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Forord
Dette semesteret vil vi fokusere på Jesu lignelser. Vi vil forsøke å leve oss inn i
lignelsenes verden for å la oss utfordre av Jesu radikale budskap til vår tid. Det
blir også viktig for oss å forstå mer av hvordan Jesus kommuniserte med sin tid.
Dette er vesentlig for å forstå lignelsene i dag – både for oss personlig og for vår
tjeneste med det gode budskap i vår tid.
Heftet er skrevet med tanke på bruk i cellegrupper. Vi bruker derfor cellegruppe
metodikken; kom, takk, få og gi som en arbeidsmetode i studiet og arbeidet med
lignelsene.
Jeg forsøker ikke på noen måte å gi utfyllende kommentarer til den enkelte
lignelse. Heftet brukes i Bogafjell menighet i sammenheng med forkynnelsen
på gudstjenestene. Oppleggene til den enkelte tekst er tenkt gjennomført med
følgende prosess som målsetning.
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1 Undervisning over emnet i barneforkynnelse
og preken på gudstjenesten
2 Egen refleksjon og dialog i familien omkring
temaet
3 Samling av cellegruppene for videre bearbeiding
og læring i forhold til hverdagen

Som menighet tror vi på å tenke gudstjeneste og menighetspedagogikk i en slik
læringssirkel. Skal heftet brukes med størst mulig utbytte, er det derfor en forutsetning at menigheten går inn i en slik læringsprosess.
Lykke til med et spennende semester i studium og etterfølgelse!
Tvedalen/Sandnes/Stavanger – Sommeren 2007
Rune Rasmussen
Utgitt av:
Bogafjell menighet
Postboks 29
4397 Sandnes
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Introduksjon
Jesus var ikke alene om å undervise i lignelser i sin tid. Vi er heller ikke alene om
å bruke fortellingen som et redskap til refleksjon og ettertanke i vår tid. Fortellingen som redskap har fått en renessanse i dag. Mennesker er blitt flinkere til å
leve med i fortellingen som et utrykk for livserfaring og livsvisdom. I tråd med
vår tids nesten allergiske forhold til dogmer og evige sannheter, kan lignelsene og
fortellinger i det hele hjelpe oss til å formidle sannheter på en ikke-truende måte.
Fortellingene og lignelsene kan åpne dører inn til mennesker på en unik måte, i
kraft av den visdom fortellingene bærer med seg. Åpne hjerter for visdommen i
ordene kan så igjen ved Guds Ånd lede oss inn i en prosess. Den enkelte kan erfare det samme sannhetsmøte som David, da han opplevde gjennom en lignelse
å møte seg selv og erkjenne ”du er mannen”. I vår tid er også lignelsene en unik
form for formidling som kan skape lyttende hjerter og innsikt i det budskapet
vi er satt til å formilde.
Vi har allerede sagt at Jesus ikke var alene om å formidle ved hjelp av lignelser. I
den jødiske tradisjon og Det Gamle Testamente finner vi flere lignelser som kan
ligne på Jesu lignelser. Den mest kjente er uten tvil den lignelsen som profeten
Natan fortalte David etter at han hadde syndet så grovt.
”Herren sendte Natan til David. Han gikk inn til kongen og sa: ”Det bodde to menn
i en by. Den ene var rik og den andre fattig. Den rike hadde småfe og storfe i mengde,
men den fattige hadde ikke annet enn et lite lam som han hadde kjøpt. Han alte det
opp, og det vokste til sammen med barna hans. Det spiste av hans mat, drakk av hans
skål, lå i hans fang og var som en datter for ham. En dag fikk den rike mannen besøk
av en vandringsmann. Da kvidde han seg for å ta noe av sitt eget småfe eller storfe og
lage i stand for vandringsmannen som var kommet til ham. Og han tok den fattiges
eneste lam og laget det i stand for gjesten”. David ble brennende harm på den mannen og sa til Natan: ”Så sant Herren lever, den mannen som har gjort dette, skal dø!
Og lammet skal han betale firedobbelt, fordi han har gjort dette og ikke viste skånsel”
Da sa Natan til David: ”Du er mannen! Så sier Herren…”
Denne fortellingen gjenspeiler hva vi ønsker med fortellingen i vår tid. Vi ønsker
et møte der mennesker via en fortelling blir stilt ansikt til ansikt med seg selv
og sitt liv. En prosess der mennesker selv begynner å reflektere over sitt liv og
sin situasjon uten at sannheten blir gitt dem på en truende og uakseptabel måte
for det postmoderne menneske. Samtidig ber vi om at vår formidling under
Åndens ledelse kan lede mennesker til et radikalt møte med Han som via bilder
og lignelser formidlet evige sannheter.
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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, sosial 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 lokalmiljøet og gir
menigheten ansikt for folk flest.
Når vi kommer sammen som cellegruppe deles samværet i 4 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 kveldens 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.
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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,
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 lovprisningsdimensjonen. Vi ønsker å få øye på den treenige
Gud og tilbe ham for den han er. Imidlertid kan dette gjøres på mange måter og
med mange former, noe vi kommer tilbake til.
Som foreldre ønsker vi å gi barna våre fokusert oppmerksomhet. Gud er nær. Vi
vil at vi som enkeltpersoner og cellegruppe, sammen skal finne fokus i hvile og
forventning til Gud. Derfor legger vi opp til noe som kan åpne for et møte med
Gud på cellemøtene våre.
FÅ 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.
– Å oppmuntre hverandre til tro og tjeneste.
– Gi bibelglede, bibelkunnskap og sunn vekst i menigheten.
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Før møtet er det viktig at en leser igjennom spørsmålene, eller materialet som er
blitt forberedt til cellegruppene.
Tenk igjennom søndagens gudstjeneste, og opplevelsen av forkynnelsen og presentasjonen av temaet for øvrig. Hva talte til deg, og hva kan du anvende i ditt
eget og i din families liv?
Før du møter til cellegruppe bør du bruke litt tid i bønn, for å tenke igjennom
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 i Bibelen. En må passe
på at dette gjøres på en slik måte at alle kjenner seg inkludert. Vær opptatt av
å relatere bibelmaterialet til hverdagssituasjonen. Dette kan gjøres ved å stille
spørsmål om hva dette betyr for oss i vår situasjon.

GI 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 gruppen legge opp
til å invitere, oppmuntre og samtale med våre naturlige
kontakter i hverdagen, for å inkludere dem i fellesskapet og
bringe dem til Kristus.
– Vise omsorg i hverdagen og være menighetens diakonale nettverk.
– Være menighetens hovedkanal for å bringe mennesker til tro og menighetsfellesskap.
Konkret betyr dette for 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.

7

ORD I RETTE TID

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 selvmotsigelse. 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 smågruppe-strukturen en endring. 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 sees som en prosess, gjerne i et femårsperspektiv.
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Ord i rette tid – Hvorfor talte Jesus i lignelser?
Salme 78,2 sier ”Jeg vil åpne munnen og tale i bilder, bære frem gåtefull tale fra
gammel tid”
Matteus 13,34-35 ”Alt dette sa Jesus i lignelser til folket, og uten lignelser talte
han ikke noe til dem, Slik skulle det bli oppfylt som er sagt ved profeten: Jeg vil
åpne min munn og tale i bilder, fremsi det som har vært skjult fra verden ble til”
Det at Jesu undervisning var så hverdagslig og forståelig for mennesker i Palestina
i det første århundre sier oss mye om hvem Jesus var som person. Han underviste
folket ut fra deres forutsetninger og inkarnasjonen (det at Gud ble menneske).
Fortellingene skal ikke bare gi en teoretisk forståelse for frelsen, men er like mye
god kommunikasjon. Lignelsene ga en god kommunikasjon med menneskene
han møtte i undervisning og samtale. Gjennom lignelsene demonstrerte Jesus
sine nye verdier overfor de menneskene han elsket.
Jesus var en mesterkommunikator. Lignelsene kunne fange lytternes oppmerksomhet. De var enkle, opplevdes relevante og fanget oppmerksomhet. Samtidig
hadde disse historiene en evne til å avsløre og utfordre mennesker på en unik
måte i hans egen tid.
Når Jesus kommuniserte med mennesker var det en total formidling med ord,
handling og holdning. Inn i en slik totalformidling har bruken av fortellingen
som forkynnelsesform en viktig funksjon. Ikke først og fremst for å forenkle,
men for å åpne (og lukke) de mennesker som så hans gjerninger, hørte hans
undervisning og ble tiltrukket til personen Jesus Kristus!
Lignelser skal fenge oss som lyttere og gjøre oss til deltakere i fortellingen, slik
at vi stiller spørsmål ved vår måte å forstå verden på og blir utfordret av nye
grunnleggende verdier.
Hva kjennetegner en lignelse?
Lignelsene har noen fellestrekk som det kan være greit å merke seg.
Jesu lignelser er jordnære
De dreier seg om ting fra dagliglivet på den tiden de ble skrevet. Historiene gir
intuitiv gjenkjennelse.
Forutsetter ikke tidligere læring
Lignelsene forutsetter ikke at de som hører sitter med en rekke forhåndsinformasjon. I vår tid kan det være nødvendig med noen forklaring i forhold til kultur
spørsmål.

9

ORD I RETTE TID

Lignelsene er direkte og klare
Jesu bruk av lignelser er direkte og rett frem. Gjerne med et glimt i øyet slik at
folk kjenner seg hjemme i historien det blir lyttet til.
En lignelse har som regel et, to eller tre hovedpoeng
Ofte har lignelsene flere grupper og personer som adressater. Gjerne tre grupper
eller personer. Noen ganger har lignelsene kun ett hovedpoeng.
Bygger på jødisk visdom og fortellertradisjon
Lignelsene bruker gjerne gjentakende ordspill. Fortellingene har god klangbunn
i jødisk tradisjon og fortellertradisjon.
Har ofte en konklusjon
Forellingene summeres gjerne opp i en konklusjon. ”Slik går det med den…” På
den måten samles lignelsen og gis en lett forståelig tydning og retning.
Hovedtemaer i lignelsene
Det er flere måter å tilrettelegge hovedinnholdet i lignelsene på. Vi har valgt en
enkel fordeling av stoffet i fire grupper.

• Sennepsfrøet
og surdeigen
• Skatten og perlen

SOM
VISDOMSFORTELLING

• Den barmhjertige
samaritan
• Den rike bonden
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Lignelsene skiller seg ut fra en rekke andre former for bruk av narrativ eller bildebruk i Det nye testamente som f. eks:
• Ordspråk: ”lege, leg deg selv” (Lukas 4,23)
• Direkte bildebruk: ”Dere er verdens lys” (Matt. 5,14)
• Sammenlignende bilde ”Jeg sender dere som sauer blant ulver” (Matt 10,16)
• Billedlig tale ”Ny vin i nye skinnsekker” Luk 5,36-38
En lignelse er en fortelling som skal gi innsikt i en dypere virkelighet og avsløre
mennesker på en ikke truende måte og gjennom dette stille mennesker på valg.
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Såmannen
(Matt. 13,1-9 og 18-23)
Lignelsen om såmannen er et fint sted å
begynne vår gjennomgang av Jesu lignelser. Fortellingen gir oss en praktisk og
god innføring i ordets virkning i livene
våre, slik at vi ikke blir forundret når
noen ikke klarer å holde fast ved livet
i Gud. Samtidig gir den oss hjelp til å
forstå den kampen vi kjenner i vårt indre
mellom de ulike grobunnene for ordet.
Jesus gir selv en forklaring til lignelsen og
viser oss hvordan den skal bli forstått. Så
her har vi god hjelp til å forstå og tolke
innholdet.

Det harde hjertet
”Noe falt på steingrunn

De fire ”typer” jord og menneskers hjerter som grobunn for ordet.
Det Jesus vil både med sine lignelser og sin øvrige forkynnelse er å spørre hvordan
det er med hjertene våre. Hvordan er det med hjertet ditt? Jesus gjorde tjeneste
og levde sitt liv med et åpnet og følsomt hjerte for Gud og for vår neste. Når vi
ser på vår egen situasjon slår det oss at Jesus fortsatt har en lang vei å gå med oss.
Han vil i dette semesteret utfordre vårt hjerteforhold til ham. Vi har alle områder
i våre liv der våre ”jordsmonn” er åpne og mottagelige for Gud og hans gjerning
med oss. Samtidig har vi områder i våre liv der Gud trenger å bearbeide oss og
gjøre våre liv mer mottagelige for hans gjerning og hans kjærlighet. Sett dere ned
og mediter over dette ut fra de fire hjerteforhold teksten snakker om;
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Det grunne hjertet
”Noe falt ved veien …”

Det åpne hjertet
”Noe falt i god jord…”

Det trange hjertet
”Noe falt blant tornebusker…”
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Les sammen Esekiel 36,25-27 som et løfte om hva Gud vil gjøre i livene våre.
”Og jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. For all urenheten som skyldes de mange avgudene, vil jeg rense dere. Jeg vil gi dere et nytt hjerte og la dere
få en ny ånd inne i dere. Jeg vil ta steinhjerte ut av kroppen deres og gi dere et
kjøtthjerte isteden. Jeg lar dere få min Ånd inne i dere, og gjør det slik at dere
følger mine forskrifter og tar vare på mine lover, så dere lever etter dem”
n Del en god opplevelse fra sommerferien.
Og/eller
n Fortell om et menneske du har møtt som er et godt eksempel
på ”det åpne hjerte” eller den ”gode jord”.
n Ta en stund sammen der dere i sirkelen takker for feriens
opplevelser og formulerer enkle forventninger til dette
semesteret i cellegruppa. Be korte takkebønner som ikke er
lenger enn en setning. Har noen flere takkeemner kan han eller
henne heller komme inn flere ganger.
Eller
n La en i gruppen forberede seg på å finne og lese et dikt om noe
av det som er dagens tema. Etter lesningen av diktet kan de som
har lyst be korte takke bønner som åpner for Guds gjerning i
våre liv.
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n Forestill deg selv som en bonde på Jesu tid som hører denne
fortellingen for første gang. Hvordan tror du bondens
umiddelbare respons vil være?
n Vers 4 og vers 19 beskriver det ordet som ”faller ved veien”.
Hvordan jobber motstanderen for å svekke virkningen av Guds
ord?
n Vers 5-6 og vers 20-21 beskriver det ordet som ”faller på stein	grunn”. Har du sett eksempler på mennesker som har svart
på Guds tiltale på en slik måte?
n Vers 7 og vers 22 beskriver ordet som ”falt blant tornebusker”.
Kjenner du deg igjen i Jesu beskrivelse av bekymring og
rikdommens virkninger? Hva er virkningen av disse?
n Vers 8 og vers 23 beskriver ordet som faller i ”god jord”.
Gi noen konkrete eksempler på hva det kan bety rent konkret
”at ordet falt i god jord”.
n Hvordan kan fellesskapet i cellegruppa bidra til at ordet bærer
god frukt. Hvordan kan vi veilede og hjelpe hverandre når vi
ser utfordringer i hverandres liv?
n Gå igjennom ”kontrakten” for samhandlingen i cellegruppa
og bli enige om hvordan dere vil ha det sammen.
KONTRAKTEN I GRUPPEN
Starten av høstsemesteret er en fin tid til å gjennomgå ”kontrakten” i gruppen. Hvordan ønsker dere å ha det? Hva er avtalen og
retningslinjene? – En klar forståelse av den avtalen som gjøres og
en tydelig gjennomføring av dette i praksis, øker trivsel og trygghet i cellegruppen.
Tid: Gjør en ny avtale om hvilken dag som passer best. Vi ønsker
cellegrupper hver 14.dag og vi legger dette frem for deltakerne.
Avklar også klokkeslett og hvor lenge dere skal holde på.
Sted: Skal det være hos en av deltakerne, eller skal det gå på omgang? Mat: Skal det være bevertning, så avtal når. Hvem står for
bevertningen? Hva skal omfanget av bevertningen være?
14
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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 ansvar å gjøre, i forhold til seg selv og til
gruppen.
Oppgavefordeling i gruppen: I forhold til samværets fire deler.
Hvem leder hva og hvordan fordeles oppgavene?
Oppgaver i gudstjenestene: Hvordan fungerer dette i cellegruppa? Gjenta oppgavene. Hva er våre oppgaver?
Kjennskap til datoer som er klare for et halvt år av gangen. Del
visjonen for menigheten gjennom dette.
Konfidensialitet i cellen: Deltakerne skal kunne være trygge på
at personlige ting blir værende i gruppa. Taushetsplikt i gruppa.
Forklar hvorfor det er viktig at dette samtales om på forhånd.
Grenser/respekt: 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 den enkeltes ansvar og cellen
som fellesskap forvalter hverandres 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.
Tilsammen utgjør disse tingene den indre kontrakten som binder
gruppa sammen og skaper forpliktelse og indre driv i gruppa.
NÅ ELLER SEINERE
n Ta en stille stund der du ber Gud vise deg sider ved livet ditt som han gjerne
vil stelle med. Be om at du blir gjort mottagelig og forberedt slik at du hører
Ordet og tar det til deg. Skriv en bønn som en respons på det Gud viser deg.
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Sauen som
gikk seg bort
(Lukas. 15,1-7)
Hvis menneskene forstod hvem jeg var
ville de avvise meg, tenker mange. For å
unngå den påkjenningen tar vi ofte på
oss masker og forsøker å være slik vi tror
andre mennesker ønsker vi skal være.
Vi tenker noen ganger også slik om Gud.
Vi tror vi er fordømt og avvist selv om
vi vet at Gud lengter etter å vise oss sin
kjærlighet. Vi gjør så godt vi kan for at
vi skal være sikre på at vi også lever opp
til Guds forventninger. Kjærlighet uten
betingelser eller krav er det Gud lengter
etter å vise oss!
Lignelsen om sauen som gikk seg bort berører to sentrale bibelske temakretser.
For det første hører lignelsen til en gruppe lignelser som har temaet ”gått seg
bort”. I tillegg er hyrden og sauene et sentralt bibelsk hverdagsbilde kjent både
fra det gamle og nye testamente.
Jesaia 53.6-7 ”Vi fòr alle vill som sauer, vi vendte oss hver sin vei, men skylden
som vi alle hadde, lot Herren ramme han. Han ble mishandlet, men bar det
ydmykt; han åpnet ikke sin munn, lik lammet som føres bort for å slaktes, lik
sauen som tier når den klippes…”
n Fortell om en gang du gikk deg bort i en by eller på en tur.
Eller engang din sønn eller datter ble borte fra deg i et kjøpesenter eller ute et sted. Hva følte du da? Hva gjorde det med
deg?
Og/eller:
n ”Sauer er ålreite dyr”- heter det. Hvilket forhold har du til
sauer og hvorfor?
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n Gi alle en papirlapp og en penn. Skriv navnet på en person
som du vil takke for i dag. Skriv også hvorfor du velger denne
personen. Legg lappene i en bolle eller lignende. Sitt stille
sammen en stund og takk Gud for det du har skrevet på
lappen. La så deltakerne trekke en lapp og be en takkebønn for
deg og den personen du har skrevet om på lappen. Ta en runde
i gruppen der dere bruker lappene og lager en takkesirkel.
Eller
n Syng noen lovsanger sammen. La en forberede seg på forhånd.
Bruk instrument eller playback.
n Når du skal leve deg inn i en historie eller lignelse, hjelper det
noen ganger å forsøke å intuitivt fange opp de lydene, luktene
og følelsene som historien skaper. Begynn med å sitte stille litt
sammen. Les den enkle fortellingen og la opplevelsene
strømme mot deg. Del erfaringene og følelsene med hverandre.
n Smak på ordene ”gått seg bort” og ”mistet”. Hvilke tanker
skaper det hos dere?
n Slå opp og les noen av de andre lignelsene/fortellingene som
har det samme tema som vår lignelse? Lukas 15,8-10,
Joh.10,1-8, Salme 23, Jesaias 40,11
n Hva kan det bety at dette temaet er så sentralt i Jesu lignelser?
Hva sier gjeterens søken etter det som var tapt om Guds
lengsel etter oss? Hvorfor lengter Gud etter mennesker?
n Vi oppfordres til å glede oss med Jesus over det som skjer når
noen kommer til tro.
n Bakgrunnen for at Jesus forteller denne historien er
fariseerne forargelse over Jesus som var sammen med alle
mennesker. Les historien sammen en gang til hvis dere ikke
uten videre ser dette. Hvordan tror dere fariseerne opplevde å
være tilhørere til historien? Hvordan kan også konfrontering og
provokasjon være nødvendig for at mennesker skal våkne?
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n I en cellegruppe er det viktig at vi ber for og følger opp
personer i bønn og kontakt over lang tid. Dette kan gjøres
på flere måter. Gruppen kan ha noen (f.eks tre) som dere ber
og forsøker å få bedre kontakt med i lokalmiljøet. Hver enkelt
kan også ha sine som en ber for og forsøker å vise evangeliet
overfor.
Denne lignelsen gir oss en god anledning til å samtale om dette
i cellegruppa. Hvordan gjør vi det? Hvordan følger vi opp de vi
ber for? Hva har skjedd siden sist? Hvordan kan vi vise de vi
ber for interesse og omsorg? Hvordan kan vi ”søke” og ”
oppsøke”?
NÅ ELLER SEINERE
n Sett seg selv inn i fortellingen som den sauen som er kommet bort. Lev deg
inn i hvordan du vil oppleve Guds respons til deg. Hvilke tanker og følelser
får du, mens du lar Gud møte deg med sin kjærlighet. Skriv gjerne tankene
dine ned.
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Sennepsfrøet
og surdeigen
(Matt. 13,31-35)
Jesu disipler synes det hele var så puslete.
Det hadde begynt så fint. Jesus, mirakelmannen og befrieren, hadde åpnet en
vei mot frigjøring av folket. Det hadde
sett ut til at ”dette ble stort” - større en
Døperen Johannes, som ledet den største
av datidens åndelige bevegelser. Disiplene var oppmuntret av den makten de
hadde. Selv de onde ånder var dem lydige og mennesker flokket seg om dem fra
morgen til kveld.

Nå var imidlertid noe i ferd med å snu, massene begynte å svikte Jesus. Han
hadde ikke samme taket som tidligere. Han valgte å ta opp kontroversielle
spørsmål og utfordret flertallsverdiene på en måte som skapte strid. Hva var de
egentlig med på?
Når Jesus fortalte disse lignelsene hadde han sine egne disipler i tankene. Han
ville gjerne vise dem viktigheten av selv i det små å se det store. Lære dem noe om
at Guds rike har andre verdier og prioriteringer og en helt annen verdiskala enn
den menneskene vanligvis bruker mot hverandre og for å måle vekst og lykke.
Lignelsene er altså ikke rene vekstlignelser som bærer i seg en ren triumf stemning. De bærer heller i seg forundringen og undringen over den store kraften som
blir synlig i det små.
Guds rike er annerledes. Her må du bli liten for å bli stor. Her foraktes ikke
de små begynnelser. Hemmeligheten her er den spirekraften som frøet har. Et
sennepsfrø blir til et stort tre. Litt gjær gjennomsyrer hele deigen. I Guds rike
forundres og gledes vi over den vekst vi ser som et under av Herrens egen hånd.
Vi har oppmerksomheten rettet på røttene, på kornet og spirekraften i det som
blir sådd. Ikke så rart at Jesus tok vennene sine tilside for å forsøke å vise dette
vekst prinsippet.
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Gled deg over den spirekraften som menighetens arbeid er et resultat av. Gled
deg over den tjenesten som du gjør i den store sammenhengen. Den kan synes
liten og uten betydning, men gjort for Gud og din neste vil den bære frukt.
I menighetsplanting og menighetsvekst i dag er vi opptatt av det DNA , de
arveegenskaper, vi legger ned i menigheten. At disse egenskapene er egenskaper
som bærer med seg de rette holdninger og handlinger som skaper sunn vekst. At
våre anstrengelser og vårt arbeid her er tuftet på Guds rikes verdier og prioriteringer slik at kornet og surdeigen kan gjennomsyre og vokse utover sitt naturlige
potensial.
I sitt bilde bryter lignelsene de naturlige grenser. Et sennepsfrø blir naturlig en
stor sennepsbusk, men ikke et stort tre med krone der himmelens fugler kan
bygge rede.
Surdeigen som en kvinne baker er større en vanlig deig (3mål = 36 liter) og på
den måten bryter også bilde med vanlig bakeskikk. Det er ikke mye av Guds
rikes krefter som skal slippes løs før alt gjennomsyres.
Marias lovsang uttykker hva som skjer når Guds rike bryter inn i vår naturlig
verdens orden.
”Han gjorde storverk med sin sterke arm; han spredte dem som gikk med
hovmodstanker, og støtte herskere ned fra troen, men de små opphøyde han.
Han mettet de sultne med gode gaver, men sendte de rike tomhendte fra seg”
Lukas 1,51-53
n Noen ganger legger vi merke til ting som andre ikke har sett.
Fortell om en gang du så eller la merke til noe som de du var
sammen med overså.
Og/eller
n Del med hverandre litt om hvordan det var å delta på en
gudstjeneste i menigheten for første gang. Når var det, hvordan
opplevde du det, hvordan ble du tatt i mot?
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n Lag ferdig noen lapper på litt stiv kartong til å bruke som en
form for takke og bønnemerke. Tegn eller skriv: bibelverset
om Sennepsfrøet og det store treet på den ene siden (v.3132) og surdeigen på den andre (v.33). La hver enkelt skrive
sin opplevelse av noe i menigheten som har hatt en liten og
beskjeden begynnelse, men som har båret frukt. Skriv dette
takkeemne på den siden av bønnekoret som handler om
sennepsfrøet og det store treet. Skriv så en bønn om noe du
kunne tenke deg gjennomsyret på en annen måte enn i dag.
Skriv dette ned som en lengsel og en bønn. Bønneemnet skal
ha noe med Guds rikes verdier og prioriteringer å gjøre.
Eller
n Syng noen lovsanger sammen. La en i gruppen forberede seg
ved å velge ut sanger.
n Samtal om det lille sennepsfrøet og det store treet. Hvordan
skjer veksten i Guds rike? Hvordan skjer vekst i menigheten?
n Samtal om vekstprinsippene i Guds kirke på jord? Hvordan
skjer vekst i menigheten? Hvordan skjer vekst i cellegruppa?
Hvordan skjer vekst i mitt eget liv?
n Samtal om surdeigen og dens virkning. Andre steder i Bibelen
er surdeigen nevnt som noe negativt. Er det slik her? Kan dere
finne frem til andre bibelsteder som omhandler surdeigens
virkning? Begynn med 1. Kor 5,6-8
n Synd og ulydighet hindrer kristen vekst. Hva hindrer vekst
i ditt liv? Vår cellegruppe? Vår menighet? Prøv å sette noen ord
på dette og bli enige om en vei ut i frihet. Be gjerne for og med
hverandre.
n Lignelsen om sennepsfrøet og surdeigen er ”misjonsfortel
linger”. Gi eksempler på Guds rikes vekst i den internasjonale
kirke som bærer med seg prinsippene i lignelsene. Bruk gjerne
eksempler fra menighetens misjonsprosjekter.
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n Fortsett samtalen om de personer dere i cellegruppen ønsker å
be for og følge opp på en spesiell måte. Er det noen nye som
dere blir minnet om å be for? Hva har skjedd siden sist? Be
sammen i gruppen for de dere er blitt enige om. Bli enige om
bønneoppgaver frem til neste cellegruppe.
NÅ ELLER SEINERE
n Makter jeg å se det store i den lille begynnelse? Sett deg ned og skriv ned
noen av dine tanker om de små begynnelser og Guds løfter til deg i
hverdagen. Hvordan kan jeg regne med Guds hjelp i de ulike forholdene?
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Skatten
og perlen
(Matt. 13,44-46)
Matteus 13 innholder en rekke lignelser, noen har vi sett på og andre har vi
ikke hatt mulighet til å se nærmere på.
Kapittelet begynner med lignelsen om
såkornet, fortsetter med lignelsen om
ugresset i hveten for så å gå videre med
lignelsene om sennepsfrøet og surdeigen.
Etter disse to lignelsene kommer altså
lignelsene vi nå skal se nærmere på, nemlig lignelsen om skatten og lignelsen om
perlen. Kapittelet avsluttes med lignelsen
om fiskenoten.
Ved de første lignelsene i dette kapittelet står vi liksom litt på avstand og ser på
hvordan Guds rike virker i denne verden. Nå dreier det seg ikke lenger om Guds
rike på avstand eller for de andre. Nå dreier det seg om hva du i praksis anser
som viktig og avgjørende.
Først kan vi si at lignelsene gir et bilde av Guds rike som spennende og verdifullt.
Noe som en for enhver pris må få tak i koste hva det koste vil. Rett og slett fordi
det har en slik verdi og er så fylt av tiltrekningskraft.
For det andre ser vi at dette rike ikke er synlig for alle. Jesu budskap skulle skape
revolusjon, men det var bare noen som virkelig så det og fikk sine liv forvandlet
ved rikets kraft.
Tilslutt peker lignelsene mot den radikale etterfølgelse som Jesus revolusjonen
krever. Det koster noe å følge Jesus.
Vi kunne summere budskapet på denne måten: Sanne disipler er de som innser
at Guds rike er så verdifullt at de med glede gir avkall på det som kreves slik at de
får tilhøre det.
Lignelsene om skatten og perlen er to korte og klare lignelser med et klart hovedpoeng; Utfordringen ligger i å gi klar prioritet til Guds rike og Jesus Kristus.
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Her er det ikke snakk om litt ekstra krydder i hverdagen, men om et ekte og
klart kall til etterfølgelse. Det vil kreve noe av oss. Det er noe vi må gi avkall på,
noe vi må selge for at vi kan følge Jesus. Her kommer evangeliets radikalitet klart
frem. Guds rike kaller til etterfølgelse og er noe ganske annet enn en klubb eller
forening av likesinnede med samme interesser. Utfordringen for oss er å leve et
liv med klare prioriteringer midt blant dagens mennesker her i våre nabolag og
innenfor våre hjems fire vegger.
n Tenk igjennom dagen. Del med de andre en situasjon der du
stod i en avveining der du måtte velge og på den måten
prioritere. Hvorfor valgte du som du gjorde?
Hvilke alternativer hadde du?
Og/eller
n Hvordan har denne uka vært? Fortell kort om et par av ukas
høydepunkt.
n Bruk en bønnetallerken. Sett t-lys på en tallerken med et Jesus
lys i sentrum av ringen. Begynn med å tenne Jesus lyset i
sentrum av tallerkenen. Erkjenn Jesu nærvær med en bønn
eller et bibelord. La hver enkelt tenne et lys for den som sitter
til venstre for deg i ringen. Be en kort takkebønn for den som
du tenner lys for. La alle få tenne et lys. Avslutt med å synge en
sang sammen.
Eller
n Ha en stille meditasjonsstund sammen. La en lese Flipperne
3,7-11. Sette på noe instrumental musikk, mens hver enkelt
mediterer på ordene. Avslutt stunden med å lese bibelverset
høyt på nytt sammen.
n Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å se budskapet om Jesus
som spennende og verdifullt i vår hverdag og familiesituasjon?
n Hvordan kan vi sørge for at våre prioriteringer av menighet og
Guds rike skjer i en atmosfære av glede og forventing? Står vi i
fare for bare å ”følge strømmen” i våre prioriteringer av Guds rike?
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n Hvordan kan vi gjøre bevisste valg slik at menighet og Guds
rike ikke blir en salderingspost for alt annet?
n Hvordan reagerer vi når andre vi trodde hadde gitt prioritet til
Guds rike i praksis lever utydelig? Hvordan kan vi hjelpe
hverandre til å gi Guds rike prioritet? Hva betyr det i praksis?
n Les sammen fra bergprekenen Matteus 6, 19-24. Samtal om
det som står der ut fra synsvinklene om å gi prioritet til Guds
rike.
n Samtal om hvordan dette å delta regelmessig på gudstjeneste og
cellegruppe kan være en måte å gi prioritet til riket på. Samtal
om hvordan dere kan motivere barn og unge til å delta.
Hvordan kan vi invitere med f. eks barn eller familier i
nabolaget?
NÅ ELLER SEINERE
n Prøv å sette opp en verdiliste for deg selv i hverdagen. I venstre kolonne
setter du på verdier og ting du vil gi større prioritet. I høyre kolonne setter
du opp ting du bruker tid på som du ønsker å redusere tids- og ressursbruk
på. Til slutt kan du gjerne komme frem til en eller to ting du vil prioritere i
tiden fremover.
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Den ubarmhjertige
medtjener
(Matt. 18,21-35)
Begge beregnet feil
– en lignelse fra vår tid
Anders hadde fullført sin mastergrad i
økonomi og var spådd en lysende fremtid innenfor en blomstrende finans
næring. I løpet av 18 måneder hadde han
blitt avdelingsleder og før to år var omme
ledet han investeringsavdelingen i banken. Det så ut til at alt ville lykkes for
Anders. Han hadde skaffet seg en drømmebil og en ny villa det stod respekt av.
I tillegg hadde han og kona fått seg ei
ny hytte som var samlingspunktet når
vennene samles seg for å ha fest i weekendene.
For å tjene enda mer penger bestemte Anders seg for å bruke sin nye myndighet
i banken. Han tok opp et stort lån for å investere i en spekulativ teknologiaksje.
Han var sikker på at investeringen ville svare seg og han håpet å tjene gode
penger. Det var bare det at også for storinvestorene svinger aksjekursene og noen
ganger går bunnen ut av markedet. Internasjonalt oppstod plutselig rykter om
overprisede teknologiaksjer og Anders aksjer som før var prissatt til over 500
kroner pr stykk hadde plutselig bare en pris på 50 øre. Hvis Anders bare hadde
investert sine egne penger ville pengene vært tapt, men nå stod Andres igjen med
et skyhøyt lån uten verdier bak lånet. Selv om han hadde solgt sin fine bil, sitt
prangende hjem og sitt jet-set landsted ville ikke gjelden være dekket.
Når han satte seg ned foran bankdirektørens store pult følte han seg liten og
skjelvende. Svetten rant nedover ryggen hans og han følte seg alt annet enn vellykket. Anders var kjent som en god forhandler, en mann som kunne snakke seg
til gode forretninger. Skulle han prøve seg igjen? ”Gi meg 18 måneder så skal
lånet være tilbakebetalt” forsøkte Anders seg med en stemme som forsøkte å
virke overbevisende. Anders fulgte direktørens ansiktsutrykk. Plutselig og fullstendig uventet kom svaret: ”Jeg vet hva som har skjedd med aksjene dine, du
har ingen mulighet til å dekke lånet. Fordi vi setter pris på arbeidet ditt her i
banken har styret bestemt å ettergi deg hele lånet.” Anders kunne ikke tro sine
egne ører: Over 18 millioner kroner ettergitt! Bilen var fortsatt hans, huset kunne
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de beholde og de kunne fortsatt holde sine fester på landstedet. Ikke måtte han
unnskylde seg over for sine venner heller, han kunne gå med løftet hode. Banken
hadde virkelig vist Anders hva tilgivelse og en ny begynnelse egentlig er!
Det var lunsjtid. Enda hadde ikke det som hadde skjedd virkelig gått opp for
Anders. Han tok heisen ned til kantina. På veien møtte han Tor, en bankansatt
som jobbet som aksjemegler i banken. Tor og hans kone leide en leilighet som
var Anders sin. Leiligheten var en annen del av Anders investeringer. Tor hadde
også tapt på markedes plutselige svingninger og lå etter med betalingen av hus
leien til Anders. Tor sier til Anders: ”Jeg har hatt problemer med fallet i markedet. Kan du gi meg noen måneders utsettelse på betalingen av husleien?” Anders
svarer kontant: ”Kommer ikke på tale. Du må betale husleien i dag ellers må du
flytte ved utgangen av denne måneden” Og slik ble det; ved utgangen av måneden
måtte Tor hans kone og de tre barn flytte ut av leiligheten og flytte inn hos Ingers
foreldre.
Det varte ikke lenge før direktøren fikk høre om Anders behandling av Tor og
familien hans. På nytt ble Anders kalt inn til direktøren. ”Jeg har hørt om hva du
gjorde mot Tor og familien hans. Hvordan kunne du som selv var blitt ettergitt
så mye finne på å gjøre dette! Jeg gikk lenger enn jeg noen gang har gjort.
Ettergav deg alt og reddet deg fra konkurs. Men hva gjorde du? Nå vil jeg gjøre
det samme mot deg. Jeg har bedt inkassobyrået ta beslag i bilen, huset og hytta
din. Du er oppsagt. Du må forlate kontoret umiddelbart.”
Et apropos
Mennesker som strever med skyldfølelse er ofte kritiske overfor andre og resul
tatet blir at en avviser seg selv. I den grad vi gir oss selv verdi ut fra en følelse av
skyld og skam, står vi også i fare for å bedømme andre på samme måte. Hvis vi
imidlertid lever ut fra Guds nåde og hans ubetinga kjærlighet til oss blir vår dom
over andre gradvis annerledes. Vi blir fri til å bruke denne samme kjærlighet og
tilgivelse som målesnor overfor våre medmennesker. Jesu lignelse forteller oss
hemmelighetene om hvordan vi kan bli i stand til å la vår frykt og selvfordømmelse fare slik at vi kan la den kjærlighet vi har møtt bli en gave vi gir videre til andre.
n Fortell om en gang da du forhåndsdømte et menneske og ikke
våget å inkludere vedkommende i fellesskapet?
Og/eller:
n Fortell om et menneske du har møtt som på en særlig måte
utstrålte Guds kjærlighet og tilgivelse.
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n Lag en takkesirkel der dere takker for hva tilgivelsen gjør med
dere. Send et hjerte rundt i ringen. Den som holder hjerte
leder bønnen. Bønnen kan vært høy eller stille. Ta det som
Gud gir deg ved sin tilgivelse som utgangspunkt. Be korte
bønner i sirkelen, mens hjerte går fra person til person.
Gå gjerne flere runder.
Eller
n Finn en sang som handler om tilgivelse og syng den.
Etterpå be sammen på en enkel måte.
n Hvordan vi du beskrive Peters spørsmål i vers 21? Hvilket syn
på tilgivelse er Peters spørsmål et uttrykk for?
n Jesus ber Peter tilgi sin bror 70x70. Hvilket syn på tilgivelse er
dette uttykk for?
n Ti tusen denarer er en stor sum penger (flere millioner kroner)
og kongens tiltenkte straff ville ha vært rettferdig (v.24-25).
Hvis du var denne mannen hva ville du ha følt før og etter
benådningen (v-25-27)?
n I lys av denne lignelsen; hvor dyp er vår takknemlighet til Gud
og hvor stor er vår glede over å ha unnsluppet vår fortjente
straff?
n Hva sier sammenligningen mellom de ti tusen denarene og de
hundre om vårt møte med andres synd?
n Se på lignelsen i lys av at den er et svar på Peters spørsmål.
Hva er kjernen i Jesu svar til Peter?
n Hvordan kan det at du blir bevisst Guds kjærlighet og tilgivelse
overfor deg hjelpe deg å tilgi andre?
n Ta tid sammen på nytt igjen for å takke for tilgivelsen. Be Gud
vise dere områder i livene deres som fortsatt er preget av sår og
uforsonlighet. Be for og med hverandre.
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NÅ ELLER SEINERE
n Se deg selv som en del av historien. Se deg selv foran Gud, la han få vise sin
tilgivelse mot deg som han gjør i lignelsen. La i bønn Guds nåde komme
nær til deg. Ta imot hans kjærlighet.
Gå så videre. La slutten av historien bli annerledes. Se deg selv møte
mennesker som har såret deg. Uttrykk gleden over Guds tilgivelse i bønn. La
din følelse av sinne, sår og bitterhet dø bort i møte med den nåde du har
møtt i Kristus. Våg å være stille i Guds nærhet.
Hvis det kan være en hjelp for deg kan du gjøre dette sammen med en
annen fra cellegruppa eller be cellegruppelederen om hjelp til en slik prosess.
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Arbeiderne i vingården
(Matt. 20,1-16)
Lignelsen om arbeiderne i vingården
handler først og fremst om Guds sjene
røsitet og kjærlighet. Samtidig støter den
mot vår alminnelige rettferdighetssans.
For å forstå denne lignelsen er det viktig
at vi tar Guds perspektiv som utgangs
punkt. For han er ikke forskjellene mellom oss så store. Selv om noen hadde
arbeidet og slitt hele dagen mens andre
bare hadde vært med den siste timen, sier
altså lignelsen at arbeidsgiveren gav
arbeiderne den samme lønnen. Bildet
i lignelsen bryter med de rettigheter og den rettferdighet som gjelder i vårt
arbeidsliv.
Lignelsen bryter i sjenerøsitet og kjærlighet. Lignelsen stiller ikke først og fremst
spørsmål ved vår oppfatning av rettigheter i arbeidslivet, men den utfordrer vårt
bilde av Gud som en uendelig kjærlig og omsorgsfull far.
Bakgrunnen for lignelsen er fortellingen om den rike unge mannen som står
skrevet rett før denne lignelsen. Videre er det disiplenes stadige behov for belønning og egen fordel for sitt ”offer”.
Når arbeidsgiveren skal forsvare det han har gjort ved å gi alle samme lønn, både
de som kom tidlig og de som så vidt hadde vært med på arbeidet, tiltaler han de
som hadde jobbet hele dagen som ”min venn”. Dette er ikke vanlig ordbruk mellom en arbeidsgiver og hans arbeidere. Dette sier oss at lignelsen er rettet mot
disiplene og kjernen i menigheten. Det dreier seg om å ha det samme sjenerøse
hjertelag som Gud. Det hjertet som inkluderer og gir mennesker full adgang
både til menigheten og Guds rike.
Det er noe sant i det gamle ordet: ”Inngangsbilletten til Guds rike er helt gratis,
men det årlige abonnementet koster alt vi har”. Ingen kommer inn i Guds rike
pga egne gjerninger, men bare ved Guds nåde. Allikevel vil alle måtte stå til regn
skap for Gud på dommens dag og vi er alle avhengig av Guds nåde og sjene
røsitet.
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n Fortell om en gang du fikk en uventet påskjønnelse for noe du
kanskje egentlig ikke fortjente?
Og/eller
n ”Det som har verdi koster”. Fortell om en livserfaring du har
gjort ut fra dette ordet.
n Ta dere god tid til å synge noen lovsanger sammen. La en i
gruppa forberede seg, bruk playback eller instrument.
Eller
n La en forberede seg ved å finne et dikt som en setter pris på.
Les dette for de andre og be enkle takkebønner sammen høyt
eller stille.
n Hvordan kan denne lignelsen være med å gi oss et storsinnet
Gudsbilde?
n Hvordan kan vi som menighet være med å tegne et slik
storsinnet og sjenerøst bilde av Gud? Hvordan kan denne
lignelsen være et korrektiv for oss mot å være innadvente og
selvsikre kristne i dag?
n Hvordan kan Guds sjenerøsitet være et anstøt for oss som
kristne i dag?
n Hva er likheten mellom lignelsen om arbeiderne i vingården
og lignelsen om de to sønnene i Lukas 15?
n Lignelsen rammes inn av disse ordene: ”Mange som er de
første skal bli de siste, og de siste skal bli de første” se vers
19,30 og 20,16. Hva kan dette bety for forståelsen av denne
lignelsen?
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n Tenk igjennom hvordan cellegruppa oppleves i nærmiljøet.
Tenk også gjerne igjennom hvordan dere oppleves på jobb og
de andre sosiale arenaer dere er en del av. Samtal om
muligheter for å legge opp til en samling, fest, tiltak for
mennesker dere kjenner. Hensikten er å strekke ut en hånd i
omsorg for andre i nærmiljøet. Prøv å tenke igjennom hvordan
dere ved dette kan gjenspeile Guds sjenerøsitet.
NÅ ELLER SEINERE
n Lag et lite kart over de relasjoner du står i: Hjemme, familien, jobben,
naboer, venner. Prøv å tenke ut en eller to på hver sosiale arena som du kan
vise større storsinn og sjenerøsitet overfor. Skriv dette gjerne ned som en
form for stjernediagram. La de bestemmelsene du har tatt følge deg i
hverdagen.
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Talentene
(Matt. 25,14-30)
Fra vår tid:
En talentspeider som virkelig elsket sine
rekrutter var kommet til byen. Talent
speideren var kjent for å være sjenerøs og
hadde en unik evne til å få det beste ut av
sine medarbeidere. Denne gangen skulle
han rekruttere tre nye medarbeidere til et
viktig prosjekt. Etter å ha gjennomsøkt
byen for talenter fant han tre personer som han ønsket å overgi ansvaret for
prosjektet. Ole ble valgte ut til å ta seg
av alle de menneskelige ressursene i pro
sjektet. Han skulle selv rekruttere sine
medarbeidere og sørge for at alle som
deltok i prosjektet trivdes og fortsatte å vokse i sine respektive oppgaver. Anders
fikk ansvar for økonomi og ressursflyt i prosjektet. Hans oppgave var å se til at de
økonomiske ressursene ble forvaltet godt og at prosjektet totalt sett gikk i pluss.
Tor fikk ansvaret for logistikk og lagerfunksjonene i prosjektet. Etter at ansvaret
var fordelt dro talentspeideren sin vei. Prosjektet var igangsatt. Alle hadde de
talentene og gavene som skulle til for å fullføre sine oppgaver og sitt kall.
Et år etter kom talentspeideren tilbake til byen. Han var spent på prosjektet og
ikke minst var han spent på om den enkelte av medarbeiderne hadde utnyttet
sine gaver og talenter på en kreativ måte. Først gikk han til Ole som hadde de
største verdiene å ta vare på. Han skulle lære opp og videreutvikle de menneskelige ressursene i prosjektet. Talent speideren var imponert. Gode medarbeidere
var rekruttert og gitt gode vekstvilkår og klare ansvarsoppgaver. Talentspeideren
sa: ”Deg kan jeg virkelig bruke videre. Du har virkelig latt deg bruke til mye
godt. Fra nå av vil jeg gi deg ansvar for fem prosjekter til og la deg satse videre på
de menneskene du tjener.”
Så gikk han til Anders som hadde ansvar for økonomi og ressursflyt i prosjektet.
Også her var talentspeideren fornøyd. En god forvaltning av innkomne midler
hadde gjort at prosjektet bar seg. Alle avdelingene hadde tilgang til de ressurser
som var nødvendig og gode HMS-regler var innført. Talentspeider sa: ”Deg kan
jeg virkelig bruke videre. Du har virkelig latt deg bruke til mye godt. Fra nå av vil
jeg gi deg ansvar for tre prosjekter til og la deg fortsette å bygge en solid økonomi
og ressursflyt i prosjektene.”
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Tilslutt kom talentspeideren til Tor som hadde ansvar for logistikk og lagerfunksjonene i prosjektet. Her ble talentspeideren skuffet. Mulighetene som lå i det
nye datasystemet lå ubenyttet, det hadde ikke skjedd noen utvikling i logistikken
i prosjektet og medarbeidere satt delvis uvirksomme uten å ha satt seg mål for
den videre utviklingen i arbeidet. ”Hvorfor har du ikke utnyttet de ressursene
du har fått stilt til din rådighet,” spurte talentspeideren. ”Jeg var redd for at noe
skulle gå galt og valgte å holde fast på det systemet jeg kjente fra før,” sa Tor. ”Det
er ikke god forvaltning og du lot være å bruke de talentene jeg vet du har,” sa
talentspeideren. ”Jeg kan ikke lenger la deg være leder i avdelingen. Du har fått
sparken. Fra nå av vil jeg at Ole og Anders skal dele på ansvaret også for logistikk
og lageravdelingen. Deg kan jeg ikke bruke lenger.”
n Fortell om et talent eller nådegave du gjerne ville hatt. Hvorfor
og hvordan forestiller du deg at dette talentet fungerer.
Og/eller;
n Misunnelse er ikke akkurat en god egenskap. Fortell om
engang du enten selv var misunnelig eller var utsatt for
misunnelse. Hva gjorde det med deg?
n Gi hver enkelt en lapp. Be alle skrive ned en egenskap, en
naturgave eller en nådegave han eller henne har. Legg lappene
i en bunke. La en lese opp lappene og prøv å finne frem til den
som har skrevet den. Gi en oppmuntring til hver enkelt.
Anerkjenn og bekreft hverandre for det den enkelte er. Avslutt
med en takkerunde for de gavene og talentene som er kommet
frem i fellesskapet, samtidig som en erkjenner at dette bare er
noen ganske få av alle de talenter og gaver Gud har gitt dere.
Eller
n Bruk sirkelen og lag takkerunder: Først for Guds kjærlighet. Så
for hverandre og de gode talenter dere ser i hverandre. Den
som leder rundene modellerer hvordan dette kan gjøres.
n Hvis noen lånte deg 5 millioner kroner og sa at du skulle
betale tilbake om 10 år, hva ville du da ha gjort med pengene?
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n Hva motiverer deg? Gjør vi tjeneste og lever ut fra tro eller ut
fra frykt? Hva er konsekvensene av dette?
n Et talent tilsvarer ca 1 million kroner, derfor mangler det ikke
på talenter hos noen av tjenerne. Hvorfor er det allikevel så
lett å grave ned det vi har fått å forvalte. Prøv å sette dere inn i
følelsene og bakgrunnen for at den tredje forvalteren gjorde
som han gjorde?
n Se på svaret fra de tre tjenerne (v.20, 22, 24-25). Hva sier
uttalelsene fra de to første om deres relasjon til sin Herre. Hva
sier uttalelsene fra den tredje om hans relasjon til sin Herre?
n Hvordan kan deres relasjon til Herren ha endret deres
handlinger? Drøft hvordan forbindelsen er mellom holdning
og handling hos tjenerne og i våre liv.
n Tenk på mennesker du har gjort en jobb for. Har din relasjon
til personene hatt noe å si for hvordan du utførte jobben?
n Hvordan påvirker vårt Gudsforhold hvor alvorlig og med
hvilken flid vi bruker våre talenter?
n Et talent innebærer våre naturgaver, ressurser og nådegaver.
Hvem står til ansvar for dine talenter? Hvordan kan vi
oppmuntre hverandre til en bedre forvaltning av talentene
Herren har gitt oss?
n Lag en liste over noen av de ressursene Gud har gitt sitt folk for
å fremme Guds rike?
n Gi hverandre litt respons på de talenter og nådegaver dere ser
i hverandre. Pass på at alle får respons og tilbakemelding. Legg
særlig vekt på hva dette betyr for familien, nabolaget, kolleger
og menighet.
NÅ ELLER SEINERE
n Før en logg frem til neste gang dere er sammen, der du noterer ned de
gangene Gud lar deg bruke noen av de talentene Han har gitt deg. Ta en
runde på neste cellegruppe hvor dere deler erfaringer sammen.
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Den barmhjertige
Samaritan
(Luk. 10,25-37)
Fra vår tid:
En kristen radiostasjon hadde invitert
noen unge studenter til å delta i et
direkte program rundt den kjente
fortellingen om den barmhjertige samaritan. Når studentene kom inn i radiobygget ble de møtt av en illeluktende og
pågående mann som spurte om de ville
hjelpe han. En av studentene sa at han
hadde dårlig tid fordi han skulle være
med i en direkte sending. En av de unge
jentene ble redd for mannen og skyndte
seg fordi inngangspartiet. En tredje så
bare den andre veien og satte kursen for
radiostudioet. Ingen stoppet for å hjelpe. Ingen visste at de var blitt lurt.
Mannen var en del av en moderne versjon av den barmhjertige samaritan og
statistene trengte ingen øvelse.
n Fortell om en gang du ble møtt med kjærlighet i en vanskelig
situasjon for deg.
Og/eller
n Hva liker du egentlig best; å gi kjærlighet eller motta kjærlighet
fra andre? Hvorfor?
n Bruk en bønnetallerken. Tenn lys for personer og situasjoner
der dere virkelig ønsker at Gud skal gripe inn. Begynn med å
tenne Jesus-lyset og be om Jesu nærvær og makt til å gripe inn
i menneskers liv. Samtal gjerne mellom lystenningene om de
personer og situasjoner dere vil be for, men la det hele skje i
bønn og erkjennelse av Guds nærvær.
Eller
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n La hver enkelt finne et bibelord som sier noe om en egenskap
ved Gud. Bruk litt tid slik at alle finner et bibelord de har lyst
til å dele. Del så disse versene i sirkelen og lag en takkestund av
dem sammen. Skriv gjerne hovedordene/egenskapene ved Gud
ned på et ark. La arket være synlig for alle under hele samlingen.
n Tenk at dere er den lovkyndige. Hva ville dere tenke og føle i
forhold til de to første spørsmålene?
n Hvilket svar tror du den lovkyndige ventet seg fra Jesus når han
spurte ”Hvem er min neste?”
n Hvorfor tror du Jesus valgte en samaritan, fra en folkegruppe
som jødene ikke hadde fellesskap med, som helten i historien?
n ”Gå du bort og gjør likeså”. (v37) Hva konkret kan det ha vært
Jesus ba den lovkyndige om å gjøre?
n Hvordan kan vi praktisk og konkret ”Gå bort og gjøre likeså”
i dag?
n Snakker Jesus bare om sosialt engasjement/diakoni for den
enkelte eller går Jesus også løs på systemer og ordninger som
kunne kalles politiske? På hvilken måte gjør han i så fall dette?
n Drøft på bakgrunn av lignelsen hvordan en menighet i dag kan
engasjere seg i samfunnsspørsmål?
n Fortsett arbeidet med oppgaven i ”Nå eller seinere” fra forrige
samling om forvaltningen av talentene .
Oppgaven lød: Før en logg frem til neste gang dere er sammen,
der du noterer ned de gangene Gud lar deg bruke noen av de
talentene Han har gitt deg. Ta en runde på neste cellegruppe
der dere deler erfaringer sammen.
NÅ ELLER SEINERE
n Ta en stille stund. Be Gud om å vise deg noen du skal vise kjærlighet til på
en mer hel måte. Noen du kan bety noe for på en særlig måte. Skriv ned et
par punkter på hvordan du vil gjøre dette rent praktisk.
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En venn på natten (Luk. 11,1-13)
Denne lignelsen skal hjelpe oss å forstå viktigheten av å be. Ja, ikke bare å be,
men å være utholdende i bønn og forventing til Gud.
Etter at Jesus har vært alene et sted for å be, forstår disiplene at de trenger å
lære å be. Kanskje de ser Jesu bønneliv som noe fundamentalt annet enn sitt eget
og ønsker å lære bønnens hemmeligheter. Mesteren lærer disiplene å be Fader
Vår som en mønsterbønn. I denne forbindelsen forteller Jesus lignelsen om en av
disiplene som trenger brød midt på natten og derfor oppsøker en venn nattestid
for å be hjelp. Brødet blir gitt han for vennskaps skyld eller fordi han er så
pågående. Disippelen gir seg ikke, men er søkende og utholdende.
For å forebygge misforståelser dreier lignelsen seg ikke om en Gud som har
gått og lagt seg og ikke bryr seg om sine barns behov. Den dreier seg heller ikke
om at det går an å få hva som helst vi ber om bare vi står nok på og er i stand til
å presse Gud til å gi oss det vi vil ha.
Imidlertid dreier lignelsen seg om at for Guds barn er det noe som heter
pågående, søkende bønn som ikke gir opp eller endrer kurs selv om svaret synes
å drøye. Den dreier seg om inderlighet og trofasthet i bønn som et kjennetegn på
livet som en kristen og en Jesu disippel.
Bildene som Jesus bruker etter selve lignelsen er også talende. ”Er det vel en
far blant dere som vil gi sin sønn en orm når han ber om en fisk, eller gi han en
skorpion når han ber om et egg? Når dere som er onde, vet å gi barna deres gode
gaver, hvor mye mer skal ikke da Faderen gi Den Hellige Ånd fra himmelen til
den som ber ham!” (v.11-12)
Både hjemme, i cellegruppene og i storfellesskapet trenger vi å spørre: Ber vi
med intensjon om å se Guds forandring i mennesker, menigheten og i bydelen
vår? Kanskje vi trenger å be om fornyelse av vår utholdenhet i bønn?
n Fortell om et bønnesvar du har fått og hva det gjorde med deg.
Og/eller
n Hva gjør det med deg når noen sier at de vil be for deg eller
noe som opptar deg?
n Bruk en bønnestein. La steinen gå fra den ene til den andre i
sirkelen. Den enkelte kan be høyt eller stille. Når den ene er ferdig
blir steinen sendt videre til den neste i sirkelen. Gå et par runder i
sirkelen. Legg vekt på korte takkebønner for Guds gaver til dere.
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eller
n Bruk en bønnetallerken og tenn et lys for hver av de og det
dere ber konkret for i cellegruppa.
n Hva vil det i praksis si å være utholdende i bønn? Hva betyr
det og hvordan kan vi hjelpe hverandre til det?
n Samtal om noen av misforståelsene som er knyttet til det å leve
et pågående liv i bønn. (Se over).
n Les disse skriftstedene sammen. Hva sier disse bibelordene om
aktiv og pågående bønn? Johannes 6,40; Romerne 12,1-2;
Jakob 1,5 og Filiperne 4,6-7
n Hva mener vi med at Fader Vår er en mønsterbønn også for
våre bønner? Prøv å konkretisere ut fra det enkelte ledd i
bønnen.
n Når er du mest fristet til å gi opp å be for noen eller noe du ber
om? Hvordan kan denne lignelsen være med å oppmuntre deg
til å be videre med frimodighet?
n Vi har tidligere hatt oppe som tema hvem cellegruppa følger
opp i bønn og omtanke. Kan dere forbedre dere her? Husker vi
å være aktive i bønn og handling? Samtal om dette.
n Samtal om hvor viktig det er at alle i cellegruppa har noen som
de vet ber for dem. Hvis dere ikke har noe system for det
internt i celle gruppa kan dere f.eks skrive navnet på hver
enkelt i cellegruppa på små lapper og blande de sammen for så
å fordele lappene dere imellom. Den lappen du får blir den du
skal be for frem til det tidspunktet dere bestemmer.
NÅ ELLER SEINERE
n Bruke tid til å skrive ned 2-4 av de hovedbønnene du ønsker å bære med
deg i hverdagen fremover. Legg flid i utformingen av ordene og siter gjerne
et bibelvers som et løfte knyttet til hver bønn. Når du ber for disse
menneskene eller situasjonene kan du ha disse bønnelappene liggende til
inspirasjon og hjelp til å være utholdende i bønn.
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Den rike bonden
(Luk. 12,13-21)
Det siste som blir omvendt på en mann
er lommeboka, sier vi gjerne. Ofte er det
slik at det er en indre selvmotsigelse i oss
når det gjelder penger. Vi sier at vi søker
Guds rike, men det vi i praksis søker er
penger og materiell tilfredsstillelse. Vi vet
at ting ikke kan skape lykke, men fortsetter å kjøpe og bedømmer oss selv og
andre ut fra penger og en materiell målestokk.
Lignelsen om den rike bonden er på
ingen måte avleggs selv om låven er
byttet ut med store fylte hus og luksusbiler. I et av verdens rikeste land vil målestokken nødvendigvis være penger og
materielle verdier. Eller er det slik at dette ikke berører oss?
Allikevel, lignelsen peker på en åndelig virkelighet som er til stede i vår verden. I
økende grad ser mennesker i vår tid at materiell rikdom ikke er svaret på de indre
utfordringer som mennesker møter i vår tid. Mennesker lengter etter noe som
kan gi svar på fundamentale spørsmål om å være rik på innsikt og forståelse av
livet og evigheten.
Konklusjonen i lignelsen er klar: ”Slik går det med den som samler skatter til seg
selv og ikke er rik i Gud” Dette er en lengsel som mennesker i dag kjenner seg
igjen i. Når de sitter der med sin rikdom, oppstår en lengsel etter en annen dimensjon. Ofte søker dessverre ikke vår tids mennesker kirken med disse lengslene.
Derfor har det oppstått en ny åndelighet i vår tid som fundamentalt har gitt
avkall på den kristne tro sitt innhold, men som gjerne vil ha ”åndelig verdier”
mer eller mindre tuftet på det bibelske fundament.
Derfor er en av utfordringene for oss i dag å vise hva det i praksis betyr å leve ”rik
i Gud” med et tydelig kristent verdensbilde og verdier midt i en materiell og
åndelig søkende verden.
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n Hva slags kristendom tror du naboene dine søker? Prøv å se
spørsmål om tro fra deres synsvinkel og del med hverandre.
Og/eller
n Fortell om en ting eller noe du ønsker deg? Hvorfor ønsker du
deg det og når regner du med å ha fått det du ønsker deg?
n La en forberede å lede en lovsangsavdeling i cellegruppen. Det
er viktig at tekstene og musikken til sangen er gjennomtenkt
på forhånd. Enten kan en spille eller dere velger å bruke
playback.
n Ta to runder i sirkelen. Den første for å takke for den verdi
menigheten representerer, vær gjerne konkret. Den andre for å
takke for noe du har som du er takknemlig for. Avslutt
takkestunden med å tenne et Kristus lys som skal lyse videre i
cellegruppesamlingen.
n Sett deg selv i mannens situasjon som kom til Jesus. Hvilke
følelser og tanker tror du han fikk av Jesu svar?
n Hvordan vil du vurdere den rike manns handlinger (v.16-18)
og holdninger (v.19)?
n Kan den rike bonden være nordmannen i det 21. århundre?
n Hva kan vi gjøre for å sørge for at vi har våre verdier og
prioriteringer i de rette ting?
n Fordømmer Jesus alle former for økonomisk og materiell vekst
i denne lignelsen?
n Lag en liste over hva det betyr for dere å ”være rike i Gud”.
n Hvordan kan vi som familier leve ut verdiene i det ”å være rike
i Gud” istedenfor å la det materielle stå i fokus?
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n Hvordan bidrar jeg med det jeg eier av krefter, tid og penger til
Guds rikes sak og oppbygging av menigheten? Samtal om
hvordan det er mulig ut fra forskjellige forutsetninger å bidra
bedre til fellesskapet.
NÅ ELLER SEINERE
n Se nærmere på listen med prioriteringer som skulle hjelpe oss til å leve våre
liv som rike i Gud. (Se over). Velg ut to slike prioriteringer og prøv å si litt
mer om hvordan du prioriterer dette i din familie og ditt liv. Hva kan du
jobbe videre med, på hvilken måte?
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Sønnene og faren
(Luk. 15,11-32)
Finnes det håp for alle mennesker, eller
er dette med tro bare for noen få utvalg
te? Hva er best: Å ha møtt Gud i dåpen
og alltid ha blitt værende hjemme, eller å
kunne vise til en real omvendelse?
Bakgrunnen for at Jesus fortalte denne
lignelsen var at fariseerne og de skriftlærde var irriterte og sinte fordi så mange
av ”outsiderne” samles seg omkring Jesus
for å høre han tale og se han gjøre godt.
Fariseerne anklaget Jesus rett ut fordi han
tok imot de utstøtte og til og med spiste
sammen med dem. Da fortalte Jesus
lignelsen om sønnene og faren. Lignelsen
var myntet på begge gruppene og hadde
et klart budskap til begge gruppene.
Budskapet til begge gruppene er Gud vår Fars kjærlighet og omsorg til alle mennesker. Hans omfavnelse for livet og evigheten gjelder alle som våger å kaste seg
inn i den åpne favnen. Enten en tilhører den ene eller den andre av gruppene
som er samlet foran Jesus er det denne omfavnelsen som er sentrum i fortellingen.
Den bortkomne sønnen er gruppene av utstøtte som samlet seg om Jesus. Det er
de som har rota seg bort, men som i sin gjenkomst får oppleve det uventede og
ufortjente å bli tatt til nåde igjen. Dette provoserte de religiøse lederne og det ble
opplevd sterkt av de utstøtte menneskene på Jesu tid.
Fariseerne forstår at det er dem Jesus tenker på med den hjemmeværende sønnen. De har vært hjemme hos Far hele tiden, men har til tider i sitt liv ikke virkelig latt varmen og kjærligheten fra Gud bli en del av tilværelsen deres. Det blir
fest for den yngste sønnen og den eldste gleder seg ikke. han tar ikke uten videre
del, men kritiserer og er skeptisk. Fest og måltidsfellesskapet er sterke symboler
på Guds aksept og inkludering. Vil nå den hjemmeværende broren bli med inn
til festen eller vil han bli stående alene igjen utenfor? Lignelsen ender altså med
at Jesus konfronterer de selvsikre og egenrettferdige og spør i dette tilfelle fariseerne og de skriftlærde, vil dere være med på festen og gleden?
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Lignelsen er radikal for begge grupper. Fars kjærlighet er sentrum og hans åpne
favn står der for alle, som bøyer hjerte og gir Gud vår Far rett!
n Si litt om hva som gjør at du kjenner deg hjemme i en ny
sammenheng.
Og/eller
n Hva lengter du etter akkurat nå og hvorfor?
n Bruk en spiseskje i en enkel takkestund. Se ned i innsiden av
skjeen. Når du ser ned i innsiden av skjeen ser du speilbilde
ditt opp ned. Be så en takkebønn der du takker Gud for hans
gjerning i ditt liv, snu så skjeen og fortsett å takke Ham.
Speilbilde rettes opp og du ser deg selv ”rett” vei. Gjør dette
som en takkestund der alle deltar. Høyt eller stille. Skjeen går
fra person til person i sirkelen.
Eller
n La en i gruppen forberede seg ved å velge ut en sang eller et
dikt som har betydd mye for vedkommende. Del dette med
gruppen og be en bønn om Guds nærvær i gruppearbeidet
denne dagen.
n Hvilke følelser tror du fariseerne og de skriftlærde hadde for
handlingene til den yngste sønnen?
n Hvilke følelser tror du fariseerne og de skriftlærde hadde rundt
beskrivelsen av den eldste sønnen? Hvordan reagerer
mennesker når de blir avslørt?
n Hva sier lignelsen om Guds kjærlighet? Hva er forholdet
mellom kjærlighet og sannhet?
n Samtal om hvordan mennesker kan kjempe for å tilegne seg og
være trygge på Guds kjærlighet til dem. Hvordan kan denne
lignelsen hjelpe? Kanskje vi også kan be for hverandre om å
oppleve Guds kjærlighet konkret i våre liv.
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n Hva kan denne lignelsen lære oss om vårt møte med andre
mennesker?
n Hvordan kan denne lignelsen hjelpe oss til å elske de som har
rota seg bort?
Hva kan vi gjøre som cellegruppe for å la Guds kjærlighet bli
synlig for menneskene der vi bor? Samtal om et konkret tiltak
dere som cellegruppe vil gjennomføre i tiden som kommer. Her
kommer noen eksempler på mulige tiltak:
n Egen gatefest med grilling og sporlek.
n Utdeling av en 1/4 kilo kaffe på dørene med en liten hilsen på
og kanskje en invitasjon til gudstjeneste eller andre
arrangement.
n Komme til nyinnflyttere med et brett boller og ei kanne kaffe.
Ønske familien velkommen og gi gudstjenesteprogrammet til
de som flytter inn.
n Arrangere et åpnet storskjermarrangement på
menighetssenteret rundt et attraktivt idrettsarrangement.
n Gi familier som skal ha dåp en hilsen.
Fantasien setter grensene for hvordan vi kan vise Guds kjærlighet
til andre….
NÅ ELLER SEINERE
n Prøv å identifisere et eller to områder i livet ditt der du trenger Guds
kjærlighet og nåde på en spesiell måte. Be en annen i f. eks cellegruppa om å
være med å be for deg om at du skal oppleve Gud i disse områdene i ditt liv.
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Den rike mann
og Lasarus
(Luk. 16,19-31 )
Lignelsen om den rike mann og Lasarus
er en av bibelens sterkeste og urovekkende beretninger. To menn sine skjebner i denne verden settes opp mot deres
evige skjebne. Etter å ha beskrevet de to
naboenes situasjon i denne verden får vi
glimt inn i de samme to personers evige
skjebne.
Lignelsen er hardtslående, den er kanskje
den sterkeste i sitt bildebruk av alle Jesu
lignelser.
Når vi leser historien i ly av sin historiske sammenheng bærer den i seg flere
hovedpoeng:
• Den er en grusom og sterk påminning til de rike om ikke å overse og
glemme de fattige.
• Den er en advarsel mot opptatthet av tegn som i sin grunn bare er en
unnskyldning for ulydighet og mangel på handling.
• Den er en bekreftelse av at loven og profetene også er utrykk for Guds vilje i
den revolusjon som Jesus er kommet for å skape.
• Den er en sterk påminning for oss om hva det vil si å være gode forvaltere.
Ikke minst får vi se konsekvensene av dårlig forvaltning.
• Den er en lignelse om Guds rike slik Jesus ropte det ut til mennesker. Både
til de som ikke bryr seg om Jesu undervisning og tegn, men også de som i
sitt liv ikke lever med loven og profetene som rettesnor.
La lignelsen få tale til oss!
n Fortell om den kjæreste materielle ting du eier? Hvorfor betyr
den mye for deg? Hva betyr den?
Og/eller
n Hva tenker du om verdens fattigdom? Hva er noen av årsakene
og hva føler du når du ser noe av verdens nød f. eks på TV?
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n Bruk en bønnetallerken. Tenn et lys for hvert av misjonsprosjektene menigheten har ansvar for! Takk for personene
som blir berørt av prosjektene. Start takkestunden ved å tenne
Kristus-lyset på bønnetallerkenen og i bønn bevisstgjøre dere
på Jesu nærvær hos dere.
Eller
n Be enkle samtalebønner sammen i ringen. Bruk gjerne en
bønnestein som dere sender rundt i ringen. La hver enkelt be
bare en setning hver, ikke vær redd for stillhet. Les gjerne et
bibelsted som innledning til bønnestunden og tenn et lys som
skal minne om Jesu nærvær blant dere.
n Hvordan viser lignelsen den rike manns mangel på omtanke
for Lasarus? (v.19-21)
n Hvordan er det mulig for den rike mannen å være så følelsesløs
og handlingslammet over for den fattige? Er det følelser,
handlinger, holdninger eller fakta som styrer oss i møte med
fattigdom? Hva skulle styre oss?
n Hvorfor bruker Jesus kontrastene mellom livet her og livet i
evigheten når han forteller denne lignelsen? Hva gjør bruken
av denne kontrasten med oss? Hva tenker vi? Hva føler vi? Er
det grunn for usikkerhet?
n Hvorfor ligger overbevisningen om tro ikke på under eller
sterke tegn, men på lydigheten mot Guds ord. Hva sier dette
oss om underne som vitnesbyrd for mennesker? Hva sier dette
oss om viktigheten av å holde fast ved Guds ord?
n Oppsummer innholdet i lignelsen ved å se på de fem punktene
som er satt opp i innledningen til lignelsen.
n Hva sier denne lignelsen om det eller de områdene der vi/du
ikke viser barmhjertighet på en god måte? Tenk i familien,
lokalsamfunnet, menigheten, verden…
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n Samtal om menighetens misjonsprosjekter og prøv å beskrive
hvordan disse prosjektene er med på å gi folk en bedre hverdag
i en vanskelig verden. Snakk også sammen om hvordan vi kan
legge til rette for en bedre samtale, forbønn og konkretisering
av prosjektet i familiene våre.
NÅ ELLER SEINERE
n Identifiser et område i livet ditt som du vil gjøre annerledes som følge av ditt
møte med den rike mannen og Lasarus. Skriv dette ned på et lite kort og
legg det f.eks inn i Bibelen din.
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Fariseeren og tolleren
(Luk. 18,9-14)
Noe av det radikale i denne lignelsen blir
borte for oss fordi vi gjennom vår
forståelse i dag har så stereotype forestil
linger om hvem fariseere og tollere er.
Tollerne er synderne og fariseerne er
hyklerne og de falske som bare er opptatt
av å holde fasaden. Dette er ikke uten
videre slik menneskene på Jesu tid oppfattet de to gruppene.
Fariseerne var en populær gruppe ledere
som var opptatt av å forklare loven og
profetene i lys av den tid de levde i. En
gruppe som stod på folkets side i kampen for den jødiske identitet i en situasjon
hvor verdiene fra den romerske verden
var truende for folkets identitet.
Tollerne representerer de stigmatiserte mennesker i den tidens verden. De som
ble oppfattet som annenrangs borgere. Ikke uten videre den selvforskyldte forbryter, men mer den stemplede som samfunnet gir mindre verdighet og verdi.
Tolleren representerer de fattige, hjemløse, funksjonshemmede, innvandrere,
fremmede, eller som mennesker med aids. Mennesker som ofte sees ned på, som
gjør oss utrygge og som vi gjerne vil holde litt på avstand.
Med en slik forståelse av de to personene som kommer til templet for å be, blir
budskapet om mulig enda mer radikalt og vanskelig å ta imot for menneskene
den gangen, men kanskje også mer direkte og truende for våre holdninger i
dag?
Det å se nærmere på vårt bønneliv og hva vi ber om er som en lakmustest på vårt
forhold til Gud. I bønn viser vi hva som i praksis betyr mest for oss. I bønn viser
vi hva som er våre dypeste følelser for andre og hva vi dypest sett tenker om oss
selv.
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n Ta en runde rundt de to ordene ”selvrettferdig” og ”utstøtt” og
lag en liste med ”synonymer” som gir uttrykk for hva dere føler
i forhold til disse ordene. Skriv ordene ned slik at alle kan se
dem.
Og/eller
n Fortell om noe eller noen du har møtt som du helt har
forandret mening om når du ble bedre kjent med det eller
dem.
n Dere trenger noen små steiner og noen hjerteformede bibelkort
(som en lager på forhånd). På bibelkortene har dere (på
forhånd) skrevet ned bibelord som taler om tilgivelse og nytt
liv. Etabler ved hjelp av et lys og et hjerte av aluminiumsfolie et
bønnested. Be hver enkelt i gruppen i stillhet holde en stein i
hånden og tenke på en person eller en situasjon som de
opplever de har et fastlåst forhold til. Les sammen lignelsen og
f.eks. Efeserne 2,1-10. Sitt rolig sammen. La en be en bønn om
at hjertene må smelte i forhold til den låste relasjonen eller det
hver enkelt ber om. Sitt stille sammen i bønn. Avslutt med at
hver enkelt trekker et bibelkort. Del gjerne med hverandre hva
som skjedde, men ikke om hva dere ba Gud gjøre noe med i
deres liv.
eller
n Les lignelsen sammen og sitt stille en stund. Gjerne med noe
klassisk musikk/ instrumental musikk i bakgrunnen. La tilslutt
de som har lyst komme med korte uttrykk for det de tenker.
n Hvordan ville du gjenfortalt denne lignelsen ved å bruke
personer som representerer grupper vi kjenner i dag?
n Sett deg selv i fariseerens sted; Hvordan ville dere oppleve en
slik følelse av overlegenhet?
n Fariseeren tiltaler Gud, men i hvilken grad er hans bevissthet
fokusert på Gud? Samtal om dette.
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n Sett deg selv i tollerens sted; Hva tror dere han føler og tenker?
n Samtal om kroppsspråket fariseeren og tolleren har. Hva kan vi
lære av deres kroppsspråk om deres indre følelser?
n På hvilke måter kan vi komme til å føle oss overlegne overfor
andre i vår tid?
n Hva er egentlig lignelsens budskap til meg, familien min,
cellegruppa vår og menigheten vår generelt?
n Hva mener dere om utsagnet: ”En rett holdning til Gud
gjenspeiler seg i en rett holdning til medmenneskene”
n Ta igjen opp de dere ber for i gruppen regelsmessig. Er det noe
i våre holdninger, handlinger eller mangel på handlinger som gjør
at vi ikke ser endringer? Bruk fantasi og intuisjon og bli enige om
hva dere vil gjøre fremover rent konkret.
NÅ ELLER SEINERE
n Skriv et brev til noen du har fordømt og dømt. Brevet skal ikke sendes. Legg
merke til om dette skaper en endring i hva du føler for denne personen.
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Om Bogafjell menighet og hvorfor vi arbeider med temaer
Bogafjell menighet har funnet ut at høstsemesteret er den beste tiden for å jobbe
sammen om et helhetlig emne i menigheten. Disse erstatter da de tradisjonelle
tekstrekkene.
Målsetningen med dette er flerdelt. Det gir oss mulighet i en relativt kort periode
å gi kunnskap, opplevelser og delaktighet i et større tema for alle generasjoner i
menigheten. Når vi jobber et høstsemester med samme tema utkrystalliserer det
seg gjerne noen sannheter eller opplevelser som blir felleseie for familiene, cellegruppene og for oss som menighet. Dette blir gode læringserfaringer for oss.
Tekstene og erfaringene møter hele familien i gudstjenestene. Hver gudstjeneste
har 2 prekener over samme tema; først barneforkynnelsen tidlig i gudstjenesten
og siden undervisning for de voksne når barna har gått ut til ulike aktiviteter.
Noen ganger i semesteret er barna med på formings- og dramaprosjekter knyttet
mot dagens tema. Dette blir forberedt under BOG-gjengen som er vårt aldersbaserte barneopplegg knyttet til gudstjenestene.
Barn fra 4. klasse og ungdom fra 8. klasse møter temaene igjen på sine barne- og
ungdomscellegrupper. De voksne bruker dette opplegget på sine cellegruppe
samlinger.
Videre blir stoffet bearbeidet i andre samlinger for voksne i løpet av semesteret.
Vi ønsker også at den måten vi jobber med stoffet på skal sette i gang en prosess
i hjemmene; dvs en bearbeiding av lignelsene i den enkelte familie og at noen av
de fellesopplevelser som er gitt fører til at et åndelig felleskap blir en naturlig del
av familielivet.
Lykke til med bruket av heftet og del gjerne med oss de erfaringer dere gjør!

Heftet er produsert med støtte fra:
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