrepene. Der-
som involveringen skal fungere når det gjelder å forberede og feire den lo-
kale gudstjeneste, må det gis en rekke valgmuligheter med hensyn til både 
tekster, handlinger og andre uttrykksformer. Det må også gis plass til å ut-
forme lokale bønner og også på annen måte la det lokale liv og engasjement 
komme til uttrykk i gudstjenesten.» 

I gudstjenesteboken av 2011 beskrives en gudstjeneste på denne måten:

OPP – Leve gudstjenesten

* Fra avsnittet ”Veiledning om ulike sider ved gudstjenesten” i Den norske kirkes gudstjenestebok 2011
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«I gudstjenesten kommer mennesker sammen for å søke Gud. Å feire guds-
tjeneste beskrives i Salmenes bok som å tre fram for Guds ansikt, i glede og i 
ærefrykt. I Salme 42 heter det: «Min sjel tørster etter Gud, etter den levende 
Gud. Når kan jeg få komme og tre fram for hans åsyn?» 
Hva gudstjeneste er kan sammenfattes i de fire ordene sammen for Guds 
ansikt. 

Vi kan ha mange og ulike grunner for å gå til gudstjeneste. Den dypeste 
grunnen ligger imidlertid ikke i oss selv, men i at Gud kaller oss sammen til 
gudstjeneste. Det ser vi i fortellingen om Israels utferd fra Egypt, hvor Gud 
sier: «La mitt folk fare, så de kan holde gudstjeneste i ørkenen.» 2 Mos 7,16. 
Folket ble befridd fra slaveriet og frigjort til gudstjeneste. 

Gudstjenesten har sitt eget formål. Her tjener Gud oss, og vi tjener Gud, 
fordi Gud vil ha fellesskap med oss. Jesus Kristus bekrefter dette når han sier 
at «hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Matt 
18,20.

Vår vei
For mange nye menigheter, og også noen godt etablerte, er ikke dette revolusjo-
nerende. For andre kan en overgang mot en ny måte å tenke på møte mange 
motkrefter. Noe av det gudstjenestearbeidet Bogafjell menighet og andre nye 
menigheter drømmer om er knyttet til fire stikkord. Vi ønsker en gudstjeneste 
som er deltagerfokusert, erfaringsorientert, rik på bilder og målgruppe- og kultur-
relevant. *

Deltagerfokusert
Først og fremst ønsker vi å skape en gudstjeneste der det er lett å delta og som 
involverer alle grupper i menigheten. Målsetningen for Bogafjell menighet er å 
skape «Et gudstjenestefellesskap som inkluderer hele familien, er basert på del-
tagelse, glad lovsang og en grundig og livsnær bibelundervisning.» Dette søkes 
oppnådd ved at cellegrupper og andre grupper er aktive og har ansvar for hver 
sine gudstjenester. Her inkluderes barn, ungdom og voksne og blir synlige i 
gudstjenestene. Vi har ikke som ideal å skape «profesjonelle» gudstjenester (selv 
om vi gjør så godt vi kan), men vi er mye mer opptatt av å integrere og la folk få 
prøve seg. Vi ønsker å skape en holdning der folk løfter hverandre og får delta ut 
fra sine nådegaver og tjenester og føler seg trygge. 

Erfaringsorientert
Den kristne tro dreier seg om hele mennesket. Derfor ønsker vi også at gudstje-
nesten skal tale til alle sansene våre. Vi ønsker at den logiske sansen vår skal 
styrkes, og at forkynnelsen skal ha innhold. Samtidig skal gudstjenesten bære 

OPP – Leve gudstjenesten

* Les mer i artikkel skrevet av Rune Rasmussen i Halvårsskrift for praktisk teologi. 
 Artikkelen ligger også ute på www.bogafjell-menighet.net
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med seg erfaringsdimensjonen. Vi ønsker en gudstjeneste som makter å kom-
munisere også på det intuitive og mystiske plan: En gudstjeneste som legger til 
rette for at mennesker kan oppleve Gud gjennom lovsang, lystenning, ulike for-
mer forbønn og ved dans og bevegelse. Vi ønsker å ta med mennesker noen skritt 
nærmere Jesus, tettere inn i fellesskapet med ham. 

Visuell og rik på bilder
Tradisjonelt har en luthersk gudstjeneste vært ordbasert. Det er mange ord som 
kommer i relativt rask rekkefølge. Det er viktig for oss å styrke formidlingen ved 
å tenke og formidle det som skjer i gudstjenesten mer i bilder. Dette refererer 
både til bruk av synlige bilder, men også til bruk av ord som tegner bilder på 
menneskers netthinne. Jesu egen bruk av lignelser og fortellinger er de beste ek-
sempler på slike indre bilder. Vi ønsker å skape nye «ikoner» som kan feste seg på 
menneskers netthinner og bevege seg videre ned i hjertene og berøre oss på dypet. 

Knyttet til kulturen og målgrupper
Et godt gudstjenestearbeid krever at vi som formidler kjenner den kulturen vi 
arbeider i – akkurat som bonden kjenner sine åkrer. Det er viktig at vi lærer å 
kjenne den kulturen som allikevel påvirker oss. Ofte tror vi at det å forstå vår 
egen lokale kultur nærmest kommer av seg selv fordi vi lever i den. Derfor tar vi 
oss ikke tid til å lytte og lære. Det er viktig for alle menigheter å definere mål-
gruppen for gudstjenestearbeidet. Gudstjenester vil og skal være forskjellige, av-
hengig av den målgruppen menigheten retter seg mot. Bruk av en aktiv mål-
gruppetenkning vil hjelpe oss langt på vei mot et bedre lokalt gudstjenestearbeid. 

For oss vil dette bety at vi ikke har noe ønske om å komme frem til en «spikret» 
hovedgudstjeneste, men ser på gudstjenesteutvikling som noe som vi blir ledet 
inn i fra søndag til søndag, som noe dynamisk. 

Å leve gudstjeneste
Noe av det denne utviklingen har skapt hos oss er en glede over å komme 
sammen. Det er en forventing fra alle generasjoner til det som skjer, og et felles-
skap for mennesker og familier som vi kjenner det er godt å være en del av. Noen 
ganger har vi kalt dette å leve gudstjeneste, ikke bare for å feire gudstjeneste, som 
lett kan bli noe mer punktuelt. Vi ønsker å leve en gudstjeneste som via små-
gruppene og familiene knytter hverdagen og søndagen sammen. En slik guds-
tjeneste kan gi bedre hjelp til å leve som kristne i hverdagen. Vi vil bygge og leve 
en gudstjeneste der vi alle kjenner at vi hører med og får tilhørighet og et hjem.

Ja, fuglen har funnet et hjem, svalen har fått seg et rede, hvor den kan legge sine 
unger, ved dine altere, Herre, Allhærs Gud,min konge og min Gud. Salige er de 
som bor i ditt hus, de skal alltid love deg. Sela Salige er de som har sin styrke i 

OPP – Leve gudstjenesten
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deg, de som lengter etter å dra opp til templet. Når de drar igjennom den tørre 
dal, gjør de den til en kildevang; høstregnet dekker den med signing. De går fra 
kraft til kraft, til de trer fram for Gud på Sion. Hør min bønn, Herre, Allhærs 
Gud, lytt til den, du Jakobs Gud!

Salme 84, 4-9

Lesetekst i gudstjenesten: Romerne 12,1-18

n	Del med hverandre litt om hva menigheten betyr for deg som 
enkeltperson eller for dere som familie.

Og/eller

n	Trekk frem en del av gudstjenesten som betyr mye for deg 
personlig.

n	Lag noen lapper hvor dere skriver ned de ulike tjeneste- 
gruppene som er involvert i gudstjenesten. Trekk en lapp hver 
og ta en takkerunde for alle som er involvert.

Og/eller

n	Takk og be for lederne i menigheten, ansatte, soknerådet og 
cellegruppelederne.

n	Les Romerne 12,1-18 og samtal om hva disse versene sier om 
det å leve gudstjeneste for oss i dag. For ditt liv? For oss som 
fellesskap?

n	Samtal om de kvaliteter ved et menighetsfellesskap som 
Romerbrevet 12 beskriver. Sett ord på disse og samtal om 
hvordan disse kvalitetene er synlige i vår menighet i dag. 

n	Samtal om hvordan gudstjenestene våre kan bli et enda bedre 
sted å være, og om hva dere kan gjøre for at dere i cellegruppa 
kan gjøre for at det skal skje.
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n	Vi er midt i en gudstjenestereform i Den norske kirke.  
Samtal om verdiene som skal prege denne reformen.  
Hva konkret betyr dette for oss?

n	Hvordan kan vi som enkeltpersoner, familier og cellegrupper ta 
ansvar i forbindelse med gudstjenestene våre?

n	Samtal om hvordan dere kan invitere nye med på guds- 
tjenesten. Samtal om hvem dere kan invitere?

Og/eller

n	Hvordan kan vi som foreldre bygge gudstjenesten som en 
naturlig del av familierytmen? Hvorfor er det viktig?
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Fellesskapet i en mindre gruppe er en viktig del av det å vokse OPP 
mot Herren. Vekstmulighetene i et mindre fellesskap er så unike 
at det er en verdifull investering å ta del i en cellegruppe eller en 
annen smågruppe. Dette kan bli et unikt vekststed for deg. For 
noen kan det å være med i cellegruppe eller en mindre gruppe 
oppleves noe krevende av forskjellige grunner. Derfor er det vik-
tig at du føler deg fri til ikke å være i et mindre fellesskap i en peri-
ode. Når det er sagt tror vi at det å delta i et slikt fellesskap er av-
gjørende for din vekst og fellesskap med Gud og med andre kristne. 

De første kristne hadde også behov for å vokse gjennom fellesskap i mindre 
grupper. I urmenigheten i Jerusalem samlet de seg hver dag på tempelplassen 
(gudstjeneste) til storfellesskap, og i hjemmene spiste de sammen med oppriktig 
og inderlig glede (les Apostlenes gjerninger kapittel 2). Dynamikken mellom 
gudstjenestene der mange møter, og bearbeidingen som skjer i mindre grupper 
er avgjørende for at vi skal vokse OPPover i relasjon til den treenige Gud. 

En cellegruppe eller en mindre gruppe i en menighet er en byggestein for vekst. 
Det er en strategi for å nå mennesker med det kristne fellesskapet og inkludere 
så mange som mulig i tjenestearbeid i menigheten. Det skal være et trygt sted 
preget av omsorg og varme, slik at når du kommer til gudstjeneste og smågrup-
per skal du føle deg sett og inkludert. 

Samtidig kan det være utfordrende å være med i et mindre fellesskap som virke-
lig ønsker å være en byggestein i menigheten. Å bygge et menighetsfellesskap er 
avhengig av forpliktelse og overgivelse, og at vi faktisk prioriterer dette å komme 
sammen og tar oss tid til dette i en travel hverdag. 

Vi ønsker å bygge mindre fellesskap der lengselen er til stede. Lengselen etter 
mer av Herren. Lengselen etter å vokse i fellesskap og lovsang. Lengselen etter å 
gjøre tjeneste. I det hele tatt å være en menighet med levende celler som gir liv 
til fellesskapet og trygghet i relasjonene oss imellom.

Vi ønsker at småfellesskapene for våre for barn, ungdom, voksne og seniorer skal 
være fellesskap som er preget av disse verdiene:

Et sted å møte Jesus
Alle er vi avhengig av å ha et friskt og nytt møte med Jesus. Vi kan ikke leve på 
gamle erfaringer, men trenger å møte ham i fellesskapet. I lovsangen og under-
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visningen på nytt og på nytt igjen. En cellegruppe er en unik plass der vi gjør 
rom for at Jesus skal virke mellom oss.

Et sted for tilhørighet
I en stor og voksende menighet kan det være vanskelig å finne sin plass. Det er 
mange dyktige medarbeidere på alle plan, og som ny kan det ta tid å finne sin 
plass. Når en menighetsgruppe når en viss størrelse, er det nødvendig å knytte 
sterkere relasjoner til noen i menigheten for at fellesskapet som helhet ikke bare 
skal bli overfladisk. Tilhørighet kan du ha i en cellegruppe og kanskje et tjeneste-
fellesskap i menigheten. Det hjelper deg å kjenne tilhørighet. 

Et sted å vokse
Et mindre fellesskap er et sted for vekst. Her kan undervisning og forkynnelse bli 
samtalt og reflektert over. Her kan vi be for og med hverandre. I et mindre fel-
lesskap kan vi holde hverandre ansvarlige, og bli trygge på hverandre. Vi kan gå 
veien fra å være mottagere til å bli deltagende og selv bidra, selv om muligheten 
til å gi og ta imot vil avhenge av en livssituasjon som stadig vil være i endring.

Et sted for kjærlighet
En mindre gruppe er et sted for å praktisere kjærlighet i praksis. Når vi bryr oss 
om hverandre og tar vare på hverandre er det et vitnesbyrd som verden legger 
merke til. Et lite fellesskap skal være et trygt sted der du kan gi og dele av det som 
er ditt. Du kan være trygg på at menneskene her vil deg det beste og bryr seg om 
deg. En slik kjærlighet er smittende og langt fra innadvent. Den strekker seg mot 
andre mennesker og blir synlig i små praktiske og livsnære gjerninger.

Et sted å gi
Det er bedre å gi enn å få. Derfor er en mindre kristen gruppe en overskudds-
gruppe der alle har fokus på å gi. Når en gruppe bygger opp en indre trygghet, 
blir et slikt lite fellesskap et trygt laboratorium for å prøve nye ting og strekke seg 
litt lenger. Ikke noe er så vanskelig som å gi av selv og dele av sitt eget. Inspirer 
hverandre til åpenhet og en ny holdning til det å dele av alt vi har fått!

Et sted for tjeneste
Det er fint om cellegruppene også har noen konkrete oppgaver i menigheten 
gjerne knyttet til gudstjenesten. Det å gjøre noe sammen er viktig for fellesskapet. 
Samtidig setter det den enkelte i gruppen på sporet av at vi alle faktisk har en 
tjeneste. På den måten kan vi være med og istandsette den enkelte til å være med 
i en tjenestegruppe. Her kan cellegruppa være en støtte og et forbønnssenter for 
alles tjeneste i menigheten.
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Et sted for å nå ut
En slikt mindre fellesskap er et sted for å nå ut ved stadig å invitere og inkludere 
andre. En cellegruppe kan ha sosiale samlinger der en inviterer naboer og venner 
inn i fellesskapet. En slik gruppe er alltid åpen for nye mennesker og alltid  
opptatt av å nå videre. Opptatt av å være en vekstcelle i menigheten. Opptatt av 
at gruppen som gruppe er et miniatyrbilde av hva menigheten som helhet skal 
bety for nærmiljøet. En menighet blir ikke sterkere enn den er i sine mindre  
fellesskap. Derfor er trening i å vinne nye disipler en prioritert oppgave for celle-
grupper.

Lesetekst i gudstjenesten: Johannes 15, 9-17

n	Hva betyr fellesskapet i denne cellegruppa/husfellesskapet for 
deg. Gi et par praktiske eksempler fra ditt eget liv.

Og/eller

n	Hva drømmer du om akkurat nå? For deg selv og for din 
familie?

n	Syng noen lovsanger sammen. La en forberede seg på dette før 
samlingen.

Og/eller

n	Ta en takkerunde for fellesskapet i gruppen. Gi hver enkelt to 
lapper og be alle skrive opp to ting å takke for i cellegruppa. 
Legg lappene på bordet og fordel lappene dere imellom. Ta en 
takkestund hvor dere takker og ber for det som står på den 
enkeltes lapper. 

n	Les Johannes 15,9-17 og samtal om hva disse versene sier om 
fellesskapet i en mindre gruppe. Hva betyr dette for oss i dag? 
For ditt liv? For oss som fellesskap?

n	Hvorfor har menigheten mindre grupper/cellegrupper? 
Hvilken funksjon har vår cellegruppe overfor storfellesskapet? 
Hva kan vi jobbe videre med?
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n	Hva kan unnskyldningene være for ikke å være med i celle-
gruppe eller annet mindre fellesskap i menigheten? Hvordan 
kan vi være med å bidra slik at flere får lyst til å være med?

n	Samtale om de ulike sidene ved en cellegruppes funksjon i 
menigheten.

n	Hvordan kan vi som gruppe vokse i forhold til målsetningene 
for småfellesskap i menigheten?

n	Dere har tidligere snakket om cellegruppas funksjon overfor 
storfellesskapet. Hva vil dere særlig jobbe med fremover i 
denne forbindelsen?

Og/eller

n	Hvordan kan vi som cellegruppe vokse i de tre vekstretningene 
fremover? Prøv å beskriv utfordringene på en positiv måte.
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Det kristne livet har en klar retning UT i tjeneste, diakoni og misjon. I disse stu-
diene har vi valgt tre viktige bevegelser for at menigheten skal være et utadrettet 
redskap for evangeliet i vår tid. Disse bevegelsene UT må stadig fornyes og styr-
kes for at menigheten og den enkelte kristne skal ha en sunn vekst. En utadrettet 
menighet er avgjørende for at mennesker skal finne INN til mer kjennskap og ta 
del i en bevegelse OPP mot den levende Gud.

Ut – Misjon med budskap som forvandler
Ut – Tjene med gavene jeg har
Ut – I diakoni med kjærlighet

Ut
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Misjon er et uttrykk for menighetens oppdrag og utadretta funksjon. 
Det gjelder like mye vår menighets lokale arbeid som vårt inter-
nasjonale oppdrag. «Misjons DNAet» er den dypeste form for 
«værens beskrivelse» for en kristen menighet. Misjon er et UT – 
med budskapet som forvandler.

En menighet er et fellesskap som ikke eksisterer for seg selv, men 
for Guds rike og for at budskapet skal nå ut til alle. Dypt under 

det som fungerer eller ikke fungerer ligger kallet til å nå andre. Det 
grenseoverskridende. Å være en menighet dreier seg altså ikke først og 

fremst om å ha et misjonsprosjekt i samarbeid med et misjonsselskap. 
Det dreier seg mer om å forstå og oppleve seg selv som et fellesskap som er kalt 
og utsendt til tjeneste. Det dreier seg om å få misjon på innsiden av menighetens 
selvforståelse, ikke bare som et prosjekt eller en oppgave blant mange andre. Det 
er vårt dype kall.

Det dreier seg om å leve med budskapet om Jesus som verdens største forvand-
lende kraft, og erkjenne og leve med den kraft dette budskapet har som en dir-
rende erfaring i menighetens hverdag. Det dreier seg om å ha funnet skatten og 
perlen. 

«Himmelriket er likt en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket 
den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren.
Himmelriket er også likt en kjøpmann som lette etter fine perler. Da han fant en 
særlig verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte den». 

Matteus 13,44-46

For misjon er ikke noe vi gjør i tiltaksrettede stunt, men noe vi lever og er. Det 
er med misjonsbegrepet som med Gudsrike-begrepet. Det er en spirekraft som 
er, lever og bobler samtidig som lignelsene beskriver en vekst. Slik er det også 
med misjon, det er en del av menighetens væren og DNA samtidig som vi kan 
vokse i misjon og misjonsiver. Vi kan rett og slett bli flinkere til å nå nye men-
nesker.

Derfor er spørsmålet vi trenger å stille oss hvordan menighetene våre kan vokse 
i misjon og utadrettet fokus og tjeneste. Misjon dreier seg om at menighetsfelles-
skapet aldri kan bli et lukket fellesskap som er seg selv nok, men alltid må være 
et grenseoverskridende fellesskap som søker å nå nye mennesker og søker å finne 
de behov og den nød som omgir menigheten lokalt og internasjonalt.
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Å definere misjonsoppdraget lokalt
Veien til tro er ofte en vanskelig og lang prosess i et etterkristent norsk samfunn. 
Verdier og holdninger som følger troen kommer ikke lenger av seg selv, og for-
bildene mangler for mange. Derfor er trosopplæring en viktig faktor i et lokalt 
misjonsarbeid. 

Tro Hjemme er en viktig side av misjonsarbeidet lokalt. De troserfaringene som 
barn og unge får med seg hjemmefra er avgjørende viktige. Ingen må tro at troen 
vokser uten at den får næring. For å legge til rette for en god læringsprosess er det 
en del ferdigheter som barn gjerne kan få med seg på sitt utviklingstrinn. Disse 
har Bogafjell menighet satt sammen og vil videreutvikle på en egen nettside. Se 
nærmere om dette på www.tro-hjemme.no

Trosopplæring er misjon i vår tid. Selv om fortsatt mange velger dåp er det gene-
relle kunnskapsnivået om kristen tro i Norge på rask retur. Skal vi som nasjon 
fortsatt ha en kulturell tilknytning til kristendommen må barn og unge få en 
grundig opplæring i kristen tro. Når nå skolen ikke lenger har kristendoms- 
undervisning er det avgjørende viktig at kirken sammen med foreldre hjelper til 
å formidle kristen tro og liv. 

Å bygge tiltrekkende fellesskap og gudstjenester er en avgjørende misjonsopp-
gave. Vanligvis tenker vi på misjon som å gå ut med budskapet om Jesus. Det er 
sant og rett. Misjon i vår tid har imidlertid også en annen retning: Som ringer i 
vannet, som gledesbølger over Jesu verk og frelse. Som en glad vandring mot 
gudstjenesten og det kristne fellesskapet. Som i det gamle testamentet når isra-
elsfolket gikk i festtog mot Jerusalem og tempelet der. Våre gudstjenester og det 
vi vektlegger der må få en sterk tilknytning til mennesker for Jesu navns skyld. 
Den måten vi lever og er sammen på virker smittende både som familier, i cel-
legruppene og i gudstjenestene. At vår omsorg, vår glede og vår lovsang får appell 
overfor våre naboer. Drømmen er som Matteus 5,13-16 beskriver slik:

Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan kan det da bli gjort til 
salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene.
Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner 
man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den 
lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode 
gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!

Å være cellegrupper med et missionalt sikte og identitet er også avgjørende viktig. 
Smågruppene våre skal være bærere av en lengsel etter å se mennesker komme til 
«lydighet og tro» (Romerne 1,5 og 15,18). Det er en selvfølge at smågruppene 
alltid står åpne for nye og er opptatt av å nå nye og inkludere disse i et forplik-
tende fellesskap.

UT – Misjon med budskapet som forvandler



44

Å definere misjonsoppdraget – globalt
Like naturlig som det er å være opptatt av å nå mennesker lokalt, handler 
misjonsoppdraget også om å være til hjelp for nabomenigheter og bidra med 
erfaringsdeling nasjonalt. Selvfølgelig vil vi også i tråd med Jesu ord om å gå ut 
til alle folkeslag ikke la engasjementet stoppe der, men strekke seg til alle folke-
slag. 

Fortsatt står misjonsbefalingens ord fast om å gå ut til alle folkeslag. Også norske 
menigheter må bidra til en internasjonal sendelse. Derfor trenger menighetene 
fortsatt misjonsselskaper som organiserer og peker på kirkens UT-dimensjon 
med frimodighet og kraft. Vi trenger mennesker som brenner for og ser inter-
nasjonal misjon som et tydelig kall lokalt.

Vennskapsmenigheter
Det å ha en vennskapsmenighet er en fin ting. Det understreker det fellesskapet 
vi står i med andre over hele jorden og det er en type relasjon som understreker 
gjensidigheten. I et vennskap er det ikke økonomi som står i sentrum, men rela-
sjon. Det er trygt og godt å vite at det er andre menigheter som ber for oss og at 
vi har et bønneansvar for dem. 

Nasjonale og norske medarbeidere i internasjonalt arbeid
Alle kristne har godt av å spørre seg selv: Skal jeg bruke noen år som utsending i 
et annet land? I dag er det slik at misjonærkallet i stor grad er et kall for noen år. 
De fleste som reiser ut som misjonærer gjør dette for fra 2-6 år. Det bærende 
underliggende kallet er kallet til å nå nye mennesker der du er. Det kan i dag 
være like viktig å understøtte nasjonale medarbeidere som å sende ut norsk  
personell. Det avgjørende viktige er et du tenker igjennom hvordan du og din 
familie og menighet skal la dere engasjere for internasjonal misjon. Dette er et 
livslangt kall. 

Gjensidig forbønnsarbeid
Noe av det viktigste vi kan bidra med i internasjonal misjon er gjensidig for-
bønn. Ofte lærer vi mer om bønn enn vi føler at vi får gitt selv. Alle har en opp-
gave å be for menighetens prosjekter - både de nasjonale og de internasjonale. 
Bønn og misjon forvandler, og veien går UT til nye mennesker.
 
Lesetekst i gudstjenesten: Matteus 28,18-20
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n	Hvordan opplevde du å bli tatt imot som ny i menigheten? 
Hvilke følelser skapte det hos deg/dere?

Og/eller

n	Hva tror du er hovedårsaken til at menigheter noen ganger 
ikke når nye mennesker? Beskriv årsaker og samtal om 
løsninger. Ta runder i gruppen med stikkordsmessige svar.

n	Takk for menighetens internasjonale prosjekter. Be for 
menighetens misjonærer. Lag gjerne en liste over naturlige 
takkeemner som kan brukes som utgangspunkt for takke- 
stunden.

Og/eller

n	Syng noen sanger sammen. La en i cellegruppa velge ut 
sangene på forhånd. Be korte takkebønner og lytt til Herren 
som en del av sangstunden.

n	Les Matteus 28,18-20 og samtal om hva disse versene sier om 
hva misjon er for oss i dag. For ditt liv? For oss som menighet?

n	Hva mener vi med at misjon er en del av menighetens DNA? 
Hva mener vi med misjon i en ny tid? Hvorfor og hvordan har 
misjonsforståelsen forandret seg? Hvordan blir dette DNAet 
synlig i vår menighet?

n	Hvordan ser vi det kristne budskapets forvandlingskraft i dag? 
Hos oss? Internasjonalt?

n	Samtal om hvordan misjonsoppdraget kan utvikles og forstås 
lokalt ut fra punktene i teksten over.

n	Samtal om hva vi kan gjøre for å bli mer livsnære og bevisste 
på å inkludere nye mennesker i cellegrupper og i menigheten 
generelt?
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n	Samtal om menighetens internasjonale prosjekter. La noen 
forberede en presentasjon av utfordringene som prosjektene 
står overfor. Gjør dette til bønneemner.

 

n	Hvordan kan cellegruppen vår bli mer bevisst på å nå nye 
mennesker. Samtal om mennesker i nærmiljøet eller andre dere 
kjenner, som kan inviteres med i gruppen. Bli enige om noen 
dere vil spørre om å være med, og be for disse. Bli enige om 
hvem som spør de enkelte om å være med.

Og/eller

n	Bli også enige om to- tre konkrete bønneemner som dreier seg 
om å nå lenger lokalt eller globalt. Bli enige om en tidsperiode 
dere vil be for disse og husk å følge bønneemnene framover i 
gruppen.
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Alle kristne har en tjeneste. Til denne tjenesten lengter Gud etter å 
få gi den enkelte av oss utrustning og nådegaver. Alle har noe å 
bidra med. Alt jeg har og er skal settes i evangeliets tjeneste slik 
at vi alle opplever å tjene og bidra. 

Intet er vårt. Alt er ditt. Alt er vårt i deg
Du sender ditt ord, lar Ånden gå ut, og alt blir nytt

Et rike er skjult blant steiner og støv, en nedgravd skatt
Forsoningens fred ble vår da du led. Det er ditt verk

Og verden er din. Dens nød er ditt rop. Det kaller oss
Frostenson, Skeie

Talentene, Moderne lignelse fra Matteus 25,14-30
Her finner du en moderne utgave av lignelsen om talentene som Jesus fortalte:

En talentspeider som virkelig elsket sine rekrutter var kommet til byen. Talent-
speideren var kjent for å være sjenerøs og hadde en unik evne til å få det beste ut 
av sine medarbeidere. Denne gangen skulle han rekruttere tre nye medarbeidere 
til et viktig prosjekt. Etter å ha gjennomsøkt byen for talenter fant han tre per-
soner som han ønsket å overgi ansvaret for prosjektet. Ole ble valgte ut til å ta seg 
av alle de menneskelige ressursene i prosjektet. Han skulle selv rekruttere sine 
medarbeidere og sørge for at alle som deltok i prosjektet trivdes og fortsatte å 
vokse i sine respektive oppgaver. Anders fikk ansvar for økonomi og ressursflyt i 
prosjektet. Hans oppgave var å se til at de økonomiske ressursene ble forvaltet godt 
og at prosjektet totalt sett gikk i pluss. Tor fikk ansvaret for logistikk og lagerfunk-
sjonene i prosjektet. Etter at ansvaret var fordelt dro talentspeideren sin vei. Pro-
sjektet var igangsatt. Alle hadde de talentene og gavene som skulle til for å full-
føre sine oppgaver og sitt kall. 
Et år etter kom talentspeideren tilbake til byen. Han var spent på prosjektet og 
ikke minst var han spent på om den enkelte av medarbeiderne hadde utnyttet 
sine gaver og talenter på en kreativ måte. Først gikk han til Ole som hadde de 
største verdiene å ta vare på. Han skulle lære opp og videreutvikle de menneske-
lige ressursene i prosjektet. Talentspeideren var imponert. Gode medarbeidere var 
rekruttert og gitt gode vekstvilkår og klare ansvarsoppgaver. Talentspeideren sa: 
«Deg kan jeg virkelig bruke videre. Du har virkelig latt deg bruke til mye godt. 
Fra nå av vil jeg gi deg ansvar for fem prosjekter til og la deg satse videre på de 
menneskene du tjener.»
Så gikk han til Anders som hadde ansvar for økonomi og ressursflyt i prosjektet. 
Også her var talentspeideren fornøyd. En god forvaltning av innkomne midler 
hadde gjort at prosjektet bar seg. Alle avdelingene hadde tilgang til de ressurser 
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som var nødvendig og gode HMS-regler var innført. Talentspeideren sa: «Deg 
kan jeg virkelig bruke videre. Du har virkelig latt deg bruke til mye godt. Fra nå 
av vil jeg gi deg ansvar for tre prosjekter til og la deg fortsette å bygge en solid 
økonomi og ressursflyt i prosjektene.»
Til slutt kom talentspeideren til Tor som hadde ansvar for logistikk og lagerfunk-
sjonene i prosjektet. Her ble talentspeideren skuffet. Mulighetene som lå i det nye 
datasystemet lå ubenyttet, det hadde ikke skjedd noen utvikling i logistikken i 
prosjektet og medarbeidere satt delvis uvirksomme uten å ha satt seg mål for den 
videre utviklingen i arbeidet. «Hvorfor har du ikke utnyttet de ressursene du har 
fått stilt til din rådighet,» spurte talentspeideren. «Jeg var redd for at noe skulle 
gå galt og valgte å holde fast på det systemet jeg kjente fra før,» sa Tor. «Det er ikke 
god forvaltning og du lot være å bruke de talentene jeg vet du har,» sa talentspei-
deren. «Jeg kan ikke lenger la deg være leder i avdelingen. Du har fått sparken. 
Fra nå av vil jeg at Ole og Anders skal dele på ansvaret også for logistikk og lager-
avdelingen. Deg kan jeg ikke bruke lenger.» *

Å ha tjeneste som perspektiv på livet
Å leve i tjeneste er en holdning til livet. Du kan ha all den naturlige utrustning 
du bare vil og alle nådegaver, hvis du ikke har en holdning av å tjene blir det ikke 
til noen nytte.

Livet som en kristen er en vekst i tjeneste. Gud vil gjerne bygge sin karakter i oss 
på den måten at vi ser at vi har noe å bidra med og får frimodighet til å bruke alt 
vi har i tjeneste for Gud og vår neste. Spørsmålet er ikke om jeg skal tjene, men 
hvor jeg skal tjene. Vi er kalt til å leve et målrettet liv. Et slikt målrettet liv gir en 
unik livskompetanse og en retning for våre liv. Når vi så møter det som er van-
skelig og tungt driver vi ikke bort med vinden fra våre livsoppgaver. Snarere gir 
motgang og prøvelser oss en større bevissthet om å tjene. 

Vi skal være med å bringe «tro, håp og kjærlighet» ut til mennesker. Tjenesten 
skal skje ut fra glede og et indre ønske om å tjene. Derfor er det helt maktpålig-
gende at vi i en menighet er opptatt av å ha en grensesprengende tjeneste. Vi 
skulle ikke bare være opptatt av vårt eget, men ha en holdning av å tjene i vårt 
nærmiljø, ja, til jordens ender. Det er kjærligheten som driver oss ut i tjeneste, 
slik Paulus beskriver det:

For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde. 
Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for 
ham som døde og sto opp for dem. Så kjenner vi ikke lenger noen bare på men-
neskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham 
ikke lenger slik. Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, 
se, det nye er blitt til! Men alt er av Gud, han som ved Kristus forsonte oss med 
seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. For det var Gud som i Kristus forsonte 

Ut – Tjene med gavene jeg har
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verden med seg selv, slik at han ikke stiller dem til regnskap for deres misgjerninger, 
og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. Så er vi da utsendinger for 
Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne: 
La dere forsone med Gud!

2. Korintierbrev 5,14-20

I tjenesten og det å gi, ligger livskrefter som ikke kan erstattes av noe spa eller 
sykkelritt eller noe annet som kan gi deg hvile og overskudd når du er sliten.

Tjene med våre gaver
Det er ikke uten videre et godt argument å si at dette kan jeg ikke. Gud gir den 
som tror en arbeidsutrustning til tjenesten du går inn i. Denne utrustningen 
kalles for nådegaver. Nådegavene kommer til som en underbygging og støtte i 
den tjenesten du er kalt til å utføre. 

Derfor er det slik at bare den som våger å leve åpent med sitt liv i tjeneste også 
får erfare Guds utrustende kraft i tjenesten. Å være stille og be om utrustning 
kan være viktig, men bare når du har tenkt å gå tjenestens vei gir det virkelig 
resultater.

«Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere 
av Guds mangfoldige nåde.»

1.Peter 4.10

Tjeneste i praksis
Hvordan kan vi legge til rette for at vi bruker og får bruke våre gaver og talenter 
i menigheten i praksis? Her er noen forslag:

Still deg til tjeneste
Spør cellegruppelederen din eller en annen med lederansvar om det er en opp-
gave du kan bidra med som din tjeneste? Samtal i cellegruppen om hvordan 
dette fungerer i menigheten.

Hva trenger menigheten?
Menigheten har ganske sikkert oversikt over oppgaver som trenger å løses. Få tak 
i en slik oversikt og be om det er noen behov eller oppgave du føler du kunne 
tenke deg. 

En nådegavetest
Ta en nådegavetest hvis du er usikker på hva dine nådegaver er og lengter etter å 
tjene. Dette kan hjelpe deg videre på veien mot en tydeligere retning på hva du 
skal bidra med.

Ut – Tjene med gavene jeg har
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Tjeneste = Hjem + Jobb
Det kan være lett å komme inn i et spor eller få holdninger som trenger en «over-
haling».
Sett deg ned med din ektefelle og still spørsmålene rundt arbeidsfordeling og 
prioriteringer. I seg selv gode prioriteringer kan noen ganger hindre for det som 
er enda viktigere. Våg å legge nye arbeidsfordelinger.

På jobb kan en også noen ganger innta posisjoner og ha holdninger som virker 
begrensende enten på seg selv eller overfor arbeidskolleger. Tenk igjennom dette. 
Er det noe som bør endres? Noen du kan gi en oppmuntring? Noen du kan 
hjelpe på veien mot en bedre tjeneste? 

Lesetekst i gudstjenesten: Matteus 25,14-30

n	Fortell om en eller flere i menigheten som du ser gjør sin 
tjeneste med glede? Ta en runde.

Og/eller

n	Del med hverandre en ting som motiverer deg til tjeneste.  
Ta en runde.

n	Lag en takkesirkel. Takk og be for hverandre. Legg gjerne 
hendene på hverandre og be konkret om Guds velsignelse og 
ledelse over livet. Dette kan gjøres for en etter en eller som en 
felles bønn der alle takker høyt for hverandre i sirkelen.

Og/eller

n	Forbered takkestunden ved at en i gruppen har laget noen 
lapper med noen av aktivitetene i menigheten på. Takk for 
arbeidet og takk og be for lederne. Be for utviklingen av 
arbeidet.

n	Les Matteus 25,14-30 og samtal om hva disse versene sier om 
hva tjeneste betyr for oss i dag. For ditt liv? For oss som 
menighet?

Ut – Tjene med gavene jeg har
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n	Samtal om «talentene» som Gud gir. Hva forteller denne 
lignelsen om vårt forhold til det å tjene? Hva betyr dette for oss 
rent konkret?

n	Hva betyr det å ha tjeneste som perspektiv på livet?  
Ta utgangpunkt i hverdagen.

n	Hva kan fallgruvene på begge sider av et liv i tjeneste være? 
Samtal generelt om ulike utfordringer et liv i tjeneste gir.

n	Samtal om ulike utfordringer menigheten står overfor, ressurser 
som trenges og oppgaver som skal løses. Cellelederen setter seg 
inn i dette på forhånd og begynner med en presentasjon.

n	Samtal rundt avsnittet «Tjeneste i praksis». Hva trenger vi for 
vår del? Hvordan kan vi oppmuntre hverandre?

n	Avslutt med konkret forbønn for hverandre og de utfordringer 
den enkelte står overfor fremover hjemme, på jobb og i 
menigheten.

Og/eller

n	Snakk om det er en konkret utfordring til tjeneste som dere 
som cellegruppe vil påta dere, for å stå sterkere sammen i 
tjeneste som cellegruppe

Ut – Tjene med gavene jeg har
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Et kristent fellesskap og menighet må alltid ha sin oppmerksomhet 
rettet utover seg selv. Oppdraget vi sendes med inneholder mer enn 
ord: det skal virkeliggjøres i konkrete kjærlighetsgjerninger. Dia-
koni har ofte vært kalt «Jesu henders gjerninger», og idealet er den 
oppofrende tjeneste for andre mennesker, som er en frukt av livet 
med Jesus Kristus. Ordet diakoni kommer fra gresk og betyr  
«tjene» eller å «utøve tjeneste». 

Diakonien har sine røtter allerede fra Det gamle testamente. I  
3 Mos. 19:18 leser vi «Du skal elske din neste som deg selv». Denne  

radikale kjærligheten til nesten skapte et menneskeverd og viste oss et 
tjenesteprinsipp som danner grunnlaget for alle kristnes kall til diakoni og gode 
gjerninger.

Romerne 15,1 sier «Vi som er sterke, må bære de svakes svakheter og ikke tenke på 
oss selv. Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger 
opp». 

Når vi snakker om diakoni er det også to fortellinger i Bibelen som er helt sen-
trale. Det er Jesu forbilde for oss ved å tjene og vaske disiplenes føtter (Johannes 
13,1-17) og fortellingen om den barmhjertige samaritan (Lukas 10.29-37). 
Disse to fortellingene utfyller hverandre og forteller oss hva tjeneste og diakoni 
er. De har en klar retning ut til andre mennesker; en livsretning som troen på 
Jesus kaller oss til å leve ut. 

Enhver kristen menighet driver diakonal tjeneste fordi diakoni er en dimensjon 
av det vi tror på. Vi kan ikke annet enn å ha oppmerksomheten rettet mot tjeneste 
og omsorg. Vi må stille spørsmålet: Hvordan kan jeg vise Jesus kjærlighet i prak-
sis overfor de mennesker jeg møter i dag?

I Moder Theresas orden, Missionaries of Charity, ber en alltid Frans av Assisis 
bønn etter den daglige nattverdgudstjenesten. Dette gir et godt uttrykk for dia-
koniens plass og funksjon. Den springer frem fra troens kjerne som en frukt av 
troens liv. Når vi reiser oss fra bordet og har hørt Ordet kalles vi til tjenesten med 
våre liv. Diakonien er kjærlighetsgjerninger til alle uten betingelser og krav. Det 
er Jesu henders gjerninger i vår tid.

UT – I diakoni med kjærligheten 
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Herre, gjør meg til et redskap for din fred.
Hjelp meg å spre kjærlighet der hatet hersker,

tro der tvilen råder,
håp hvor det er angst og nød.

Hjelp meg å bringe forlatelse der urett er begått,
å skape enighet der det er strid,

å spre lys der det er mørke,
å bringe glede der sorgen tynger. 

Mester, hjelp meg å søke -
ikke så mye å bli trøstet som å trøste,
ikke så mye å bli forstått som å forstå,
ikke så mye å bli elsket som å elske.

For det er ved å gi at vi får,
ved å tilgi at vi selv får tilgivelse,

ved å miste livet vi finner det.
Det er ved å dø at vi oppstår til evig liv.

Diakoni i Den norske kirke
Den Norske kirke har en egen plan for diakoni. Som grunnvisjon har kirken 
valgt denne definisjonen av diakoni: Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det 
skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.

Ut fra dette definerer kirken diakoni i vår tid på denne måten: «Diakoni er kirkens 
omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlig-
het, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»

Disse fire begrepene som brukes i planen for diakoni beskrives slik i planen:

Nestekjærlighet omfatter alle sider ved mennesket. Det er perioder i livet hvor 
man har evne og mulighet til å gi, andre ganger trenger man selv å få. Gjensidig-
het er et nøkkelord. Livsbetingelsene er ulike, noen har det vanskeligere enn 
andre. Mulighetene for endring er forskjellige. Omsorg og nestekjærlighet byg-
ger på gjensidighet, likeverd og respekt for den andres integritet. 

Inkluderende fellesskap er et viktig uttrykk for kirkens medmenneskelige om-
sorg. Dette fellesskapet beskrives i Bibelen som en kropp med mange ulike lem-
mer og funksjoner (1. Kor. 12). I dette fellesskapet møtes mennesker av begge 
kjønn med ulike funksjonsevner, ulik kultur og etnisk bakgrunn. I et inklude-
rende fellesskap skal den enkelte både se og bli sett. Der gis gjensidig trøst og 
hjelp, der frigjøres nye krefter og nytt håp. 

Ut – I diakoni med kjærligheten
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Vern om skaperverket er en del av Guds forvalteroppdrag og innebærer et an-
svar for å bevare hele skaperverkets integritet. I dag er det synlig at skaperverket, 
mange dyre- og plantearter og hele økosystemer, trues på forskjellige måter gjen-
nom menneskelig aktivitet og grådig ressursbruk. En forståelse av mennesket 
som herre og hersker over naturen må korrigeres. Kirken trenger å styrke forstå-
elsen av mennesket som avhengig av alle dets relasjoner - til Gud, til medmen-
nesket, til seg selv og til resten av skaperverket. Her kan vi hente inspirasjon 
blant annet fra den samiske og keltiske tradisjon. Målet er glede og takknemlig-
het over tilhørigheten til skaperverkets økologiske fellesskap. Dette fører til tyde-
lig tale i samfunnet og til konkret handling i eget liv. 

Kampen for rettferdighet innebærer å stille seg ved siden av medmennesket, 
ikke som passiv tilskuer, men i aktivt engasjement. Mennesket lever i og er av-
hengig av samfunnsmessige strukturer. Verdensomspennende systemer er med 
på å bestemme den enkeltes liv. Det er derfor nødvendig å klargjøre årsakene til 
menneskelig nød og lidelse, arbeide for å endre forhold som opprettholder nøds-
tilstander og skape nye livsmuligheter. Å vise solidaritet er å ta opp kampen og 
arbeide for rettferdighet og fred.

Diakoni i vår menighet
Enhver menighet må tilpasse sin visjon for omsorg og diakoni til den visjon 
menigheten har. Samtidig kan kirkens plan være en hjelp og gi oss retning for vår 
diakonale tjeneste.

Grunnleggende sett kan vi se følgende: Diakonien må knyttes til troens felles-
skap og flyte fra dette fellesskapet. Derfor er cellegruppene et sentralt sted for 
diakoni i nærmiljøet. Vi tror på en type diakoni som istandsetter den enkelte til 
å leve ut Jesu omsorg i hverdagen. Det er grunnleggende sett menighetens eget 
ansvar å leve ut fra en diakonal grunnholdning i hverdagen.

Videre kan det være fint for en lokal menighet å ta ansvar i en konkret diakonal 
utfordring i nærmiljøet. Dette kan være ungdom med rus og fritidsproblemer, 
mennesker med utviklingshemming, sorgarbeid eller andre utfordringer. I bønn 
og arbeid kan en menighet gi sitt bidrag til samfunnet lokalt. Ofte gis det støtte 
og hjelp når en i menighetsarbeidet møter mennesker med ulike utfordringer. 
Når vi blir bedre kjent, gjerne i en smågruppe kommer behovene til syne, og 
ansatte og frivillige kan være medvandrere, veiledere og forbilder. 

Når noen trenger konkret hjelp utover det som cellegruppe og menighetens an-
satte kan håndtere kan det være fint å knytte til seg ulike fagmiljøer som kan gi 
mennesker nødvendig livshjelp. Vær aldri redd for å ta kontakt hvis du kjenner 
noen som trenger livsstøtte. 

Ut – I diakoni med kjærligheten
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Den internasjonale biten av diakonien hører også med. Hvordan kan vi være 
med å peke på et menneskeverd hos mennesker som lever langt fra oss? Hvordan 
kan dette ansvaret virkeliggjøres i givertjeneste og forbønn lokalt? Gjennom inter-
nasjonal misjon og diakoni kan vi være med å skape forståelse for at verden er en 
og utfordringene vi står overfor ikke er unike. Vi hører sammen.

Lesetekst i gudstjenesten: Luk. 10.29-37

n	Hva forbinder du med ordet diakoni?

Og/eller

n	Hva skjer med et menneske som blir møtt og sett? La hver 
enkelt bidra med å beskrive hva som skjer med det menneske 
som blir møtt med forståelse og akseptasjon. Ta tid til at alle 
får komme med sine tanker. Lev dere inn i denne erfaringen, 
gjerne ut fra et konkret eksempel.

n	Be Frans av Assisis bønn sammen. Bruk dette som utgangs-
punkt for en enkelt bønnestund

Og/eller

n	La en i gruppen forberede en lovsangstund. Bruk instrumenter 
eller playback/singback.

n	Les Lukas 10,29-37 og samtal om hva disse versene sier om 
hva diakoni er for oss i dag. For ditt liv? For oss som menighet?

n	Samtal om menighetens diakoni. Hva gjøres konkret? Hva kan 
gjøres bedre? Hvordan møter vi nye mennesker? Hvordan 
følger vi opp?

n	Hvilke ansvar har vår menighet tatt for diakoni og hvordan og 
hvem er involvert i dette? Prøv å ramse opp de diakonale tiltak 
menigheten jobber med.

Ut – I diakoni med kjærligheten
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n	Hvilke særlige diakonale oppdrag har menigheten? Hvorfor 
har menigheten et slikt arbeid/hvorfor ikke? Hvordan kan vi 
bidra også inn i dette?

n	Samtal om de fire vektleggingene som kirken har i forhold til 
diakoni. Hva betyr dette i praksis for oss? 

n	Hvordan har cellegruppen en diakonal funksjon i dag? 
Hvordan kan vi få dette enda bedre til fremover?

Og/eller

n	Kan dere som gruppe på et eller annet vis ta et ansvar sammen 
for en tjeneste eller oppgave av diakonal karakter?

Ut – I diakoni med kjærligheten









Kristen dannelse er prosessen mot det å modnes som kristen; 
på det indre plan (INN) , i fellesskap (OPP) og i tjeneste for 
andre(UT). I en slik dannelsesprosess bruker Gud enkle 
midler, gjerne kalt disipliner til å forme og danne oss til Kristi 
disipler. Det er disse gode vanene vi skal arbeide med i dette 
studiet. Vi skal se nærmere på hvordan våre liv kan grunn-
festes og bygges på gode praktiske prioriteringer i hverdagen.
 
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 vanene på dagsordenen og 
setter fokus for en sunn og voksende tro i vår tid. Vi står i en 
kampsituasjon ikke ulik den de første kristne opplevde da de 
skulle meisle ut en hverdag for en kristen i et sekulært og 
fremmed Romerrike. I denne situasjonen vokste troen på Jesus 
frem og fikk praktiske konsekvenser som forandret mennesker 
og samfunn. Hvordan kan det samme skje i dag?
 
Velkommen til et grunnlegende kurs i gode vaner for den som 
gjerne vil tro på Jesus. 
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