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Forord – motivasjon til å gå i gang
«Jesus elsker alle» er satt som tema for disse studiene. Bibelfortellingene vi går
igjennom er hentet fra de nye tekstrekkene i Den norske kirke som ble vedtatt
i april 2011.
De nye tekstrekkene for Den norske kirke har, i tillegg til de ordinære lese- og
prekentekstene, en fortellingstekst som hører til hver søndag. Det er disse fortellingstekstene vi tar utgangspunkt i dette semesteret. Vi har tilpasset disse slik at
det passer inn i et høstsemester med ti temagudstjenester.
Slik kirkeårstenkningen er, kan fortellingstekstene velges istedenfor de tre oppsatte tekstene ved familiegudstjenester og lignende. Fortellingene er altså ikke en
fjerde lesetekst. Fortellingene er enten en av tekstene for denne dagen, eller en
annen fra bibelen som passer til tema.
Til sammen synes vi disse tekstene har gitt oss et fint og mangfoldig bilde av
en levende og handlende Jesus som vil være nær oss i vår hverdag. Ikke noe kan
skape tilknytning til troen og det kristne liv som å formidle en livsnær Jesus for
mennesker i dag.
Nå utfordres vi til et fortsatt målrettet arbeid med bibeltekstene i gudstjenester
og i menighetens mange cellegrupper for alle aldre. Denne gangen er det også
lagt inn en familieaktivitet i tilknytning til hvert tema.
Vi ønsker hverandre til lykke med et nytt semester med temagudstjenester!
Naples/Stavanger mai 2012
Rune Rasmussen
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Jesus – gir velsignelse Johannes 6,1-15
En gutt kom med nistepakken sin, to små fisker og fem små
brød eller rundstykker, og ba Jesus bruke dem for å mette
tusener. Han hadde hørt at Jesus ville at disiplene skulle gi
alle som var kommet sammen den dagen noe å spise.
Det var ikke få som var samlet. Over fem tusen mennesker
var kommet for å se Jesus gjøre undere og helbrede ved
Genesaretsjøen. I hodet på Filip og de andre disiplene var
motforestillingene mange: Hva er det Jesus tenker på? Skal vi
skaffe mat til alle sammen som er kommet denne dagen?
Hvorfor gir han oss et så umulig oppdrag? Vårt budsjett dekker ikke slike store kostnader? Vil Jesus bare sette oss fast og
virkelig vise hvor lite vi duger? Både disiplene og folkemengden skulle bli overrasket den dagen. Disiplene skulle settes
på prøve. Jesus visste hva han ville gjøre (v6).
Å SE BEGRENSINGENE
Filip konkluderer tørt «Brød for to hundre denarer er ikke nok til at hver av dem
kan få et lite stykke.» (Johannes 6,7) Det nytter ikke! Kassa er tom! Det kommer
ikke til å gå! «Det er farli’ det», sier Solan Gundersen, en av Kjell Aukrust sine
figurer. Hvem har ikke hørt det eller et lignende refreng!
Troen i det kristne livet har en aktiv side. Den skal hjelpe oss til å handle og leve
i tro. Uten en aktiv handlende tro kan en kristen i praksis komme til å oppføre
seg som en ateist. Vi regner bare med det vi ser, det vi kan regne og kalkulere på
og glemmer å regne med en aktiv handlende Gud. Gud vil være den ukjente i
ligningen, som det er vanskelig å forstå og begripe, men som er avgjørende for at
ligningen skal gå opp. Det er den prøven Jesus setter disiplene sine på ved
Genesaretsjøen denne ettermiddagen. Det dreier seg om å se om disiplene nå,
etter så lang tid, er i stand til å regne med Jesu makt og suverenitet i hverdagen,
eller om de fortsatt bare regner på samme måten som alle andre.
Gud tåler vår realisme. Han tåler at vi ser våre begrensninger og holder fast på
dem. Å regne med Gud betyr ikke å lukke øynene for realitetene. Det er ikke vår
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tro, eller styrken på vår tro, det kommer an på;
men på han som står for velsignelsen! Like
fult er våre begrensninger ofte unnskyldninger for i det hele tatt å begynne. Vi
settes nok også på prøve med vår tro,
midt i våre liv. Har vi lært å regne
med Gud, eller er vår referanse fortsatt bare våre egne ressurser? For
holder vi oss i praksis bare til det alle
andre mennesker kan regne seg
frem til, med kalkulator – følelser og
intuisjon?
Å SE MULIGHETENE
To fisker og fem brød er ikke akkurat mye
å skryte av. Det er allikevel akkurat det Jesus
trenger for å åpne veien for sin velsignelse. Vi kan
ikke gjøre under, men vi kan være med å åpne opp for underet. Ikke sjelden så er
det et barn som settes i sentrum av fortellingene om Jesus. Barna har noe av det
umiddelbare og direkte ved seg som gjør at de har lettere for å åpne seg for Guds
vilje og Guds muligheter. Det var altså en prøve Jesus satte sine venner på. En
prøve for å lære å regne med Gud som en aktiv handlende og velsignende del av
vårt liv og vår hverdag.
Å regne med Gud i hverdagen er ikke lett for de fleste av oss. Det er lettere å
bekymre seg eller ta bekymringene på forskudd. Det vi må huske er at det å
stole på Jesus ikke begynner i det vi møter vanskelighetene. Det begynner med
hvordan vi er avhengig av Jesus midt i hverdagen vår, også når alt går vår vei. Det
er sjelden at mennesker som ikke har regnet med Jesus tidligere i livet ved sitt
dødsleie begynner å stole på ham. Begynn å leve som en disippel i dag. La hverdagen din være omsluttet av forventning til Gud når du og din familie har det
godt. Da er det lettere å regne med Jesus når du opplever tunge dager. Å regne
med Jesus er å leve ut fra et annet perspektiv, å ha fått nye verdier og prioriter
inger som gjør at utfordringene får et annet lys.
Å REGNE MED JESUS I ALT
Disiplene fikk oppleve underet. Folket fikk oppleve underet. De fem bygg
brødene gutten bar frem for Jesus var blitt til tolv kurver (v.13). Dette er en
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fortelling om en aktiv og handlende tro. En tro vi som kristne trenger å ta imot
av Jesus.
Når Abraham trodde på Gud, kunne det lede ham ut i mange vanskelige og
underlige situasjoner. I disse situasjonene lærte Abraham å stole på Gud.
Abraham lærte at å tro på Gud er å handle og å regne med Gud i hverdag og i
vanskeligheter: «Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans
(Abrahams), og gjennom gjerningene ble troen fullendt» (Jakob 2,22)
Apostelen Peter hadde lært noe av det samme når han omtalte troen på denne
måten: «Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen,
som er mye mer verdt må også prøves, så den kan bli til pris og herlighet og ære
for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg».
Disiplene tenkte at oppgaven var umulig, men ble overrasket! Jesus velsignet de
to fiskene og de fem byggbrødene og det ble til mat for alt folket. Det er Jesu
velsignelse vi kan regne med. Det er Han vi skal ha forventninger til. Det er den
veien vi blir bedt om å gå i denne fortellingen om brødunderet. Vi utfordres til
en aktiv tro som regner med Jesus i alt. La denne fortellingen utfordre deg i din
hverdag og familie. Våg å regne med Jesus!

n Fortell om en person du har møtt som du opplever har lært å
stole på Gud og regne med han i hverdagen? Hvorfor og
hvordan er han eller hun et ideal for deg i hverdagen?
Og/eller:
n Del med de andre en situasjon eller utfordring du står overfor
som du tror Gud kan gjøre noe med. Si noe om hvorfor du
tror Han kan gjøre noe med det og hvorfor det kan være
krevende å vente på svaret.
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n Gi alle i gruppen en stein. La hver enkelt sitte helt stille og
tenke på en situasjon i livet som oppleves vanskelig, ja kanskje
uoverkommelig. Tenk så at Jesu kommer inn i din situasjon.
Han legger sine velsignende armer rundt deg og viser deg sin
kjærlighet. Sitt stille en stund og kjenn på Jesu nærvær.
Og/eller:
n Takk og be sammen for fellesskapet i cellegruppa og i menig
heten. Be om at alle må kjenne Jesu omsorg i sitt liv og være
inkludert i fellesskapet.
n Les teksten høyt sammen: Johannes 6,1-15. Si noe om hva som
slo deg først, enten i forhold til teksten eller forkynnelsen i
gudstjenesten.
n Hva får deg til å se mulighetene i hverdagen din? Hva får deg
til å se begrensningene i hverdagen din? Hva kan vi gjøre for å
endre på noe av dette? Hvordan kan vi lære å stole på Gud i
hverdagen?
n Samtal om Abraham og hvordan han lærte troens vei. Les f.eks.
1. Mosebok 12 ,1-9 og 1.Mosebok 22. (Hjemme, for deg selv,
kan du godt lese hele fortellingen om Abraham: 1. Mosebok
12,1 – 25,11)
n Samtal om Peter og hvordan han lærte troens vei. Les f.eks.
1. Peter kapittel 1. (I ditt eget bibelstudium kan du gjerne lese
hele 1. Petersbrev)
n Bruk mer tid sammen på å samtale om troen som en aktiv del
av hverdagen (dette tar du opp 3 avsnitt over)
n Hvordan kommer troen aktivt til utrykk i vårt hjem? Hva kan
vi gjøre sammen for å styrke dette? Hva må skje med oss for at
det skal skje hos oss?
n Utfordre deg selv på hvordan du tenker: Regner du med Gud
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rent praktisk i din hverdag? Trenger du ham? Sett deg et mål
for å regne med Gud og hold fast på dette en tid. Legg gjerne
inn en mulighet til å dele den enkeltes målsetning i gruppen.

FAMILIEAKTIVITET
Denne uka finner vi frem noen av Asbjørnsens og Moes eventyr om Askeladden.
Vi leser de sammen i familien og snakker om hvor villig Askeladden var til å dele
av det lille han hadde og hva det førte til. Kanskje Askeladden har hentet noen
av sine verdier fra Jesus? Samtal sammen om hvordan dette påvirker oss og hva
det kan bety for oss. Hva kan vi lære av den lille gutten som delte av sin lille
nistepakke den dagen Jesus skulle mette 5000? Hva lærer det oss og om å regne
med Gud, ta vare på det vi har fått og bruke våre gaver til beste for andre?
I KIRKEÅRET
Teksten er fortellingstekst til 12. søndag i treenighetstiden i følge kirkeårstekstene.

10

JESUS ELSKER ALLE – fortellingstekster fra kirkeåret

Jesus – tar bort hindringer Lukas 18,18-30
Et medlem av Rådet, en meget rik
mann, kom til Jesus og stilte et
spørsmål: «Gode mester, hva
skal jeg gjøre for å arve evig
liv?». Mannen var et prominent medlem av det høye
råd med kunnskap og innflytelse. Han var et ærlig søkende menneske som hadde forsøkt å leve så godt
han kunne og var blitt fasinert av Jesus. Han hadde
kjennskap til budene og fulgt
dem fra han var ung. Han var en
bedre mann enn gjennomsnittet.
Allikevel var det noe som manglet, eller rettere sagt, noe som
var kommet mellom Gud og mannen, nemlig rikdommen
hans. Den gjorde at mannen valgte å ikke følge Jesus, men
gikk bedrøvet bort.
En bedrøvet mann hadde valgt bort Guds rike for pengene
sine. Det kommenterer Jesus slik til de som var tilstede: «Da
Jesus så hvor bedrøvet han ble, sa han: «Hvor vanskelig det
er for dem som eier mye, å komme inn i Guds rike! Det er
lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en
rik å komme inn i Guds rike.» «Hvem kan da bli frelst?» sa de
som hørte på. Han svarte: «Det som er umulig for mennesker,
er mulig for Gud.»» (v.24-27) Peter henviser så til sin egen
fattigdom og får høre av mesteren at ingen som har ofret noe
for Guds rike skal stå tomhendt igjen.
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DET RADIKALE 1. BUD
Det er ikke så ofte vi i dag hører om de ti bud og deres krav til oss. I sin forklaring
til det første bud bruker Luther mange ord. Dette er fordi han anser dette budet
som helt grunnleggende også for å forstå de andre budene. Budet «Du skal ikke
ha andre guder enn meg», er et viktig apropos til oss i forhold til den rike mannen som gikk bort fra Jesus. Hør bare her:
«Er troen og tilliten rett, så er også din gud rett. På den annen side, der hvor tilliten
er falsk og uriktig, der er heller ikke den sanne Gud. For de to: tro og gud, hører
sammen. Det som ditt hjerte henger ved og setter sin lit til, det er altså din gud.
Meningen av dette budet er altså at det krever hjertets rette tro og tillit, som skal være
rettet mot den eneste sanne Gud og henge fast ved Ham alene. Det vil si: Se til at du
lar meg alene være din Gud, og søk ikke noen annen! Det gode du mangler, skal du
vente av meg og søke hos meg. Og lider du ulykke og nød, vend deg da til meg og hold
deg til meg! Jeg vil gi deg nok, og jeg vil hjelpe deg ut av all nød. Men la bare ikke
ditt hjerte henge fast ved eller finne hvile hos noen annen!»
(Fra Luthers store katekisme: forklaringen til det første bud)
Dette er selvransakende for oss. Guds krav er total overgivelse i hans hender.
Dette kan bli som et skriftespeil for oss, vi lærer å ta Guds fulle krav på alvor, og
bøyer oss for sannheten om våre liv. Når vi går den veien i bekjennelse og erkjennelse, står nådens vei åpen for oss. Heldigvis har Jesus åpnet en vei.
RADIKAL OG FRIGJØRENDE!
«Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn det er for en rik å komme
inn i Guds rike» For et herlig bilde! Kamelen som skal komme gjennom et nåløye. Selve bilde er så umulig, så utenkelig. Allikevel, slik er Guds frelse og frihet.
Slik at Jesu budskap. Så utfordrende, men samtidig så overraskende, direkte og
frigjørende. Det er Gud som gjør det og ikke oss selv.
Uten å svekke budets krav til våre hjerter, åpnes en helt ny og annerledes vei for
menneskene til Gud. Det er denne veien Jesus forkynner. Det er denne «nye
vinen» som Jesus formidler til omgivelsene og som provoserer så forskrekkelig.
Det er den veien som stenges for de selvrettferdige, men åpnes for de svake,
syndere og barna.
Veien til liv i Gud går gjennom «å høre og tro», sier Paulus. Frelsen kan ikke
du gjøre noe med. Bare ved å høre og tro kan den skje for deg og i deg. Utrolig
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frigjørende. Så enkelt, så gratis, men det koster allikevel alt og krever alt. Jeg får
legge mine hindringer til siden og ta imot det Jesus har å gi. Også jeg kan ha noe
som hindrer meg i å oppleve friheten i Jesus Kristus, ikke bare den rike mannen.
JESUS TAR BORT HINDRINGEN
Jesus tar bort hindringene. Det er ikke noe annet han gjerne vil. Imidlertid er det
flere typer hinder og noen har vi ansvar for selv. Jesus kan åpne for det umulige.
Han tar bort frelsens hinder, men vi har ansvar for vårt eget liv og at våre prioriteringer ikke kommer i veien for Guds rike. Derfor har vi budene og Bibelen for
å rettlede våre liv, drive oss til Kristus og leve som tilgitte mennesker.
For oss som lever i troen på Jesus Kristus har Bibelen en rettledende funksjon.
Den forteller oss hvordan vi skal leve og hvilke prinsipper vi skal leve etter. Vi
kan bli sløve kristne dersom vi ikke tar til oss av Guds ord og lever i det kristne
fellesskapet. Jesus vil ta bort hindringene, men da må vi erkjenne hva hindring
ene er og være villige til gå en ny vei. Også i dette ligger utfordringen fra fortellingen om den rike mannen.

n På hvilken måte føler du deg rik? – La alle dele noen tanker om
vår og andres rikdom.
Og/eller:
n Ta en runde i gruppen. Nevn forsjellige hinder for å følge etter
Jesus i dag. Hva oppleves som mest utfordrende for mennesker
i Norge i vår tid?
n Takk for den som sitter til venstre for deg i ringen. Be for den
enkelte om større vilje til å følge Jesus. Be Gud om å ta bort
hindringene, velsign hverandre og så sett hverandre fri til
etterfølgelse!
Og/eller:
n Lag noen enkle takkekort. Skriv ulike takkeemner med relasjon
til menigheten og situasjonen for byen vår og landet vårt. La
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hver enkelt få en eller to lapper og forme sine takkebønner ut
fra de temaene som er gitt. Les opp takkebønnene.
n Les teksten høyt sammen: Lukas 18,18-30. Si noe om hva som
slo deg først, enten i forhold til teksten eller forkynnelsen i
gudstjenesten.
n Hvorfor snakker Jesus så mye om faren ved det å være rik?
Hvordan er den faren også aktuell i dag?
n Hva sier bibelen om rikdom og farene ved å være rike? Finn
frem i bibelen sammen for. eks 1. Tim. 6,6- 10 og Matteus
6,19-21. Hva sier dette oss om vår situasjon?
n Hva tror du i dag er den største hindringen for at mennesker
skal se Jesu tilgivelse og nåde?
n Den kristne frihet, som beskrives i bildet om kamelen og
nåløye, er helt avgjørende å få tak i og for å erfare den kristne
friheten. Hvordan og hvorfor? Samtal om dette.
n Det ditt hjerte «henger ved» er din Gud, sier Luther? Hva
mener han med det? Hva betyr det i praksis? Hvilken relevans
har dette i forhold til den rike mannen i teksten?
n På hvilken måte kan vi si at budene har gyldighet i dag?
Hvilken funksjon har budene i ditt liv og i menigheten?
n Hvordan bør vi som nordmenn tenke om rikdommen vår?
Ansvar? Forvaltning? Dele?
n Samtal om hvilke utfordringer verdens rikeste nasjon står
overfor i kraft av å være så materielt rike.?
n Sett navn på hinder dere kjenner på i forhold til personer dere
ber for og følger opp i gruppa. Be konkret rundt dette. Dersom
dere ikke allerede ber fast for noen i gruppa deres, utfordres hver
av dere til å be fast for en eller et par personer i tida fremover.
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FAMILIEAKTIVITET
Sett av litt tid, f.eks. i forbindelse med et måltid, og snakk om hvordan dere som
familie prioriterer. Lag gjerne noen enkle kort med bilder av forskjellige ting i
hverdagen. Penger, hus, hytte, venner, Jesus, Bibelen, menigheten osv. Prøv å
samtale om hvorfor alt dette er viktig og rett, men at det må komme i rett forhold til hverandre og Gud, i rett rekkefølge Bruk kortene til å lage en prioritering
som skal gjelde for dere nå en periode.
I KIRKEÅRET
Teksten er fortellingstekst til 13. søndag i treenighetstiden i følge kirkeårstekstene.
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Jesus – gir arbeid Matteus 20,1-16
«Himmelriket er likt en jordeier som gikk ut en morgen for å
leie inn arbeidere til vingården sin.» Lignelsen Jesus deler
med sine disipler dreier seg om lønn og arbeidstid i vingården.
Vingårdseieren velger å gi samme lønn til de som bare var
med den siste timen som til de som hadde arbeidet hele
dagen. Ja, selv til de som hadde svettet og kavet mens solen
stod høyt på himmelen og brant på kroppen, gav han det
samme som til de som bare var med den siste timen. Alle fikk
som avtalt en denar for sitt arbeid. Urettferdig? Upassende?
Eller noe som utfordrer vår måte å tenke på?
«FORDI INGEN HAR LEID OSS»
Det er et faktum at det er plass og behov for alle mennesker til å gjøre et arbeid
i vår Herren vingård. Ingen behøver å stå ledige. I denne lignelsen setter ikke
Jesus fokus på hvorfor alle ikke er i arbeid, men på avlønningen. Vingårds
mannen avlønner alle sjenerøst og likt. Alle får en full dags betaling, selv om de
bare har vært med en time.
Mange steder belyser Bibelen spørsmålet om tjeneste ut fra spørsmål om utrustning og nådegaver, men ikke her. Her søkes kun arbeiderne opp på torget, som
sikkert var et samlingssted der arbeidsledige pleide å samles og vente på jobb.
Her tilbys de alle arbeid og går til vingården for og arbeide.
Det avgjørende og pågående spørsmålet for oss blir da: Er vi i arbeid? Har vi
aktivt gått inn i en tjeneste i menigheten eller synes vi det er lettere å stå igjen på
torget å vente. Det kan være mange grunner til at vi aldri kommer i gang med
arbeidet i Guds rike. La oss kort se på noen av dem:
Ingen har spurt oss konkret, derfor føler vi at vi kan vente på en utfordring.
Jeg er så travel, så det får bli en gang jeg får bedre tid. Derfor provoseres jeg av
alle spørsmålene om å være aktiv!
Jeg har så lite å bidra med, så jeg er ikke en person som trives med å være
synlig.
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Jeg vil ha denne oppgave, ellers får det heller
være. Jeg gjør ikke hva som helst!
Jeg aner ikke hvor jeg skal begynne eller
hvordan jeg kommer i gang.
I lignelsen blir alle ledige hender
bedt om å gå i gang med arbeidet.
Hadde alle sett på sitt liv under
tjenestens synsvinkel hadde det vært
kø rundt arbeidsoppgavene.
Problemet i menighetene våre er
ikke først og fremst ressursmangel,
men at alt for mange står ledige uten
å bidra aktivt.
ARBEID KREVER
Mange legger ufattelig mye ned i arbeidet for Guds
rike og menigheten. Til tider kan det være krevende og en føler, hvis en skal være
ærlig, at det koster en del. Ingenting som betyr noe kommer av seg selv!
Andre, naboer og venner, tar gjerne det hele mer med ro. De kommer seinere i
gang. Har livsomstendigheter som gjør at et helhjertet arbeid i Guds menighet
ikke er så lett.
Det er forskjellige tidspunkter å bli med i menigheten på. Noen har vært aktive
i en menighet gjennom hele livet. For noen ligger det nærmest i familien. Andre
har kommet til seinere og kommer kanskje til arbeidet i vingården helt ukjent
med «vingårdsarbeid». En kjenner ikke «arbeidstonen», har ikke oversikt over
arbeidsoppgavene og forstår kanskje først etter en tid hvordan en menighet
virker. Det er viktig å gi hverandre tid og forståelse. Gjennom denne lignelsen
sier Jesus at det er greit. Når du nå kalles til tjeneste og begynner å gå, om det
enn er seint på dagen, vil han gi deg den samme lønn som de andre. Du skal
kjenne at du hører til og bidrar du også!
Det vil alltid være slik en menighet; noen er pionerer og går foran. Andre kommer til seinere i løpet. Jesus selv sier det slik: «Her er dette ordet sant: ‘Én sår og en
annen høster.’ Jeg har sendt dere ut for å høste det dere ikke har hatt noe arbeid med.
Andre har arbeidet, og dere har gått inn i det arbeidet de har gjort.» (Johannes 4,33-34)
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Forholdet mellom de gamle og de nye arbeiderne kan være et ømt punkt i en
menighet. Det kan oppstå spenninger. Noen vet masse og har klare tanker om
det meste. Andre kommer til med friske tanker og arbeidslyst. Vi kan alle lett bli
bytte for å tenke: «slik gjør vi det her hos oss». Istedenfor å lytte går vi i forsvar.
Istedenfor å slippe nye til kan en komme til å hindre god arbeidsutfoldelse.
Her er det to forhold som er viktige og som må balanseres:
– En menighet eller et arbeidslag må være åpne for andre mennesker og nye
tanker slik at det i praksis blir mulig å løse oppgavene på nye måter. Dette kan
gjøres ved å lytte og lære av hverandre.
– På den andre siden bygges en menighet langsiktig med visjoner og enhver
menighet har en egen indre logikk som det er viktig for nye å lytte seg til å ta på
alvor.
Ledernes oppgave er først og fremst å være tro mot det kallet og den visjonen
menigheten er bygd på. Gjennom gjensidig påvirkning skal det være mulig å
finne gode løsninger, så lenge en er villig til å jobbe og ikke blir stående på torget.
ARBEID I GUDS RIKE OG ARBEID I MENIGHETEN
Det blir for enkelt å sette likhetstegn mellom det å arbeide i Guds rike og det å
være engasjert i menighetsarbeid. Mye godt arbeid i samfunn og familie kan være
arbeid i Guds rike. Det er viktig at vi tar dette med oss når vi tenker på den
tjenesten mesteren kaller oss til. Det er også helt klart perioder i livet hvor en har
mulighet til å bidra mer aktivt, og andre perioder hvor en må konsentrere
kreftene om f.eks. barna og familien. Din nærmeste vingård er alltid ditt eget
hjem. Noen oppfører seg som om de skulle være på besøk eller være gjester i sitt
eget hjem. De regner med at tingene er ferdig for dem og at de kan komme til
dekket bord. Det er viktig å delta på hjemmebanen. Vinner du ikke «hjemme
seirene» blir det ikke lettere på «bortebane». Alt dreier seg om livsretningen. ER
vi her for å tjene eller for å realisere oss selv? Står Guds rike i sentrum eller bygger
vi bare vårt eget?
En denar er nok til alle. Alle får det som er avtalt. Arbeidet i vingården til s yvende
og sist et privilegium som vi ikke bør gå glipp av. Derfor er det helt greit at alle
får samme lønn.
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n Hva krever ditt daglige arbeid av deg? Del en ting fra din
arbeidssituasjon som du opplever som krevende, uten å klandre
andre.
Og/eller:
n Del en av arbeidets velsignelser. Fortell om noe du gjør i
menigheten som gir deg energi og påfyll.
n Ta en takkestund. Fokus i takkerunden er alle som er aktive i
vingården her hos oss. La behovene ligge, takk heller for alle
som gjør en tjeneste. Nevn gjerne enkeltpersoner ved navn.
Og/eller:
n Syng noen lovsanger sammen. La gjerne en i gruppen
forberede sangene før samlingen. Vær stille mellom sangene.
La fokuset være Jesus!
n Les teksten høyt sammen: Matteus 20,1-16. Si noe om hva
som slo deg først, enten i forhold til teksten eller forkynnelsen
i gudstjenesten.
n Er Jesu tilnærming til lønnsbetalingen urettferdig? Hva betyr
den egentlig? Hvordan opplever vi det å gjøre tjeneste? Hva
motiverer oss til å stå på?
n Samtal om hvordan tjeneste kan være en inngangsport til aktivt
menighetsliv. Hva er godt med å inkludere mennesker i
forhold til arbeid og hva kan være utfordringen med å gjøre
det?
n Samtalen om forholdet mellom «å gjøre» og det «å være» for
vår identitet som mennesker og som kristne.
n Samtal om ulike faser i livet hvor tjenesten har en større eller
mindre plass. Hvordan har vi opplevd det og hvordan opplever
vi det?
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n Hva er forholdet mellom «tjeneste» og «nådegave»? Hvorfor
henger de begge så nært sammen?
n Les sammen noen av disse skriftstedene før dere begynner
samtalen om dette punktet: Romerne 12, Efeserne 4,1-16, 1.
Korinter 12, 12-26
n Samtal om hvilket annet arbeid, utover menighetsarbeidet,
som kan være «arbeid i vingården». Prøv å finne en balanse i
drøftingen.
n Samtal om de konkrete behovene for tjeneste i menigheten.
Hva er utfordringene akkurat nå? Hvor mangler vi ledere?
Hvilke oppgaver får vi ikke løst? Hvordan kan vi være med å
kalle arbeidere til vingården?
n La to og to samtale om sine oppgaver i vingården. Legg frem
for hverandre hva en føler er sin tjeneste og sine viktigste
oppgaver. Oppmuntre hverandre. Avslutt med å be og velsigne
hverandre.

FAMILIEAKTIVITET
Ha en samtale i familien om hva hver enkelts tjeneste skal være i menigheten.
Alle kan vi bidra med noe. La barna slippe til. La all i familien bli utfordret på
sine holdninger. Det kan være avgjørende viktig at vi hjelper barna og ungdommen til å se sitt liv i et tjeneste perspektiv. For å gi noen forslag: Be for kamerater,
vise omsorg, invitere, oppmuntre og inkludere. Samtalen rundt dette kan skje
ved et måltid eller som en forlenget stund på sengekanten. Det er viktig å avklare på forhånd hva vi skal gjøre sammen og at dette er noe som ikke bare skjer
hos oss, men i de andre familiene i menigheten også.
I KIRKEÅRET
Teksten er fortellingstekst til 14. søndag i treenighetstiden i følge kirkeårstekstene.

20

JESUS ELSKER ALLE – fortellingstekster fra kirkeåret

Jesus - gir livsfokus Lukas 10, 38-42
Marta og Maria tar imot Jesus i sitt
hjem. De to kvinnene velger motsatt strategi for å ta imot sin
gjest. Marta er den driftige
som er travelt opptatt med
alt som skal settes i stand.
For når Jesus kommer på
besøk, må alt være i orden!
Maria velger en annen vei.
Hun setter seg ned ved
mesterens føtter bare for å
lytte og lære. For å suge inn
visdom og glede fra sin gode
gjest. Så oppstår en liten strid mellom de to søstrene: Marta klager på at
Maria ikke hjelper til. Naturlig nok, det ville nok mange av oss
ha tenkt, uten at vi kanskje ville ha sagt det i gjestens påhør.
Jesus tar imidlertid Maria sitt parti og sier: «Marta, Marta! Du
gjør deg strev og uro med mange ting. Men et er nødvendig.
Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne».
Fortellingen utfordrer oss på vårt livsfokus og våre prioriter
inger.
PRIORITERINGENE VÅRE
Et møte med to mennesker som Marta og Maria hjelper oss til å tenke igjennom
våre prioriteringer. Hva er egentlig viktigst? Å ha strøkne klær og rent hus for
barna våre, eller å ha tid til å sitte ned med dem. Hva hjelper det om jeg gjør
tjeneste for Gud, hvis jeg ikke i praksis lever av hans ord og bruker tid i bønnen.
Aktivitet kan bli en erstatning for indre liv og indre motivasjon. Mine egne
prioriteringer og interesser kan helt fortrenge Gud og Guds rike.
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Vi utfordres i dag på hva vi prioriterer og hvorfor vi prioriterer slik vi gjør.
Ubehagelig kanskje, men desto mer nødvendig. Ved å justere den veien du går
med bare en grad eller to, fører det deg til et helt annet sted noen kilometer
lenger fremme. Derfor er de små valgene viktige for de lange linjene. Det er noe
av dette Jesus vil ha sagt når han uttrykker at Maria har «valgt den gode del» og
satt alt til side for å sitte sammen med Jesus. Det er ikke noe i veiene med Martas
strev, snarere tvert imot. Men hvis vi ikke benytter de mulighetene vi har til å
lytte til prekenen, være med på cellegruppe, tilbe og lovsynge Gud, kan vi fort
komme noen grader ut av kurs. Historien om Marta og Maria skal få oss til å
stoppe opp for våre prioriteringer og vår motivasjon.
BALANSEN MELLOM ENGASJEMENT OG INDRE HVILE
Fortellingen sier også noe om forholdet mellom arbeid og hvile. Som avsnitt i
Lukas evangeliet står fortellingen om Marta og Maria rett etter lignelsen om den
barmhjertige samaritan og rett før avsnittet der Jesus lærer disiplene sine å be. På
den måten blir den stående som en historie som eksemplifiserer spenning og
dynamikken mellom å ha et ekte engasjement for vår neste og behovet for et ekte
indre liv. Det er dette fortellingen om Marta og Maria utfordrer oss på.
Hvordan prioriterer vi tiden vår og kreftene våre? Hvordan får vi balansert ut
forholdet mellom å være aktiv og det å få hentet seg inn igjen? Vi mennesker er
allikevel forskjellige av natur. Noen mennesker er slik at de først og fremst henter
krefter av å være i fellesskap med andre. Andre trenger å være alene for å hente
seg inn igjen. Uten nødvendig tid til å være alene tappes batteriene fort. For alle
er det godt og viktig å utfordre forholdet mellom aktivitet og indre hvile. Kampen handler på mange måter om å finne balansen mellom hvem vi er som personer og utfordringen vi står overfor. Å se styrken i fellesskapet og vekstsmuligheter
i det å være alene utfordrer den enkelte av oss konstant. Ved å finne vår vei og
utfordres av andre kan vi vokse i modning, indre styrke og troen på Jesus Kristus.
BØNN OG BIBEL SOM DRIVKRAFT
Ingenting kan erstatte bønnen og stillhetens puls i våre liv. Allikevel kan vi nok
oppleve den forskjellig, nettopp fordi vi er forskjellige mennesketyper. Noen kan
være stille og i bønn i timer. Andre føler trang til å begynne å snakke og være
sammen med andre mennesker nærmest før døren til ditt indre rom er lukket opp.
Vi vil alltid oppleve dette forskjellig, men skal vi oppleve å vokse i troen, må vi alle
på hver vår måte finne vår ro og våre steder der vi kan lytte til Jesu røst i bønn.
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På samme måte er det med vår bibellesning. Noen kan lese kapittel etter kapittel,
mens andre har nok med å lese et lite avsnitt av gangen. Utfordringen er ikke å
bli lik andre, men å utfordre seg selv og sine egne grenser en smule. For i Bibelen
finner du skatter du ikke finner andre steder. Her finner du hjelp til å prioritere
og evige verdier som du trenger for å bli værende i en livsrelasjon med Jesus.
«Kun et er nødvendig», som Jesus sier til søstrene. Fellesskap og livssamfunn med
den allmektige. Det finner du i felleskap med Jesus i bønn og bibellesning, ved å
være stille i Jesu nærhet.

n Hvordan har du det akkurat nå? Hvordan har dagen din vært?
Gi et lite innblikk i den hverdagen som du nå snart har vært
igjennom. Hva har den gjort for deg?
Og/eller:
n Hvilken type person er du? Hvordan får du styrke når du er
sliten: ved å være alene og hente deg inn igjen, eller ved å være
sammen med andre? Del tankene deres om dette sammen.
n Takk og be for hverandres hverdager slik dere presenterte de
under kom- delen av samlingen. Husk å få alle med i bønneog takkerunden.
Og/eller:
n Ha en enkel repeterende meditasjon sammen. Bruk setningene:
Fyll min tanke
Tal gjennom mine lepper
Lev i mitt hjerte
Gjenta disse tre setningene rolig og meditativt. Igjen og igjen.
Sitt hver for dere og gjenta disse setningene stille eller
hviskende. Sitt slik en god stund. Ikke hast forbi setningene.
Bruk tid på den enkelte setning. Smak på ordene og la de bli
en del av deg. Varier tempoet du framfører bønnesetningene
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med. Stopp når du føler du er ferdig. Oppsummer erfaringene
fra en slik bønnemeditasjon sammen i gruppen.
n Les teksten høyt sammen: Lukas 10,38-42. Si noe om hva som
slo deg først, enten i forhold til teksten eller forkynnelsen i
gudstjenesten.
n Hvem kjenner du deg mest igjen i, Marta eller Maria?
Hvorfor?
n Prøv å identifisere to eller tre «støyfaktorer» fra hverdagen som
gjør det vanskelig å høre Guds stemme gjennom Bibel og
bønn. Hva kan en gjøre med dette?
n Samtal om balansen mellom hvile (innhenting) og engasjement
i ditt liv, i familien, i cellegruppa og i menigheten. Hva
fungerer? Hvordan kan vi bidra til å få ting til å fungere enda
bedre?
n Mange av salmene i Salmenes bok har en lyttende og meditativ
side der du nærmest kan snakke til ditt indre menneske.
Les noen av disse rolig og i bønn.
n Les en salme sammen på cellegruppa og fortsett å lese de andre
hjemme.
n Konsentrasjon i bønn. Velg ut to til tre personer eller familier
som dere vil be for en tid fremover. Avtal hvordan dere skal be
for dem og følg det opp fra samling til samling. Samtal også
om hvordan dere vil forsøke å få disse med i menigheten og
hvordan dere vil bygge vennskap med de dere ber for.
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FAMILIEAKTIVITET
Det er kanskje på tide å se nærmere på måten dere har en kveldsstund sammen
med barna.
Har det hele blitt mekanisk? Eller tar vi oss tid til å be og lytte sammen med
barna. Bli enige som foreldre om en form dere vil følge og gjennomfør aftenbønn sammen med barna på. Den bør kanskje innholde følgende: En sang og en
fast bønn. Muligheter til å legge frem bønneemner fra dagen som er gått eller
dagen som skal komme, og en smule stillhet der vi hjelper barna til å høre om
det er noe Gud vil de skal gjøre eller være for andre mennesker. Samtal om dette
i c ellegruppa og lag en lapp dere som foreldre vil følge i kveldsbønnen fremover.
Ta opp med barna at dette er noe vi skal jobbe med ut fra fortellingen om Marta
og Maria.
I KIRKEÅRET
Teksten er fortellingstekst til 15. søndag i treenighetstiden i følge kirkeårstekstene.
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Jesus – gir evig liv Johannes 11,1-44
Igjen får vi møte søstrene Marta og Maria i Betania. Denne
gangen er broren deres Lasarus alvorlig syk. I sin nød sender
søstrene bud på Jesus. Selv om Jesus forstår alvoret i situasjonen tar han seg god tid før han legger veien til Betania. Han
sier tydelig til de som er tilstede at denne sykdommen ikke er
til døden.
Når Johannes forteller historien om Lasarus og Jesus begynner vi å nærme oss påsken. Jesus er i konflikt med jødene
om hvem han er. Jødene opplever at det han står for er gudsbespottende. Inn i denne sammenhengen kommer fortellingen om Lasarus. Denne fortellingen var en demonstrasjon på
at Jesus var noe mer enn et stort menneske og en dyktig
folketaler. Han står der på Guds vegne, han er Guds egen
sønn.
Selv om nøden var stor blir Jesus ved Jordan-elven i to dager
til før han drar til Betania. Når han endelig kommer frem har
Lasarus allerede vært død i fire dager. Alt synes for sent.
Lasarus sitt legeme stinker allerede og byen og familien er i
stor sorg. Nå skal Jesus demonstrere for alle oppstandelsens
vei, gjennom døden til livet.
Jesus befaler: «Ta steinen bort.» Såløfter han hodet mot himmelen og sier «Far, jeg takker deg fordi du har hørt meg». Han
kaller Lasarus ut av graven og der står Lasarus midt iblant
dem med linklede om seg. Jesus sier til de som står rundt:
«Løs ham og la ham gå».
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HVEM ER JESUS
Denne sterke fortellingen om oppvekkelsen
av Lasarus fra de døde er en fortelling som
reiser spørsmålet om hvem Jesus virkelig er. Det er det spørsmålet som jødenes ledere og Jesus stadig er i dialog
om. Jødene ventet at Messias, Gud
sønn og sendebud, skulle fri folket
fra deres synder og føre folket til
bake til Gud. Kunne det være
denne mannen? Jesus passet ikke inn
i jødenes bilde av Messias.
Han kom som en fattig, han elsket de
fattige og utstøtte og han holdt seg gjerne
sammen med mennesker som jødenes ledere
regnet som utskudd. Ved oppvekkelsen av Lasarus
settes spørsmålet på spissen. Hvem er han? Har han myndighet til å oppvekke
døde så er han kanskje den han sier at han er? Eller er han en gudsbespottende
bedrager?
Mennesker har gjennom historien gitt ulike svar på hvem Jesus er. Disse svarene
ligner i bunn og grunn på de svarene mennesker i dag gir på de samme spørs
målene.
Han kan være undermakeren og helbrederen, et godt menneske eller et fint prinsipp for godhet som vi som mennesker kan ha som ideal og hente inspirasjon og
styrke fra.
Han kan være en stor profet, ja en av de største slik en muslim vil si at Jesus er.
Han er en lærer som kan vise oss veien til Gud og kan peke mot det som er rett
og være en veiviser til sannheten, men han gjør det bare som et stort menneske.
Eller er han Herre over himmel og jord, den som kan oppvekke døde og har
makt til å bryte dødens lenker og lovmessighet? Er han Guds sønn fra evighet,
sendt til verden for å leve og dø i vårt sted og reise oss opp fra døden i troen på
hans navn? Fortellingen om Lasarus går inn i denne debatten og peker frem mot
Jesu egen oppstandelse nærmest som et profetisk rop.
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KRISTEN OPPSTANDELSESTRO
Troen på oppstandelsen er helt sentral i den kristne tro. Uten en oppstandelse fra
de døde er troen på Jesus bare et dennesidig håp. Paulus sier det slik: «Hvis vårt
håp til Kristus gjelder bare for dette livet, er vi de ynkeligste av alle mennesker»
(1. Kor. 15,19) Oppstandelsen er godt bevitnet i det nye testamentet og fremholder et syn på livet der menneskene har det beste foran seg. Dette nye livet får
menneskene ved å ta tilflukt hos og tro på Jesus Kristus. At vårt liv bare er dette
ene og at det gis ingen andre muligheter til et liv på jorden foreligger.
I dag er det stadig flere som forveksler kristen oppstandelsestro med tanker om
reinkarnasjon. Reinkarnasjon er tanken om at mennesker skal foredles, og gjennom å bli født på nytt og på nytt oppnå en høyere bevissthet for så til slutt å nå
nirvana eller frelsen. I denne troen kan en også få sin straff ved å bli gjenfødt som
et lavere vesen en det en er i dag. En slik tanke er omtrent det motsatte av kristen
oppstandelsestro. Det er viktig å være oss dette bevisst. I en tid der barna lærer
om ulike religioner på skolen er det viktig å bruke mer tid på å forklare forskjellene. Ellers vil det lett oppstå en synkretistisk tro, en tro som blander sammen
ulike religioner og ideer.
UNDERET I VÅRE LIV
Fortellingen om oppvekkelsen av Lasarus reiser også fort spørsmålet om underets
plass i den kristne erfaring. Jesus var ikke først og fremst en undergjører som
demonstrerte sin makt gjennom tegn og under. Tegn og under var en del av Jesu
tjeneste, men det var andre deler av Jesu tjeneste som var like viktig, ja kanskje
enda mer fundamentale. Jesu undervisning i lignelser og proklamasjonen av
Guds rike er andre viktige sider ved Jesu tjeneste.
Hvordan skal vi forvente å leve med erfaringer av tegn og under i vår tid? Jesus
utruster mennesker med nådegaver og særlige gaver til helbredelse også i dag.
Kirken kan regne med at Jesus er med oss på samme måte som han var med de
første kristne. Vi kan som menighet vokse i erfaringen og praktiseringen av forbønn for syke, og vi ser fra tid til annen konkrete bønnesvar. Men vi må også leve
med at det ikke går en direkte linje fra Jesu helbredende tjeneste til vår tjeneste
som kirke. Løftene om at han skal virke ved å stadfeste ordet med tegn og under
står fast, men vi må være så ærlige å si at selv om vi erfarer Guds konkrete inngripen i våre liv fra tid til annen kunne vi gjerne ha ønsket oss mer. Vi ser ofte at
tegn og under har en større plass i menighetslivet blant mennesker og i kulturer
der evangeliet bryter nytt land. Her oppleves det til tider dramatiske undere og
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helbredelser i en mye større skala enn det gjør her hos oss. Dette kan synes naturlig fordi evangeliet her trenger større direkte legitimitet. Samtidig skal vi som
kirke alltid be for mennesker og bønnen skal følges med kjærlighet, slik at mennesker gjennom bønnen opplever at hovedgaven er Guds kjærlighet og akseptasjon av deres liv. Når denne kjærligheten er sentrum for vår tjeneste, kan vi med
fordel være mer frimodige og ha større forventning og tro til at Gud kan gripe
inn med sine undere også i menigheten vår og i cellegruppa vår når vi er sammen.

n Prøv å sette ord på dine tanker om oppstandelsen. Hvordan vil
det skje? Hvilke tanker har deltagerne i gruppen om dette?
Og/eller:
n Fortell om et konkret under du har opplevd som svar på bønn.
Hva var behovet og hvordan møtte Gud deg eller den som ble
møtt? Del historier med hverandre.
n Ta en lovsangstund sammen, der dere fokuserer på Jesu makt
og kjærlighet. La en i cellegruppen forberede sangene. Vær
gjerne litt stille mellom hver sang.
Og/eller:
n Begynn takkedelen av samlingen med å sitte helt stille og lytte
til Gud sammen. Be Gud gi dere et bibelord eller en tanke.
Når dere har sittet stille en stund, del da de tankene/bibel
ordene dere fikk med hverandre til oppmuntring.
n Les teksten høyt sammen: Johannes 11,1-44. Si noe om hva
som er din først tanke, enten i forhold til teksten eller for
kynnelsen i gudstjenesten.
n Det sentrale i fortellingen om Lasarus er spørsmålet: hvem er
Jesus? Hvordan kan vi være med å gi riktige svar på dette til
mennesker? Hva gjør vi når vi møter mennesker som ser på
Jesus med positive øyne, men som helt tydelig ikke har grepet
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hvem han er? Hvordan kan vi være med å peke mot det
sentrale i vår tro på Jesus?
n Samtal om hva som skiller oppstandelsestro fra ulike tanker om
reinkarnasjon. Hvorfor er det viktig å kunne se forskjellen på
disse to tingene?
n Les gjerne noen av disse skriftstedene sammen eller hjemme
etter samlingen: 1. Korinter 15; Johannes 20,1-10; Ap.gj
2,22-41
n Hvordan kan vi forstå det med at Gud gjør under i dag? Hva
med de gangene Gud ikke griper inn? Hvordan skal vi forholde
oss til underet når det skjer og hvordan skal vi forholde oss til
det når Gud ikke synes å gripe inn? Samtal om tegn og undere
sin plass i menighetene i dag.
n Samtal i cellegruppa om hvordan dere løser denne ukens
familieaktivitet. Hvordan kan vi snakke sammen om dette som
familie? Hvordan føler vi det? Hvordan kan vi hjelpe hverandre?

FAMILIEAKTIVITET
Tid for en prat med barna om Jesu oppstandelse, og hva den betyr.
Ut fra fortellingen om Lasarus kan vi sammen ta en stund i familien der vi tenner
et lys og sitter f.eks rundt kjøkkenbordet. Her snakker vi om hva som skal skje
etter at vi er døde, at vi som Jesus skal stå opp igjen og være med Gud for evig.
La barna (og de voksne) undre seg og stille sine spørsmål. Prøv å svare, men prøv
først og fremst å formidle trygghet og forventing til det som skal skje.
I KIRKEÅRET
Teksten er fortellingstekst til 17. søndag i treenighetstiden i følge kirkeårstekstene.
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Jesus – gir tilgivelse Johannes 8,1-11
Jesus sitter og underviser. Fariseerne
vil sette han på prøve og kommer
med en kvinne som de fordømmer og regner som mindre
verdig for det hun har gjort
og er som person. Hun fortjener i følge Moseloven sin
straff og Jesus blir stilt på
prøve. Hva skal han gjøre?
Følge Moseloven eller vise
kjærlighet og gi oppreisning?
Folket står rundt og venter på
utfallet av denne kampen mellom
fariseerne og Jesus. Kvinnen har
alles øyne på seg, og folket er klare til å
følge Moselovens påbud om steining. Jesus sitter bare og skriver i sanden. Spenningen er til å ta og føle på. Så sier Jesus:
«Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen»
Det blir helt stille. Så slipper en etter en steinene i bakken og
går bort. De skriftlærde først og så folket. Jesus sitter tilslutt
igjen med kvinna alene. Hun får høre de herlige ordene: «Heller
ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av».
KAMPEN MELLOM JESUS OG FARISEERNE
«Tatt på fersk gjerning!» Dette hadde kanskje vært overskriften i dagens aviser
og TV. Vår tids media hadde frydet seg over situasjonen. Og vi hadde fulgt med,
sett og lest om avsløringen som hadde funnet sted denne dagen på tempelplassen. Er det virkelig sant? Kan det være mulig? Et menneske hadde gjort noe i
all hemmelighet, det skulle være skjult for alle, men nå var det kjent over hele
byen. Hun var tatt på fersk gjerning og den tidens offentlige gapestokk fungerte
aldeles utmerket.
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Bak det hele hadde vår tids medier også visst å rapportere om kampen mellom
Jesus og de skriftlærde. Nå skulle denne kvinna få sin dom av Jesus og da kunne
endelig de skriftlærde få bevist hvordan Jesus var: Enten ville han være for slapp
og ikke ta Moses på alvor, eller så ville han vise seg å være ukjærlig og umenneskelig og ikke Guds utsending. Kvinnen ble slept inn på tempelplassen og ble
et offer for kampen de skriftlærde hadde mot Jesus. Det var ikke en ekte lengsel
etter sannheten som lå bak deres dramatiske opptog i tempelet denne formid
dagen. De hadde ikke kvinnens ære i tankene og de var egentlig heller ikke
opptatt av å straffe henne for hennes synder.. Ei kvinnes nød ble brukt. Jesus kan
aldri la et menneske bli brukt som spillemiddel i en maktkamp. For han er det
enkelte menneske for dyrebart til det!
Hva skulle Jesus gjøre? Hvordan kunne han komme ut av det hjørne han nå er
trengtopp i? Jesus eide guddommelig visdom. Han måtte finne veien til å vise
denne kvinna kjærlighet uten å akseptere synden. Jesus ser igjennom og bak
menneskers ytre og til det indre. Jesus måtte samtidig finne veien til å avsløre
fariseernes falskhet. Det er ikke for ingenting at de tuslet bort igjen, den eldste
først. Den med størst visdom først! Jesus hadde avslørt sine motstandere. Han
hadde forstått sin samtid og ved guddommelig visdom funnet en vei ut av et
umulig hjørne. En viktig beskrivelse for oss av Guds omsorg og visdom.
DEN OPPREISNING ET MENNESKE FÅR SOM MØTER JESUS
Så til kvinna som fremdeles ligger der foran Jesu føtter. Han stiller henne et
spørsmål. Hvor er de? Har ingen fordømt deg? «Nei», sier kvinna. Jesus svarer:
«Heller ikke jeg fordømmer deg, gå bort og synd ikke mer fra nå av». Dette er
en stålende fortelling om oppreisning av et knust og såret menneske. Et menneske som ikke fikk det til. Et menneske som ble brukt. Men Jesus bruker ikke
mennesker, han forbruker ikke mennesker for å få igjennom sin plan. Han reiser mennesker opp. Han gir mennesker ny verdighet. Ikke noe kan erstatte et
personlig møte med Jesus Kristus. Den som faller – faller i Fars hender. I hans
kjærlighet. I Jesu forsoning og tilgivelse.
Kvinna fikk et herlig og forløsende møte med Jesus. Vi lengter vel de fleste av oss
etter å få høre disse sterke ordene fra Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg, gå
bort og synd ikke mer fra nå av».
Guds nåde er underlig og underfull. Den er gratis, men den koster alt. Den er
for alle, men blir bare tildelt de som tar imot. Nåde – hva er det? Tilgivelse – hva
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er det? Det er oppreisning for den som er skyldig, for den som ikke fortjener det.
Vi må alle gå denne veien. Det er den kristne erfaringens vei. Ikke noe kan
erstatte et personlig møte med Jesus Kristus. Verken moral eller umoral. Tenk
å få se det: Den som faller, faller i Guds hender, i hans tilgivelse og kjærlighet.
For et landingssted! For en plass å være! For noen ord å høre og tro og ta til seg!
«Heller ikke jeg fordømmer deg!» - Tenk å få oppleve det slik 1. Johannes 3,20
sier det: At da kan mitt «hjerte falle til ro for hans ansikt. For selv om hjertet fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og vet alt. Mine kjære, dersom vårt hjerte
ikke fordømmer oss, kan vi være frimodige overfor Gud.» Det er troens erfaring.
KIRKENS KAMP MELLOM SANNHETEN OG KJÆRLIGHETEN.
Anklagerne kommer også i dag. Kirken står i en kamp mellom sannheten og
nåden. Mellom Guds lov og det som synes som kjærlighet. Guds ord er sannhet
og sannheten er sendt for å avsløre og sette fri.
Har vi sten i våre hender når vi møter den som falt?
Har vi dom i våre øyne så vårt blikk blir hardt og kaldt?
Har vi glemt vår egen krise og vårt eget nederlag.
Og det regnskap vi må vise på vår egen regnskapsdag.
Slik uttrykker Liv Nordhaug sitt budskap ut fra dagens fortelling om kvinna
som ble frikjent av Jesus og fikk en ny start. Lenge trodde vi at sekulariseringen
var den eneste fienden kirken hadde. Så viste det seg at det var flere. Relativiseringen. Postmodernitetens sannhetsbegrep. Vår egen «sannheten for meg»tenkning. Hvordan kan vi møte vår tid med kjærlighet?
Hva gjorde Jesus – hva bør kirken gjøre i dag? Vi trenger den samme visdom som
Jesus. En visdom som evner å lytte, som setter menneske først og ikke bruker
mennesker i en kamp for sannheten. Vi trenger romslighet og masse forståelse
av at vi lever i fallets verden. For ingen kirke som speiler fordømmelse er et godt
vitnesbyrd om kjærligheten.
Vi trenger også en kjærlighet til sannheten og Guds ord. En kirke som glemmer Guds ord og velger sin egen vei er ingen sann kirke. For sannheten er ikke
kjærligheten uvelkommen. Kjærligheten lever av sannheten. Guds ord er vår
rettesnor. Guds ord i Bibelen er vårt holdepunkt for liv og lære. Å holde fast på
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Guds ord også når det kan være vanskelig, er å holde fast på Jesu kjærlighet. Men
skal mennesker i vår tid se det trenger vi guddommelig ledelse og guddommelig
visdom slik som Jesus fikk i tempelet denne formiddagen. Han maktet nemlig
begge deler: Og ikke å fornekte Guds vilje slik den var utrykt i GT og samtidig
ikke bruke eller avvise mennesker. Han elsket dem inn til Guds rike.
Derfor vil vi alle gjerne svare med Liv Nordhaugs ord:
Vi vil slippe våre stener. Vi vil rekke frem vår hånd.
Kristus mildner våre øyne Når han gir oss av sin ånd.
Vi har alle falt i støvet Alle trenger vi en bror.
Han som elsket, ber oss prøve Å gi varme til vår jord»

n Fortell om et menneske som møtte deg på en åpen og god
måte uten at du kjente han eller henne fra før. Hva gjorde det
med deg?
Og/eller:
n Av og til møter du noen som sier at kirken er fordømmende.
Hvilket grunnlag opplever du at de har for å komme med
denne påstanden? Fortell gjerne om en person du har møtt
som har disse holdningen, uten å utlevere noen eller navngi
dem.
n Lag noen lapper med ulike ord dere tenker på når vi snakker
om nåde. La alle i cellegruppa være med. Det kan være ord
som: Tilgivelse, oppreisning, frihet osv. Skriv ned ordene som
kommer frem og lag små lapper av det. Legg lappene på bordet
og la hver enkelt trekke minst en lapp. Ta en takkestund
sammen der dere takker med utgangspunkt i disse ordene. Den
som har lappen sier ordet høyt og alle kan være med å be korte
takkebønner.
Og/eller:
n Syng noen lovsanger sammen som har fokus på hvordan Jesus
møter oss med nåde og kjærlighet, og hvordan han gir oss en
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ny start. For eksempel: Bare på grunn av din nåde, og Jeg gir
alt til deg.
n Les teksten høyt sammen: Johannes 8,1-11. Si noe om hva som
er din første tanke, enten i forhold til teksten eller forkynnelsen i gudstjenesten.
n Hvilke følelser får du når du leser denne historien? Hva gjør
den med deg? Les den gjerne om igjen. La en lese, mens de
andre lukker øynene og bare forsøke å se situasjonen og
handlingen for seg. Samtal om hvilke tanker og følelser dere
fikk av historien.
n Velg ut og studer noen bibeltekster om tilgivelse og kjærlighet.
Se særlig etter forholdet mellom sannhet og kjærlighet.
n Ord om kjærlighet som dere kan lese i cellegruppa eller
hjemme: 1. Korinter 13; 1.Johannes brev
n Hvordan er kampen mellom Jesus og fariseerne aktuell for oss
også i dag? Samtal om dette.
n Når mennesker har fordømmende holdninger er det ofte fordi
de er såret. Hva kan vi gjøre for å rettlede hverandre i kjærlighet?
n Hvis kjærlighet og sannhet er to sider av samme sak, hvilke
konsekvenser får det da for barneoppdragelse og foreldrerolle.
Samtal om dette.
n Ta en stund sammen i stillhet og ettertanke. Har jeg noen gale
holdninger til noen mennesker som Jesus vil jeg skal endre på?
Begynn med en introduksjon og en bønn om erkjennelse. Lytt
for din egen del og for deg selv. Er det noe eller noen du bør
endre din holdning til? Avslutt med å synge en sang, for
eksempel de to versene av Liv Nordhaug sin salme.
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FAMILIEAKTIVITET
Sitt ned sammen som en familie. Samtal om tilgivelse og kjærlighet og hvor
viktig det er.
Lag noen små lapper med ord som utfyller dette med tilgivelse og kjærlighet. På
samme måte som under takk-delen av cellesamlingen, lager dere små lapper med
ordene som dere tenker på. Gi hvert familiemedlem to lapper. Ta først en runde
der den enkelte forklarer ordene den har fått på sine lapper, de voksne kan hjelpe
hvis nødvendig. Ha så en takkestund sammen. Les gjerne dagens fortelling fra
Bibelen sammen før dere begynner.
I KIRKEÅRET
Teksten er fortellingstekst til 18. søndag i treenighetstiden i følge kirkeårstekstene.
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Jesus – ser og søker mennesket

Lukas
15,11-32

En far hadde to sønner som han var
glad i. Han delte sin eiendom mellom dem og den yngste valgte å
reise bort til et fremmed land.
Der sløste han bort arven sin
sammen med vennene
sine. Tilslutt satt han uten
venner og uten å ha noe å
leve av. Han vendte så om
og gikk hjem til faren og
spurte om å få lov til å være
en tjener hjemme på gården
isteden.
Broren som hadde vært hjemme hele
tiden var ikke særlig begeistret for at broren kom hjem. Den
hjemmeværende sønnen hadde ikke brukt godene han
hadde som arving i huset og hadde levd hjemme mer som en
tjener enn som en sønn. Nå ble han inviterttil sin brors
hjemkomstfest. Ville han komme inn og være med eller ville
han bli stående utenfor festen og gleden? Vi får ikke vite svaret
på dette.
Faren elsket sine to sønner. Han tok imot den sønnen som
har sløst bort alt med åpne armer og en omfavnelse. Han ga
han tilbake det han hadde hatt før og gledet seg oppriktig
over at han hadde kommet hjem. Han elsket også den sønnen som ble hjemme, men faren forsto athans kjærlighet ikke
riktig hadde fått festet seg i sønnens hjerte og ba han åpne
øynene for at alt som faren hadde i virkeligheten var sønnen
sin eiendom.
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HVA DREIER LIGNELSEN SEG EGENTLIG OM?
I vår norske Bibel har historien følgende overskrift: «Sønnen som kom hjem». I
tidligere utgaver av Bibelen blir fortellingen kalt: «Den fortapte sønn». Allerede
i disse overskriftene annonserer vi en tolkning av teksten. Historien kunne like
gjerne ha fått navnet: «De to sønnene» eller «Den hjemmeværende sønnen».
Kanskje heller fortellingen dreier seg om: «Den gode faren». Han som søker,
leter, finner og elsker både den som har kommet seg langt bort og den som ikke
riktig ser hva troen betyr og hvordan livet i fars hus kan leves allikevel.
Historien er en fortelling om Guds åpne favn som omslutter alle. Gud vår Far
lengter etter at vi, hans barn, skal se og ta i bruk hele frelsens gave.
DEN GODE FAREN
Vi tenker vel ikke så mye over det, men Jesu forkynnelse av Gud som Far var og
er revolusjonerende. I Det gamle testamente var den grunnleggende tanke om
Gud at han var så hellig at folket ikke engang kunne uttale hans navn. Han var
den Herre menneskene måtte bøye seg for i ærbødighet. Noen ganske få hadde
opplevd å møte Gud direkte. Det var profetene, kongene og noen gudsmenn.
Et menneske kunne ikke møte Gud ansikt til ansikt, men f eks Moset fikk se
Herren bakfra, men ikke hans ansikt. (2. Mosebok 33,23).
Jesus åpenbarer Gud ikke bare som en Hellig Gud, men som den gode faren.
Som den allmektige Far som elsker og omfavner. Et revolusjonerende budskap.
Tenk hvordan dette budskapet provoserte og måtte regnes nærmest som blas
femisk. Like sterkt kan dette budskapet virke i dag. Dette gjelder særlig for
mennesker i kulturer som ikke har hørt evangeliet og for mennesker fra andre
religioner der Gud på ingen måte beskrives som en kjærlig, nærværende far. For
oss i den vestlige kultur er Guds kjærlighet noen ganger blitt en selvfølgelighet
som ikke riktig berører oss. Allikevel, for den som ser det og lar seg berøre av det
er det like nyskapende og befriende.
Den gode faren er vår himmelske far som elsker sine barn og gir alt for å bringe
barna sine hjem til sitt hus i fest og glede.
DEN HJEMMEVÆRENDE SØNNEN
Den hjemmeværende sønnen hadde også fått sin del av arven. Hans problem var
at han ikke hadde tatt i bruk noe av det han hadde fått. Han hadde levd som en
tjener hjemme hos sin far og ikke som sønn i huset. Det er en stor forskjell på å
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leve som en tjener på gården og å være en sønn. En sønn er arving og har tilgang
til alt som er på gården. Den hjemmeværende sønnen levde i fattigdom, selv om
han egentlig var rik.
Slik kan det være i dag også: for eksempel for mange som er døpte og tilhører
Jesus i dåpen, men som allikevel vokser opp uten å få leve i og erfare Guds
omsluttende kjærlighet. Hvilken tragedie som blir åpenbart i Jesu lignelse. Han
kunne ikke glede seg over broren som kom hjem, han tok ikke en gang i bruk sin
egen arv om så bare forå ha en fest sammen med vennene sine. Nå inviteres også
denne broren inn til festen for sin bror. Jesu fortelling sier ingenting om denne
broren tok i mot innbydelsen. Å leve som en fattig når en egentlig er rik er det
dypt tragiske i denne fortellingen.
SØNNEN SOM KOM HJEM
Denne delen av fortellingen er den vi kjenner best. På en måte kan vi si at
dette er en grunnfortelling om hvordan mennesker som har vendt seg bort fra
Gud kommer tilbake til tro. Denne fortellingen har dannet utgangspunktet for
vekkelsesforkynnelse gjennom alle tider. Dette å «komme til seg selv» er et utrykk for å få gjennomtenkt sitt forhold til Gud. Når et menneske som ikke kjenner troen begynner å øyne muligheten av at det finnes en Gud som bryr seg og
begynner og gå på troens vei, har noe stort skjedd.
I en tid og i en situasjon hvor de fleste av oss kanskje kjenner oss mest igjen i den
hjemmeværende sønnen, har fortellingen om en slik omvendelse noe viktig å si
oss. Som kirke og menighet står vi i fare for ikke å føre mennesker helt ut i frihet
og til en levende tro. Et fellesskap trenger alltid vitnesbyrdet fra mennesker som
nylig er kommet til tro. Gjennom dette holdes troens radikalitet tydelig for oss
og gjør at vi ikke mister av synet behovet for at mennesker skal føres helt igjennom til en levende tro.
Holdes ikke dette ved like kan vi risikere at kirkene våre blir fylte av mennesker
som den hjemmeværende sønnen, som ikke opplevde gleden og friheten i farshuset. Dette kan igjen føre til lite attraktive menigheter der mennesker går mer
av vane og plikt enn av glede og begeistring.
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n Ta en runde i gruppen der hver enkelt sier noe om hva ved
gudstjenesten og menigheten som skaper følelse av fest og
glede.
Og/eller:
n Si noe om hvordan og hva du ønsker å formidle til din familie
om festen og gleden i Guds hus.
n Prøv gjennom en bønnesamling å sette ord på hva som
beskriver Gud som Far for dere. Samtal først om dette i
gruppen, og så ber dere ut fra det dere kommer frem til i
samtalen.
Og/eller:
n La en i gruppen forberede en lovsangsstund, gjerne ut fra
dagens tema og tekst.
n Les teksten høyt sammen: Lukas 15,11-32. Si noe om hva som
slo deg først, enten i forhold til teksten eller til forkynnelsen i
gudstjenesten.
n Tenk over hvor forskjellig et liv må være, hvis en lever kun med
bevisstheten om Gud som Hellig og derfor på distanse fra det å
erfare at Gud elsker, ser oss og er nær oss.
n Samtal om hvilke konsekvenser vårt bilde av Gud har for vår
tro. Samtal også om hvordan dette er og bør være for oss.
n Hvordan har bildet av Gud som en kjærlig Far preget vår
kultur? Hva skjer med Guds hellighet i vår kultur? Hva skjer
med vårt Gudsbilde når Guds hellighet ikke lenger tas på alvor?
n Hvordan vil vår forståelse av Gud påvirkes hvis vi ikke gir plass
for Guds hellighet? Hvordan påvirker dette også vårt bilde av
Gud som Far?
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n Hvordan kan vårt eget forhold til vår far påvirke vår forståelse
og vår relasjon til Gud som Far? Hvordan kan vi gå inn i en
prosess der dette endres?
n Fortell litt om hverandres vei til tro. Hvem kan du identifisere
deg med i fortellingen?
n Samtal om hvordan vi kan bygge et godt Gudsbilde i oss selv
og i barna våre. Samtal om hvordan vi formidler Gud som Far,
og hvordan vi lar barna våre se og erfare Guds hellighet.

FAMILIEAKTIVITET
Samle familien og snakk om gudstjenesten og hvorfor vi har gudstjeneste. Snakk
om at søndagen er en dag gitt oss som Guds dag. Vi skal bruke denne dagen for
å gi Gud ære. Hvordan gjør vi det i dag som familie og hvordan kan vi gjøre
dette bedre? Hvordan kan barna bidra og hvordan kan foreldrene bidra? Ta frem
at ark. Skriv de forslagene dere har som en enkel plan på arket og heng det opp
et sted som alle i familien kan se det. På den måten får både barn og voksne noe
å strekke seg etter.
I KIRKEÅRET
Teksten er fortellingstekst til Bots- og bønnedag i følge kirkeåret.
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Jesus – nyskaper Åpenbaringen 1,9-11a og 21,1-5
Johannes var på øya Patmos da Gud lot ham få se inn i hemmeligheter rundt menighetenes situasjon og de ting som skulle komme. Her så han blant annet en visjon av en ny himmel
og en ny jord. På denne nye jorden så han det nye Jerusalem
stige ned fra himmelen gjort i stand og pyntet som en brud for
sin brudgom. Han får høre Guds røst og Gud bekrefter relasjonen til sitt folk. Det beskrives hvordan Gud og menneskene
skal være og leve sammen. Den nye himmel bekreftes også
som et sted uten tårer, gråt, skrik og smerte. Alt som var er
borte. Den nye virkeligheten er begynt!
HIMMELLENGSEL
På mange måter må en vel si at himmellengsel ikke er det mest fremtredende
trekk ved norske kristne. En regner nok med himmelen og det evige liv, men
det har liten plass i hverdagen for de fleste kristne. Mennesker som er fattige,
mennesker som strever med kronisk sykdom og alle andre uforklarligheter kan
finne en enorm trøst i lengselen etter Gud, evigheten og den nye himmel og den
nye jord. Den sorte befolkningen i USA sang sine negro spirituals og fant trøst.
Mange fattige mennesker i Afrika og på andre kontinent finner stor trøst i en ekte
himmellengsel.
Tradisjonelt er det to grøfter en kan falle i ved spørsmålet om hvordan vi tar lengselen etter evigheten med oss inn i livet. Vi kan kalle dem livsfjern og himmelfjern.
LIVSFJERN
Lengselen etter himmelen og det å få være hjemme hos Gud blir så sterk at en
glemmer dagen i dag og de kall og forpliktelser som ligger i den. I denne forbindelsen uttykker Luther det kjente ordet: Om jeg visste at Jesus kom igjen i morgen ville jeg likevel i dag gå ut og plante mitt epletre. For ingen kjenner dagen
eller timen, da Jesus kommer tilbake. Det er godt det er slik. Men motivasjonen
det gir at Herren kommer kan være god ballast å ha med seg i livet.
HIMMELFJERN
Hos den himmelfjerne er lengselen etter det nye livet helt eller nesten borte. En
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blir lett opptatt av å skaffe seg alt her, oppleve alt
her, og er så konsentrert om dagen i dag at
evigheten forsvinner ut av bildet. Lengselen etter det evige liv blir ingen motivasjon i hverdagen og en finner ingen
hjelp og styrke til å falle til ro som
menneske uten å ha, eie og oppleve
alle ting. En lengter ikke etter himmelen fordi vi allerede har det så
godt her. Himmelen blir her og det
eneste livet vi lever er her og nå. Et
slikt liv blir fattig og perspektivløst. I
møte med døden finner slike mennesker også liten trøst. Har en ikke regnet
med det evige liv før døden inntreffer i den
nærmeste familie, er det vanskelig å begynne å
regne med evigheten midt i sorgen over tapet.
OPPSTANDELSESTROENS BETYDNING FOR LIVET
Mange mennesker i vår tid skiller ikke mellom troen på oppstandelsen og det
nye livet og ulike tanker om gjenfødelse og reinkarnasjon. Etter hvert som kristen kunnskap blir mindre blant folk vil slike tanker få større innpass. Egentlig
er troen på legemets oppstandelse for Jesu skyld veldig forskjellig fra tanker om
gjenfødelse i nye liv og det at vi kommer tilbake i nye skikkelser. I bunnen for
troen på legemets oppstandelse ligger gleden over at Gud har istandsett en ny
himmel og en ny jord for oss. Det beste er i vente og livet her er kun en liten
forsmak på livet hos og med Gud. I en ren dennesidig kristendom kan lett troen
bare bli et moralsystem. Å leve med troen på legemets oppstandelse skaper mennesker som har en retning for livet og som blir opptatt av å hjelpe og lede andre
mennesker inn på samme livsretning. Andre oppfattelser av livet etter døden gir
lett en større konsentrasjon om meg og mitt. Om det er min egen karma eller
min egen indre åndelighet som står i fokus, blir Jesus lett bare et livsprinsipp jeg
henter kraft fra for å bygge mitt eget åndelige liv.
ALLE HELGENS DAG
Alle helgens dag blir fortsatt i dag feiret i de flest kirker verden over. Det er flott
og bra. Vi kan minnes våre døde og tenne et lys for dem i Kristus lyset. Det gir
håp og det er med på å fremme en kristen forståelse av livet og evigheten. Dagen
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er en dag der himmelhåpet kan lyde og gi håp for mennesker som er i sorg over
noen av sine som de har mistet.
Ja, engang mine øyne skal se Kongen i hans prakt,
Få tilbe i hans tempelhall hans nåde og hans makt.
I et krystallklart hav av lys forsvinner tidens natt og gys,
Forvandlet blir hver gåte her til lovsangsjubel der.
Og salighetens toneveld skal bruse som et hav,
Som sus av skog en sommerkveld når himlen er som rav.
Og gjenfødt all naturen er, og ingen skygge faller mer.
Og alt av skjønt mitt øye så, ny glans og glød vil få.
Men skjønnest er det dog å se Guds Lam så underbart,
Med merkene fra korsets tre av seirens glans forklart.
Og dette lys er mer enn sol; det er Guds gylne nådestol,
Og støvets drakt som her meg bandt, blir klar som diamant.
Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vunnet frem.
Så er min strid med ett forbi, så er jeg i mitt hjem.
Det hjem min frelser lovet har hver den som korset med ham bar,
Guds paradis, vårt rette hjem, det ny Jerusalem.
n Fortell litt om en side ved himmelen som du synes er god å
tenke på, og en side ved beskrivelsen av himmelen som du
opplever litt underlig.
Og/eller:
n Del med hverandre minner om personer som betydd mye for
dere og som nå er død.
n Syng noen allehelgenssanger sammen. La en forberede seg.
Og/eller:
n Beskriv himmelen og det evige liv i en bønnestund. Takk for
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håpet og forventingene som er knyttet til dette. Be korte
bønner sammen.
n Les teksten høyt sammen: Åpenbaringen 1,9-11a og 21,1-5. Si
noe om hva som slo deg først, enten i forhold til teksten eller
forkynnelsen i gudstjenesten.
n Les sammen noen av disse skriftstedene før dere begynner
samtalen:
n 1.Peter 3; Jesaia 65,17-25; Åpenbaringen 7,9-17
n Hvilke viktige perspektiver kan troen på evigheten gi oss i
hverdagen? Prøv å finne to- tre grunnleggende perspektiver
troen på evigheten kan gi.
n Har vi forventninger til evigheten? Prøv å beskrive disse
forventningene? Begrepene «himmelfjern» og «livsfjern» kan
brukes om menneskers lengsel etter evigheten. Hvordan
opplever dere dette?
n Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å holde håpet om
evigheten levende i menigheten og i hjemmene våre? Hvorfor
er dette viktig?
n Bli enige i gruppen om å sende en hilsen eller uttykke medfølelse til en dere kjenner som har mistet en av sine kjære nylig.
Bruk litt tid på å legge dette til rette rent praktisk.

FAMILIEAKTIVITET
Lag en tegning sammen som en familie. Tema er himmelen og himmelhåpet. Ta
enten en bit av en papirrull eller gi hver enkelt et A4 ark og tegn en tegning hver.
Sett så alle tegningene sammen til et bilde. Bruk tegningen som dere lager som
et utgangspunkt for en samtale om evigheten, himmelen og de dere savner som
nå er hjemme hos Gud.
I KIRKEÅRET
Teksten er fortellingstekst til Allehelgensdag.
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Jesus – gir trygghet Markus 4,35-41
«Hvem er han? Både vind og sjø adlyder han». Folket undret
seg over virvelstormen som brant ut så plutselig etter at Jesus
hadde talt til den. Jesus talte til virvelstormen og sa: «Stille!
Vær rolig», og vinden la seg og det ble helt stille. Disiplene
som var fortvilet over at Jesus lå og sov i båten, fikk en sterk
bekreftelse på mesterens omsorg for sine disipler. Samtidig
stiller Jesus spørsmål til disiplenes tro. Forstår de riktig hvem
han er?
TRYGGHET
Ingen som Jesus kan gi oss en slik trygghet. Å tro er vissheten om å leve i en
livsforbindelse med den sterkeste. Han bryr seg om oss. Han tar vare på oss og er
ved vår side, alltid.
På de stormfulle dagene kan den tryggheten Jesus gir være av særlig betydning.
Den holder oss fast når smerten, angsten eller problemene vi kjemper med ikke
lar seg løse. Ikke alle stormer stilles som på Genesaretsjøen denne dagen. Noen
ganger pågår stormene våre over år. Noen ganger kan vi rope ut vår nød til Gud
i lang tid uten at problemet vi sliter med synes å forandre seg mye.
Vi kan da lett tenke at Gud er borte og for eksempel at han har sovnet i båten,
som Jesus denne dagen på Genesaretsjøen. Snarere tror jeg at det er slik at gjennom motgang og prøvelser opplever vi å bli båret av Jesus i en trygghet som ikke
samsvarer med problemet vi kjenner og erfarer. Hans nærhet ved Den hellige
Ånd gir en underlig trygghet gjennom problemene og i smertene. Dette er troens
trygge erfaring. Jesus er med oss også når det stormer og livet er vanskelig. Det
kjenner vi en underlig trygghet for. Det betyr ikke at vi fortjener å ha det vanskelig, eller at sykdommen eller problemene vi strir med er noe Gud vil eller har
sendt, men troen er en bærekraft i livet slik det nå engang er. Det gir en stor
styrke og hjelp å vite at han forstår vår smerte og at vi bæres og holdes oppe av
Hans kjærlighet og Hans trygghet selv når det gjør vondt. Det er troens under,
styrke og tillitt.
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OM TRO
Noen ganger fremstilles spørsmålet om tro
nærmest som et eksamenspapir. Hvis du
ikke har tro, vil ikke underet skje. Bare
du tror, vil nok underet skje. Tro blir
på en måte å løfte seg etter ørene og
noe som vi leter etter i oss, nesten
som en kraft til selvhjelp. Slik taler
ikke Bibelen om troen. Troen er
hvile og fortrøstning om å ha lagt
livet og fremtiden i Guds hender.
Sykdommen, livssituasjonen og det
som er vanskelig. Det er ikke troen
som er fokus, men Han vi tror på. Da
løftes den som har det vanskelig i glede!
Hvis det var slik at troen var en kvalifikasjon
du måtte ha for at underet skulle kunne skje ville
det være å legge en ny byrde til den som sliter. Troen er derimot en ressurs, en
overgivelse til han som er sterkest. En glede midt i sorgen som sier: Jeg er i
Herrens hender med mitt liv, og noe tryggere sted kan jeg ikke være når det
stormer.
UNDERET
Gud kan gripe inn i vår virkelighet i dag og gjøre sitt under. Mennesker blir også
helbredet i dag sånn som da Jesus gikk her nede. Det er ikke alltid underet kommer slik vi ber om, men vi kan alltid stole på at Gud hører vår bønn og vår nød.
Han er tilstede med oss i vår hverdag. Og vi skal be og ha omsorg for hverandre.
Vi kan be og søke Jesus og forvente at han griper inn i vår virkelighet. Vår tro er
en døråpner til underet. Troen består i at vi våger å komme frem for Jesus og med
frimodighet be han gripe inn. Jesu spørsmål til disiplene kan lett bli et spørsmål
til oss også: «Har dere ennå ingen tro». Dessverre er det ikke slik at vi som
kristne i Norge i dag alltid lever i denne nærforventningen til at Jesus griper inn.
Det er viktig at vi søker Jesus med livene våre og lever i avhengighet av han. Hva
stoler du på i ditt liv? Hva regner du med når det røyner på? Å ha en levende
Jesustro betyr å regne med Han som underets Gud som bryr seg om og kan
gripe inn i alle sider ved vårt liv.
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EN NY LIVSHOLDNING
Fortellingen om Jesus som stiller stormen er en fortelling om en ny livsholdning
som Jesus vil gi sine venner og etterfølgere. En livsholdning av forventning, tro
og tillit. Det er en forventing om at Jesus vil være sammen med oss i alle livsforhold og at han alltid vil bry seg om oss. Du er aldri alene! Denne livsholdningen
vil reflekteres i «annerledeslevd» liv: Der jeg som person tar Jesus med meg i
hverdagen, der familiene våre sammen lærer å stole på Jesus og med frimodighet
tar han med. Ikke la deg lure av den tiden vi lever i, som gjerne vil begrense Jesus
og den kristne tro til en liten del av ditt liv. Lev livet fullt og helt og våg å ta Jesus
med deg på jobben, i hjemmet og i fritiden din. Det er en ny livsholdning som
vitner om underet Jesus skaper i våre liv.

n Fortell om en storm du var ute for eller en annen opplevelse av
at naturkreftene har utfordret deg. Hvordan reagerte du? Hva
skjedde?
Og/eller:
n Fortell om en gang du konkret opplevde Jesu nærvær i en
vanskelig situasjon.
n La en i cellegruppa lede bønnen. Sitt i stillhet sammen. La en
beskrive ulike «stormer» og be Jesus om å møte dere med sin
fred i de ulike situasjonene. Prøv å være konkrete sammen.
Bruk gjerne Bibel og finn frem gode ord til trøst, mens dere
ber.
Og/eller:
n Syng noen sanger sammen om hvilen og tilliten i Jesus.
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n Les teksten høyt sammen: Markus 4,35-41. Si noe om hva som
slo deg først, enten i forhold til teksten eller forkynnelsen i
gudstjenesten.
n Samtal om situasjoner der det kan være lett å la være å si noe
om at vi stoler på Gud. Hvorfor lar vi det være? Hvordan kan
vi bli mer bevisst vår tro og flinkere til å formidle vår
forventning til Gud?
n Hva betyr dette at vi stoler på Gud konkret i hverdagen?
Hvordan kan vi lære å stole mer på Gud?
n Hvordan påvirkes våre livsproblemer av at Jesus er «med i
båten»?
n Samtal om hva en slik ny livsholdning lærer oss om å stole mer
på Gud betyr i praksis for den enkelte og for oss som fellesskap.
n Prøv å sirkle inn noen som dere kjenner som akkurat nå
opplever en stor storm. Hva kan dere gjøre? Hvordan kan vi
være til hjelp? Avtal hva dere vil gjøre som cellegruppe.

FAMILIEAKTIVITET
Ha en lek sammen som familie. Leken heter storm eller ro. Leken avsluttes med
en bønnestund. Familien samles store og små. Etter tur sier deltagerne noe de er
redd for eller noe de ikke er redd for. De andre responderer med en av to håndbevegelser. Hendene i kryss over brystet betyr: Jeg er trygg. Hendene vuggene fra
side til side betyr: Jeg er engstelig, utrygg eller redd. Slik leker vi oss fremover, og
blir kjent med hverandre og noen av de tingene vi er engstelige for og noen av de
situasjonene vi føler oss trygge i. Som innledning kan vi snakke om fortellingen
om Jesus som stiller stormen, og avslutningsvis ber vi sammen og gjennom
bønnen erkjenner vi Jesus nærvær ved å holde hverandre i hendene og kanskje
tenne lys.
I KIRKEÅRET
Teksten er fortellingstekst til 24. søndag i treenighetstiden i følge kirkeårstekstene.
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Jesus – er Kongen Johannes 18,33-371
Jesus er tatt til fange og er av jødene ført til Pilatus for å dømmes av den romerske myndighet. Pilatus forstår ikke riktig hva
galt denne mannen har gjort og kaller Jesus til seg. Han spør:
«Er du jødenes konge?» Jesus svarer med å stille spørsmål
tilbake til Pilatus. Han slår også fast at: «min kongsmakt er
ikke av denne verden. Var min kongsmakt av denne verden,
hadde mine menn kjempet for at jeg ikke skulle bli overgitt til
jødene» Pilatus undrer seg og spør tilbake, halvveis konsta
terende: «Du er altså konge?» Jesus sier at han er kommet for
å vitne om sannheten og Pilatus responderer med sitt kjente
svar: «Hva er sannhet?»
JESUS ER KONGE
Plutselig er oppmerksomheten flyttet fra Jesu liv og alle hans velgjerninger mot
mennesker, til dagene før han skal dø og påskehendelsene. Det møtet vi har fått
med han som elsker alle, skal nå gjøre oss i stand til å se og forstå at han er
Konge. Det avgjørende spørsmålet for vår frelse nærmer seg. Er Jesus mer enn en
profet, mer enn en mirakelmann? ER han verdens frelser og Guds Messias?
Og her skilles veiene. Jødene kunne ikke annet enn å se på dette som guds
bespottende og den største forbrytelse et menneske kunne gjøre. Å opphøye seg
til å være konge, Messias og Guds sønn var en forbrytelse større enn noen. Dette
måtte stoppes og nå hadde de endelig fått høre det fra hans egen munn. Han
hadde opphøyd seg til Konge og frelser. Han sa han var Guds sønn fra evighet.
Pilatus stilte seg undrende til dette. Han ville ikke uten videre dømme Jesus,
men samtidig så han ingen annen mulighet.
Jesus må gå den tunge veien til Golgata. Frihetsveien for oss, som Pilatus forsto
lite av, og som jødene den gang og fram til i dag opplever som gudsbespottende.
JESUS SOM KONGE I VÅR KULTUR
Det går et skille her i dag også. De fleste i vår kultur vet at Jesus fra Nasaret sier
om seg selv at han er Guds sønn. Alle kristne kirker bekjenner det med glede.
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Han er verdens frelser. Mange tar allikvel bare
med seg kirkens ritualer, men glemmer troen
i hverdagen. De kjenner det blir vanskelig
når Jesus forkynnes som den eneste veien til Gud. At han virkelig er Konge
og Guds sønn. Han er gjerne er forbilde for oss, men har ingen absolutte krav på våre liv.
Jesus vil være konge i våre liv også i
dag. Det finnes ingen annen vei til
Gud enn gjennom Jesu frelsesverk.
Å overse eller se bort fra den absolutte
frelse som Jesus kom for å være, er umulig
i den kristne tro. Han er konge. Han måtte dø
som vår frelser og Guds sønn, i vårt sted. Det var
ingen annen mulighet. Dommen måtte ramme ham.
ETTERTANKE OG BESINNELSE
På den siste dagen i kirkeåret er det nettopp dette alvoret som skal legges inn over oss.
Hvordan er det med vår egen tro og etterfølgelse? Får Jesus være konge i mitt liv?
Kan vi drive menighet omtrent som et supermarked uten å være avhengig av
Herren Jesus Kristus?
Lever vi vårt liv i hverdagen og i familiene på samme måte som alle andre eller
viser vi vår avhengighet av Jesus i praksis?
Det er godt å gjøre vareopptelling fra tid til annen. Tenke gjennom alt jeg har, er
opptatt av å ha og hvajeg bruker tiden min på. Telle og se etter om jeg har noe
med meg på lasset som jeg med fordel kan la ligge igjen. Hverdagen er ofte
travel, så det er viktig å stoppe opp og stille inn fokuset på det som er viktigst.
Vi kan gjerne også repetere for oss selv frelsens under. Husker vi å takke for
nåden som er ny hver morgen, eller tar vi den som en selvfølge? Det er viktig å
ta Guds ord på alvor og la ordet få opplyse oss og være retningsgivende for våre
liv. Jesus er konge og vil være det i mitt liv, i menigheten og i hele kirken vår.
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n Hva tenker du på når vi sier at Jesus er konge? Del dine
umiddelbare tanker og følelser.
Og/eller:
Fortell en historie du husker fra en av kongene i Det Gamle
Testamente. Finn frem til hvor fortellingen står sammen.
Hvorfor tenker du på akkurat denne historien?
n La alle takke for den som sitter ved siden av seg. Takk for det
vedkommende er og betyr for dere i gruppen, for familien og i
jobbsammenheng og be om Guds velsignelse i hverdagen.
Og/eller:
n Ha en takke og bønnestund der dere særlig ber og takker for
menigheten. Be om fornyelse og vekkelse blant oss som tror.
Begynn med erkjennelse og fortsett med takk og forventning.
n Les teksten høyt sammen: Johannes 18,33-37. Si noe om hva
som slo deg først, enten i forhold til teksten eller forkynnelsen
i gudstjenesten.
n Les sammen noen en av disse skriftstedene før dere begynner
samtalen (les gjerne de andre hjemme): Matteus 25,1-13;
Matteus 25,14-30; Matteus 25,31-46
n Samtal om Jesus som konge. Hva betyr det i praksis?
n Samtal om den kristne tros absolutte krav på sannhet. Hva
betyr det? Hvordan påvirker det våre liv?
n Siste søndag i kirkeåret er en søndag til ettertanke. Den kalles
domssøndag og har i tillegg ved tekstrekkene av 2012 fått
navnet Kristi kongedag. Hvorfor har vi en slik søndag? Trenger
vi en slik søndag?
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n Er Guds ord retningsgivende for oss i våre liv? Samtal om
hvordan vi forholder oss til Bibelen og hvor viktig den er for
oss i hverdagen.
n Ofte har vi en kontrakt i cellegruppa som beskriver hvordan vi
vil ha det sammen i gruppa. Disse beskriver hvilke regler som
gjelder og hvordan vi forholder oss til hverandre. Bruk tid
denne gangen til å ta frem kontrakten og juster retning hvis
nødvendig.

FAMILIEAKTIVITET
Ha en «vareopptelling» sammen. La hver enkelt tenke igjennom om det er noe
de ønsker forandring på:
– Kanskje vi kan gi bort noen leker eller verktøy til andre fordi vi ikke
trenger det.
– Eller er vi med på noen aktiviteter på fritiden som det kanskje er på tide å
endre litt på.
– Snakk også litt sammen om det er noen rutiner eller praktiske ting dere bør
endre på hjemme.
– Snakk gjerne om arbeidsfordelingen hjemme.
– m.m
Avtal først hva hver enkelt skal tenke igjennom. La det så gå en tid slik at alle får
tenkt igjennom det som skal endres. Ha så et familieråd der tankene kommer
frem og forslagene stilles. Ingen skal komme med ferdige forslag, bare ideer og
løse tanker som igjen kan drøftes i fellesskap. Noe kan vi selv bestemme, andre
ting må vi løse i fellesskap og atter andre ting må de voksne bestemme.
I KIRKEÅRET
Teksten er fortellingstekst til Domssøndag / Kristi kongedag som er sistesøndag
i kirkeåret.
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«Kontrakt» mellom medlemmene i en mindre gruppe
Oppstart av et nytt semester er en fin tid til å gjennomgå
«kontrakten» i gruppen; Hvordan ønsker dere å ha det? Hva
er avtalen og retningslinjene? Hvordan bidrar gruppen inn i
menighetens målsetninger?
En klar forståelse av den avtalen som gjøres og en tydelig
gjennomføring av dette i praksis øker trivsel og trygghet i
cellegruppen. På denne måten kan også gruppen bidra tydeligere inn mot menighetens visjon, verdier og prioriteringer.
TID:
Gjør en ny avtale om hvilken dag som passer best. Vi ønsker cellegrupper hver
14.dag og vi legger dette frem for deltagerne. Avklar også klokkeslett og hvor
lenge dere skal holde på.
STED:
Skal det være hos en av deltagerne, eller skal det gå på omgang?
Mat: Skal det være bevertning, så avtal når. Hvem står for bevertningen? Hva
skal omfanget av bevertningen være?
FREMMØTE:
Avtal dette med forpliktelse. Hva betyr dette for dere? Er noen forhindret, så bli
enige om at beskjed gis på forhånd. Til hvem? Dette har med ansvarliggjøring å
gjøre, i forhold til seg selv og til gruppen.
OPPGAVEFORDELING I GRUPPEN:
Oppgavefordeling i forhold til samværets fire deler: Hvem leder hva og hvordan
fordeles oppgaven? Hvordan sørger gruppen for at også de som eventuelt ikke
har vært på gudstjenesten får tak i opplegget?
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OPPGAVER I GUDSTJENESTENE:
Hvilke oppgaver er knyttet til gudstjenesten i menigheten og hvordan er det
organisert. Gjenta oppgavene. Hva er våre oppgaver? Få oversikt over datoer som
er klare for et halvt år av gangen. Del visjonen for menigheten gjennom dette.
KONFIDENSIALITET I CELLEN:
Deltagerne skal kunne være trygge på at personlige ting blir i gruppa. Taushetsplikt er viktig i gruppa. Forklar hvorfor det er viktig at dette samtales om på
forhånd.
TEMA/IKKE TEMA I CELLEN:
Vi omtaler hverandre og andre personer og organer i menigheten med respekt og
velvilje. Hvis noen har noe som en ønsker å ta opp, noe en ønsker endring på
eller noe en sliter med overfor noen andre, så henvis det til cellegruppeledere
eller andre ledere i menigheten. Vi bruker ikke samværet i cellegruppen til å
omtale personer som ikke er tilstede.
GRENSER/RESPEKT:
Vi må vise respekt for at vi er forskjellige. Noen er åpne, andre mer lukket. Ingen
må føle seg presset til å si noe eller dele noe en ikke har lyst til. Grensene er det
den enkeltes ansvar å være tydelige på og cellen som fellesskap forvalter hver
andres grenser.
MENIGHETENS VISJON OG ARBEIDSMÅTE
En naturlig del av en slik kontrakt er også å gå igjennom menighetens visjon,
målsetninger og verdier. Det er ingen selvfølge at nye medlemmer f.eks har fått
med seg hvordan menigheten fungerer i forhold til gudstjenester og celler.
Til sammen utgjør disse tingene den indre kontrakten som binder gruppen
sammen og skaper forpliktelse og indre driv i gruppen.
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Om cellegruppen som form
En cellegruppe er noe annerledes enn en bibelstudiegruppe
eller et husfellesskap. Cellegruppene er levende byggesteiner
i menigheten, som tar del i menighetens visjon og er innstilt
på å la sine liv bli preget av tjeneste.
Det finnes mange gruppeformer i bruk i norske menigheter. Cellebaserte
menigheter bygger på den grunnleggende erkjennelse at vi alle er lemmer på det
samme legemet, og at vi alle har nådegaver og tjenester som vi er kalt til å tjene
med i familie, sosiale arenaer, i cellegruppene og i menighetens storsamling –
gudstjenesten.
Gjennom cellegruppens vekst og deling vokser menighetens kjernegrupper,
og stadig nye blir utfordret til å leve et forpliktende menighetsliv. Cellegrupper
og gudstjeneste er de to bæresøylene i menighetsarbeidet som menighetens
øvrige aktiviteter sikter mot. Cellegruppene gjør menigheten synlig i lokal
miljøet og gir menigheten ansikt for folk flest.
Når vi kommer sammen som cellegruppe, deles samværet i fire ulike deler
som beskrives her.
KOM n Å HØRE TIL
Ved å ønske hverandre velkommen til cellegruppen, og ved å
få hver enkelt til å dele fra sin hverdag, ønsker vi å skape en
trygg grunnholdning i cellen. Ved å bli bedre kjent som
mennesker og kristne, vokser det kristne fellesskapet, og
kjærligheten til hverandre blir konkret og direkte.
Rent konkret begynner en gjerne samlingen med en velkomst som inkluderer alle. En lar alle få høre hverandres stemmer og sørger for
at alle føler seg hjemme. Innledningen i cellesamlingen er derfor viktig. For å
samle gruppen, og sørge for at alle blir inkludert i fellesskapet, bruker vi det vi
ofte kaller isbrytere. Det er som regel et spørsmål alle må svare på som oppleves
ufarlig for alle, og som gjerne har en forbindelse til tema.
Den andre delen av dette punktet understreker en kvalitet ved cellen, nemlig
praktisk omsorg og kjærlighet i funksjon. Disse kvalitetene ønsker vi skal strekke
seg utover selve gruppesamlingen og forankres i praktisk nærhet og hjelp i hver
dagen, både i glede og sorg.
Noen eksempler:
Hvis du kunne bruke resten av livet ditt til hva du ville, hva ville du da ha gjort?
Hvis du strandet på en øde øy, og fikk ta med deg en ting, hva ville du velge?
Hvis du kunne tilbringe en dag sammen med en av personene i Bibelen,
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hvem ville du ha valgt, og hvorfor?
Hvilket tidspunkt på dagen liker du best og hvorfor?
Nevn tre aktiviteter i dagliglivet du liker godt.
Hvis du kunne stille Gud et spørsmål, hva ville du spørre om?
Hva er din favoritthobby?
Del en god opplevelse fra barndommen.
TAKK n GUD ER NÆR
Takk-dimensjonen i en cellegruppes liv skal hjelpe oss å
erkjenne den treenige Guds nærvær iblant oss. Den skal
hjelpe oss til å finne fokus i Gud, og ikke i oss selv. Noen av
oss tenker kanskje at denne delen av cellegruppesamlingen
er unødvendig, fordi vi likevel klarer å finne fokus gjennom
for eksempel bibelstudiet. Noen ganger kan det være sant,
men altfor ofte starter vi bibelstudiet uten å ha fått det rette fokus i Guds nærvær
og handling. Vi er i denne delen av cellesamlingen opptatt av lovprisnings
dimensjonen. Vi ønsker å få øye på den treenige Gud og tilbe ham for den han
er. Imidlertid kan dette gjøres på mange måter og med mange former, noe vi
kommer tilbake til. Som foreldre ønsker vi å gi barna våre fokusert oppmerksomhet. Gud er nær. Vi vil at vi som enkeltpersoner og cellegruppe, sammen skal
finne fokus i hvile og forventning til Gud. Derfor legger vi opp til noe som kan
åpne for et møte med Gud på cellemøtene våre.
FÅ n EN TRO FOR HVERDAGEN
Få-dimensjonen i en gruppes liv skal hjelpe til at undervisningen fra forrige gudstjeneste blir anvendt og relatert til vår
hverdag. Gjennom bibelstudiet skal vi få større innsikt i
Bibelen, og lære å se hvordan dens budskap får nytte i den
enkeltes hverdag.
Samtidig skal få-dimensjonen gi bibelglede og bibelkunnskap som er med på å fremme sunn vekst i menigheten. Gjennom studiet skal
gruppen oppmuntre hverandre til tro og tjeneste.
Før møtet er det viktig at en leser igjennom spørsmålene, eller materialet som er
blitt forberedt til cellegruppene. Tenk igjennom søndagens gudstjeneste, og opplevelsen av forkynnelsen og presentasjonen av temaet for øvrig. Hva talte til deg,
og hva kan du anvende i ditt eget og i din families liv? Før du møter til celle
gruppe bør du bruke litt tid i bønn, for å tenke gjennom hvilke spørsmål dere vil
ta utgangspunkt i. Be Gud om ledelse. Definer gjerne et mål for samlingen. Velg
blant det forberedte stoffet til cellesamlingen, men vær også åpen for at temaet
kan belyses på andre måter. Det forutsettes ikke at bibelkunnskap er på topp. La
Bibelen være en oppslagsbok som dere bruker slik at dere gradvis lærer å slå opp
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i Bibelen. En må passe på at dette gjøres på en slik måte at alle kjenner seg inklu
dert. Vær opptatt av å relatere bibelmaterialet til hverdagssituasjonen. Dette kan
gjøres ved å stille spørsmål om hva dette betyr for oss i vår situasjon.
GI n Å VÆRE MEDMENNESKE
Gi-dimensjonen skal gi oss mulighet til å arbeide mot målet
for alle cellegrupper – å vokse og til slutt multipliseres. I
bønn, samtale og konkret handling skal gruppene legge opp
til å invitere, oppmuntre og samtale med våre naturlige
kontakter i hverdagen, for å inkludere dem i fellesskapet og
bringe dem til Kristus.
– Vise omsorg i hverdagen og være menighetens diakonale nettverk.
– Være menighetens hovedkanal for å bringe mennesker til tro og menighets
fellesskap.
Konkret betyr dette for cellene:
• at gruppene ber for enkeltpersoner som en ønsker kontakt med.
• at alle tar del i arbeidet med å bringe andre inn i cellene og til menighetens
gudstjenester.
• at det jobbes mot at hver celle eier visjonen om celledeling.
• at internasjonalt engasjement (menighets misjonsengasjement) er en del av
cellenes bønne- og omsorgsansvar.
• at diakoni og tjeneste i samfunnet sees på som en naturlig menighetstjeneste.
Praktisk hjelp til å få gi-dimensjonen til å fungere:
«Gi»-funksjonen i cellene er hovedfokuset som skiller cellegrupper fra husfellesskap og bibelgrupper. Cellene fungerer ikke for seg selv, men eksisterer for å
legge til rette for organisk evangelisering og vitnetjeneste slik at nye mennesker
finner et hjem i menigheten.
En cellebasert menighet, der cellene ikke er innstilt på celledeling og naturlig
vekst gjennom den enkeltes kontakter i nærmiljøet og nettverk, er en selvmot
sigelse. Innadvendte cellebaserte menigheter er en tragedie og gjør at vi bommer
fullstendig på målet.
I menigheter der en har forskjellige typer smågrupper krever en omlegging til
den cellebaserte smågruppestrukturen en endringsprosess. Menigheten må etablere en ny forståelse av gruppenes plass og funksjon, og ofte vil en slik prosess
forutsette ny læring og avlæring av gammelt tankegods. Dette er en langsiktig
omlegging som må ses som en prosess, gjerne i et femårsperspektiv.
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«Jesus elsker alle» er satt som tema for disse
studiene. Bibelfortellingene vi går igjennom er
hentet fra de nye tekstrekkene i Den norske kirke
som ble vedtatt i april 2011.
De nye tekstrekkene for Den norske kirke har, i
tillegg til de ordinære lese- og prekentekstene, en
fortellingstekst som hører til hver søndag. Det er
disse fortellingstekstene vi tar utgangspunkt i dette
semesteret. Vi har tilpasset disse slik at det passer
inn i et høstsemester med ti temagudstjenester.

Rune Rasmussen

Jesus – gir velsignelse. Johannes 6,1-15
Jesus – tar bort hindringer. Lukas 18,18-30
Jesus – gir arbeid. Matteus 20,1-16
Jesus - gir livsfokus. Lukas 10, 38-42
Jesus – gir evig liv. Johannes 11,1-44
Jesus – gir tilgivelse. Johannes 8,1-11
Jesus – ser og søker mennesket. Lukas 15,11-32
Jesus – nyskaper. Åpenbaringen 1,9-11a og 21,1-5
Jesus – gir trygghet. Markus 4,35-41
Jesus – er Kongen. Johannes 18,33-37
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