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Forord
Dette semesteret er «Utrustende fellesskap» valgt som tema i Figgjo og Bogafjell 
menighet. 
 Ved bruk av skipet som metafor setter vi fokus på menigheten og den utrustning 
som er tilgjengelig for oss som enkeltpersoner, i fellesskapet og ved Den Hellige 
Ånd. 
 For en nærmere beskrivelse av bakgrunn og temavalg, se overskriften «Om 
studiet – Utrustende fellesskap» som kommer etter innholdsfortegnelsen.
 Det er alltid inspirerende å få anledning til å fordype seg i Guds ord og legge til 
rette for et semester med gudstjenestearbeid og arbeid i cellegruppene. En skulle 
bestandig ønske at en hadde mer tid til forbedringer og fordypninger, men jeg 
har allikevel et håp om at dette heftet vil føre til konsentrasjon, utrustning og 
hjelp i menigheten.
 Til dette semesteret har jeg valgt å samarbeide med kunstneren Else Marie 
Heum, som har laget et fantastisk teppe i tovet ull som følger temarekken. Ved 
en rekke anledninger utover sommeren 2008 har vi møttes for å arbeide med 
det visuelle utrykket i teppet. Jeg tror at dette teppet vil være en berikelse for 
oss i studiet og være med å hjelpe oss å huske de ulike temaene. Hvert tema har 
sin egen tegning i bildet og denne vil bli det grafiske utgangspunkt for guds-
tjenesten. Barna vil også i barnearbeidet få et klistremerke av dagens tema å ha 
på sine kort. En hjertelig takk til Else Marie Heum for hennes bidrag i dette 
semesterheftet og for all visuell støtte teppet vil være gjennom hele semesteret! 
Gud velsigne deg tilbake!
 Heftet er laget som et studium der vekselvirkningen mellom gudstjenesten 
og samlingen i cellegruppene er avgjørende. De er som to tannhjul som driver 
hverandre fram mot vekst som enkeltmennesker, vekst i de mindre gruppene og 
i vekst i det gudstjenestefeirende fellesskap. Jeg er overbevist om at det er disse 
forbindelseslinjene som bidrar til å skape progresjon i menigheter i vår tid.
 Studiemetodikken som er benyttet finner du i et hefte jeg har skrevet som 
heter «Celler som bygger» og kan kjøpes ved henvendelse til Bogafjell menighet. 
Du finner en enkel introduksjon under avsnittet «Cellegruppen som form».
Lykke til med et spennende semester i studium og etterfølgelse!

Tvedalen, Vestfold – Sommeren 2008.

Rune Rasmussen

Utgitt av:
Bogafjell menighet
Postboks 29
4397 Sandnes



UTRUSTENDE FELLESSKAP

4

Innholdsfortegnelse

Forord ............................................................................. 3

Cellegruppen som form ................................................... 5

Om studiet - Utrustende fellesskap .................................. 9

Studie 1: Det normale kristenliv – livet i Kristus ........... 12

Studie 2: Jesus vind – Ånden som gjør levende .............. 15

Studie 3: Jesus kraft – Ånden som utruster .................... 18

Studie 4: Jesus gaver – Åndens arbeidsutrustning ........... 21

Studie 5: Fellesskap – Hverandres lemmer ..................... 24

Studie 6: Fellesskap – Omsorgsfellesskap ....................... 27

Studie 7: Fellesskap – Oppdrag og visjon ....................... 30

Studie 8: Levende Ord – Om bibelglede i dag ............... 33

Studie 9: Indre vekst – Om Åndens frukt ...................... 36

Studie 10: Indre balanse 
– Om helliggjørelse som livsvei ...................................... 39



- om istandsetting, fellesskap og modning i menigheten

5

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 lokalmiljøet 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 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 lovprisningsdi-
mensjonen. 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 kom-
mer 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 undervis-
ningen 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.
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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 cel-
legruppe 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 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.
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Praktisk hjelp til å få gi-dimensjonen til å fungere:
«Gi»-funksjonen i cellene er hovedfokuset som skiller cellegrupper fra hus-
fellesskap 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 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 ses som en prosess, gjerne i et femårsperspektiv.
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Om studiet - Utrustende fellesskap

Som kristne i en utfordrende tid står vi i mange spenningsfelt. Det er lett å miste 
frimodigheten som menighet og som enkeltindivid. Derfor er det viktigere enn 
noen gang å være utrustet til tjeneste og ha med oss ballast til å møte utfordrin-
gene. Utfordringene vi står overfor dreier seg om noe av det følgende:

Å eie trygghet i den troen vi eier
Å la oss utruste til tjeneste for Gud
Å leve fulltonige liv utrustet som kristne i verden
Å se storheten i menigheten og dens oppgave i verden
Å feste røttene dypere så vi står trygge i Kristus
Å bære frukt som varer og bli likedannet med Kristus

Bildet med skipet er valgt for å utfordre oss som enkeltmennesker, og menighet 
til å se sammenhengene i det kristne livet mellom ytre utrustning og indre 
modning og styrke. Mellom behovet for store seil og god vind og indre dybde 
og modning representert ved kjøl og ror. Vår tid trenger kristne disipler som gjør 
begge deler. 

Alt fra oldkirken har skipet vært et bilde på kirkefellesskapet. Symbolet stam-
mer helt fra fortellingen om Noa og arken (1. Mosebok 6,9 ff). Tidlig i kirkens 
historie ble også disiplenes farefulle båtferd på sjøen (Matteus 8,23-27) et bilde 
på kirkens vilkår og trygghet i en utfordrende tjeneste med evangeliet fram til 
det endelige bestemmelsesstedet. Havet kan være rufsete og hardt, men frelsen – 
livet – utrustningen og fordypningen finner du i Jesus Kristus. Han vil lede sitt 
folk gjennom stormvær og vind.

Dette studiet har tre fokus for det kristne fellesskapet og for deg og meg som 
kristne mennesker. 

Seil og vind – Jesus vind
Vi vil ta imot hele Jesu liv for oss. Vi vil la oss 
utruste og la oss bruke. Vi vil ikke holde noe til-
bake, for vi vet at det han vil gjøre med oss er godt! 
Derfor tror vi at mennesker som ved dåp og tro blir 
gitt liv også trenger å utrustes til tjeneste. Kanskje 
trenger du å ta imot troen på nytt og bli fylt av 
Guds Ånd. Seilet og vinden skal utfordre oss til å 
ta imot den utrustning og de arbeidsredskaper og 
nådegaver som Gud vil gi oss. Slik at vi stiller våre liv fram for Gud 
som åpne skåler og ber:



UTRUSTENDE FELLESSKAP

10

Vi rekker våre hender frem
som tomme skåler.
Kom til oss Gud, og gi oss liv
fra kilder utenfor oss selv.
(NoS 710)

Båten – Menighetens betydning og oppdrag
Menigheten skal være et fellesskap av mennesker som 
viser omsorg, møter mennesker og tilbyr livshjelp. Vi har 
et oppdrag som vi er satt til å forvalte. Budskapet skal ut 
til alle. I dette fellesskapet finner jeg Gud, og her finner 
jeg andre å gå sammen med. Her utrustes jeg og opp lever 
å være i Guds hånd.

Se, Gud Faders hender
holdes som en båt, 
der er plass til både smil og gråt.
Disse gode hender, de ble naglet fast
som livets røde seil på dødens mast.

Ror og kjøl – Moden i Kristus
Under havets overflate ligger viktige deler ved båten som vi ikke uten videre ser, 
men som allikevel er avgjørende både for seilføring og fellesskapet om bord.

Vårt fokus i dette studiet er sammenhengene mellom den ytre 
utrustning og den indre veksten. Mellom Åndens utrustning og 

Åndens frukt. Mellom ytre vekst og indre modning.

Sterke og sunne menigheter har fokus på åndsliv, utrustning og tjenest-
eglede. Slike menigheter har også fokus på fellesskapet og 

oppdraget som er gitt til menigheten.

I denne tredje delen vil vi imidlertid ha fokus  
på forankringen i Guds ord. Tilliten til Guds 
ord, styr ken i Åndens frukter og ønsket om å få 
Kristus bilde plantet i vår personlighet. Dette er 
lengsler vi bærer i vårt indre. Disse indre, ofte 

usynlige, deler av våre liv og våre fellesskap hører 
også med. Den ytre utrustning og det kristne fellesskapet kan være 



- om istandsetting, fellesskap og modning i menigheten

11

så bra det bare vil, men er ikke de indre sider på plass, kan det fort rakne. Også 
her kan vi la oss møte av Kristus og bli forvandlet.

Herre Jesus Kristus
du sanne vintre 
gjør meg til en levende gren 
som bærer frukt i mengde

Herre, vis meg veien 
og gjør meg villig til å gå den.
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Studie 1: 

Det normale kristenliv 
– livet i Kristus 

Hva er egentlig et normalt kristenliv? Selv 
om et svar på dette spørsmålet må ha mange 
fasetter dreier svaret seg om livssamfunn med 
Jesus Kristus. En organisk samhørighet med 
Jesus. «Den som blir i meg og jeg i ham, 
han bærer mye frukt, men uten meg kan 
dere intet gjøre» (Johannes 15,5). Denne 
livsrelasjonen er vi en del av. Samtidig kan 
vi vokse i bevisstheten og erfaringen av 
denne realiteten.

Et annet uttykk for fellesskapet med 
Gud og hva vi har «i Kristus» finner vi 
i Efeserne kapittel 1. Her møter vi en 
sterk beskrivelse av den rikdommen 
vi har fått del i, gitt oss i form av en 

tilbedelseshymne.

Gjennom hele dette studiet er vi på jakt etter sammenhengene mellom Åndens 
utrustning og vår indre modning. Mellom det å leve utadrettede liv i tjeneste og 
frimodighet for Gud og vår neste og behovet for at budskapet skal feste dype 
røtter i våre egne liv. 

Vi lengter etter Åndens utrustende gjerning i vår menighet og i våre liv. Vi lengter 
etter nådegaver og tjenester. Vi bygger menighet i Den Hellige Ånds kraft. Men 
vi lengter også etter å være solid plantet og fundamentert i Guds ord. Vi lengter 
etter Guds Hellige Ånds gjerning i vårt indre liv, slik at vi modnes og hellig-
gjøres og blir i stand til å bli stående i vår tjeneste for Gud. Vi lengter etter større 
sammenheng mellom ytre frimodighet og kraft og den indre ballast og bærende 
styrke. Vi vil pløye dypt og ta de nødvendige oppgjør for å gå dypere med Gud. 

Disse to tyngdepunktene gjennomsyrer temaene i dette studium. Studiet begyn-
ner med en konsentrasjon og en erkjennelse av at disse dimensjonene finnes i 
korsets evangelium. Korsets erfaring ligger i dypet av den kristne erfaringen og 
er dypest sett det normale kristenliv.

Fra skipets høyeste mast til den dype 

kjøl går korsets vertikale stamme. 

Fra skipets fremste dekk til det 

aktre feste g
år korsets horisontale 

stamme. Korset er kirkeskipets 

altomfattende merke. Livets dype 

grunn, tydelige forankring og sam-

menheng. Vi lever som Guds barn 

i Jesus Kristus. Det er kristenlivets 

dype hemmelighet. Korset gjør sitt 

forsonende verk i alle retninger. 

Det forsoner oss med Gud. Korset 

gir forsoning mellom meg og mine 

medmennesker og den gir forsoning 

med meg selv, og hele den skapte 

verden vi lever i. 
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Bibeltekster
Bibeltekst: Efeserne 1, 1-14 Hva har vi i Jesus Kristus?
Andre bibeltekster: 1. Peter 1, 3-9 Et levende håp, Johannes 15, 1-17
Bibeltekst til barneforkynnelsen: Apostlenes gjerninger 3, 1-10 og 4, 1-13 
Helbredelsen av den lamme i Jesu navn.

n Nevn en eller to forventninger du har til dette semesteret 
 i menigheten.

Og/eller

n Hva forbinder du med korset? Hva er din første tanke når du 
 sier ordet? Ta en runde i gruppen og la de umiddelbare tankene 
 komme uten at dere «filtrerer» for mye.

n Lag et lyskors av f.eks. aluminiumsfolie og 
 tenn et lys i hver av korsets virkeretninger. 
 Tenn et lys i korsets øverste 
 arm og takk for at korset 
 bringer forsoning med Gud. 
 Tenn et lys i korsets venstre arm 
 og takk for forsoningen korset bringer over-
 for våre medmennesker. Tenn et lys i 
 korsets nedre arm og takk for forsoningen 
 som korset bringer i forhold til deg selv 
 og din egen virkelighet. Tenn til slutt et lys 
 i korsets høyre arm og takk for forsoningen 
 som korset bringer i forhold til skaper-
 verket.

Og/eller

n La hver enkelt dele et takkeemne fra ferien 
 som ligger bak oss. Ta så en takkerunde der 
 alle får delta med sine takkeemner.
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n Prøv å sette egne ord på hva Gud ønsker å gjøre i våre liv ut 
ifra lovprisningen i Efeserne kapittel 1.

n Samtal om korsets fire retninger og hva det konkret kan bety 
for et menneske. Prøv å ta konkrete eksempler.

n Hva forbinder du med «et normalt kristenliv»? 

n Et normalt kristenliv er ikke en beskrivelse av hva livet som en 
kristen skal være, slik at det fører til en ensretting. 
Vi er kalt til å være de vi er. Allikevel, prøv å sette 
ord på hvilke frelseshand linger, løfter og erfar-
inger som hører hjemme i livet som en kristen.

n Les til slutt Johannes 15,1-17 sammen. La det gjerne være en 
meditasjon til ettertanke. La en lese høyt og de 
andre notere ned et ord, uttrykk eller bilde som 
står igjen etter lesningen. Del disse med hveran-
dre og la en annen lese teksten høyt igjen som en 
avslutning. 

n Sitt stille sammen og vær i bønn. Be hver enkelt være åpne for 
bilder og bibelord som kan være en oppmuntring 
for de andre i gruppen. Del bildene/bibelordene 
med hverandre.

n Er det noen dere kjenner som trenger forbønn i dag? Del bøn-
neemnene med hverandre og ta disse med dere til 
neste samling.
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Studie 2: 

Jesus vind 
– Ånden som gjør levende 

I den nikenske trosbekjennelsen defineres 
Åndens oppgave slik: «Vi tror på Den 
Hellige Ånd, som er Herre og gjør levende, 
som utgår fra Faderen, tilbes og æres sam-
men med Faderen og Sønnen». Ånden er 
livgiveren som blåser på oss og puster nytt 
liv i oss. Han er den som lar oss bli født 
på nytt og gir oss del i en ny virkelighet. 
Når vi bekjenner at Den Hellige Ånd er 
Herre og gjør levende, erkjenner vi vår 
avhengighet av Ånden som skaper liv, 
leder våre liv og utruster oss til tjeneste 
med Jesus som Herre.

Den kristne grunnopplevelsen av 
tro og nytt liv er knyttet til Ånden 
som gjør levende. Ånden blir gitt oss 
i dåpen. I våre lutherske folkekirker er det særlig 
viktig at Guds Ånd ved troen blir en bevisst erfaring. Slik at troen 

blir en levende erfaring i hverdagen. Når «Jesus vind» blåser blir vi gjort 
levende, og vår tro blir en indre erfaring som driver oss og nyskaper oss.

Da Jesus viste seg for disiplene etter oppstandelsen åndet han på dem 
og sa «Ta imot Den Hellige Ånd. Dersom dere tilgir noen deres syn-
der, da er de tilgitt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de 
fastholdt». Vi svarer blås på oss Jesus vind og skap ditt liv i oss, 
Herre!

I Jesu nattlige møte med Nikodemus, der han vil for klare frelsen 
og det nye liv, sier han: «Vinden blåser dit den vil, du hører 
den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den 
farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.» 
(Johannes 3,8) Kom Jesus vind og blås ditt liv i oss!

Uten vind i seilene når ikke skipet 
sitt mål. Det er bare «Jesus vind» 
som kan skape liv og gjøre levende. 
En seilas uten vindens lekende 
bølger som fyller seilene blir tung og 
livløs. Å kjenne vinden fylle seilene 
er en god følelse og gir båten 
framdrift. Et stort seil som ikke 
blafrer, men er fylt og stramt, 
skaper en utrolig framdrift. 
Mye tid og energi kan brukes på 
å få seilbåten til å bryte bølgene 
uten vind. Når vinden kommer 
skapes framdriften av seg selv.
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Den kristne grunnopplevelsen er erfaringen av Ånden som gjør oss levende. Tros-
opplæring er viktig. Det kristne livet levd ut i familien er viktig, men allikevel er 
vi grunnleggende avhengig av at Den Hellige Ånd fyller våre livs seil. Dette er  
erfaringen av omvendelse og nytt liv. Den kan komme som en stille vind som 
fyller oss gradvis, eller den kan komme som en stormvind som fyller seglene 
og skaper forvandling. Vi kan ikke diktere vinden, men vi er grunnleggende 
avheng ig av dens verk i oss og med oss.

Derfor kan det mange ganger være viktig å vente på Gud. Når vi i iver tenker at 
vi skal gjøre noe for Gud er det fint, men enda viktigere er det at vi følger Herren 
der vinden går. Vi trenger å lytte til Herrens stemme og stå og se på det han gjør 
i oss og med oss. Det er hans verk som blir stående, og ikke vårt strev!

Luthers forklaring til den tredje trosartikkel lyder: «Jeg tror at jeg ikke av egen 
fornuft eller kraft, kan tro på Jesus Kristus, min Herre, eller komme til ham. 
Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, 
helliggjort og bevart meg i den rette tro…»

Ignatius av Latakeia sier:
 Uten den Hellige Ånd
  • er Gud langt borte
  • stanser Kristus i fortiden
  • er evangeliet bare død bokstav
  • er kirken bare en organisasjon
  • er autoritet bare dominans
  • er liturgi bare besvergelse
  • er misjon bare propaganda
  • og kristen gjerning bare moral

Bibeltekster
Bibeltekst: Johannes 14, 15-26
Andre bibeltekster: Johannes 7, 37-39, Johannes 20, 21-23
Bibeltekst til barneforkynnelsen: Johannes 4, 1-26 Levende vann

n Fortell litt om din erfaring med seilbåter og hvordan du tror du 
ville føle det en dag i solen som mannskap på en seilbåt.

Og/eller

n Fortell kort om hvordan du kom til tro. Prøv å vektlegge hvem 
eller hva Gud brukte for å skape troen i deg.
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n Be sammen om at Den Hellige Ånd må skape tro og liv i de 
menneskene du/dere ber for. Be Den Hellige Ånd lede dere 
igjennom dagens samling. Be korte bønner og la flere være 
med.

eller

n Bruk en bønnetallerken. Finn fram en stor middagstallerken. 
Sett et t-lys i sentrum av tallerkenene og et lys for hver person i 
gruppen i en ring rundt lyset i sentrum. Tenn først lyset i sen-
trum og bruk en stund til å be enkle bønner der dere sammen 
erkjenner at Jesus er nær dere. La så hver enkelt tenne sitt eget 
lys. En eller to følger opp etter at lyset er tent med å takke for 
vedkommende, og særlig bekrefte den troen og det livet som 
dere ser Gud har skapt i vedkommende. Slik fortsetter dere slik 
at hele gruppen får være med.

n Les Johannes 14,15-26 sammen. Hva sier denne teksten om å 
ha Den Hellige Ånd og å eie troen?

n Les Johannes 7,37-39 sammen. Hva sier bildene Jesus bruker 
her om erfaringen av Åndens gjerning i å skape tro og levende 
kristne?

n Hva forteller Luthers forklaring til den tredje trosartikkel om 
veien til tro for et menneske?

n Troen gir liv og skaper liv ved Den Hellige Ånd. Hva betyr det 
for vår tro at det er Ånden som gir liv og er livgiveren?

n Hva tenker du om utsagnet: «Troen kan bare gis og ikke kreves»? 
Hvordan skapes egentlig tro i mennesker? Del erfaringer. Hva er 
Den Hellige Ånds oppgave i dette rent konkret?

n Fokuser på en eller to som dere vet sliter med troen. Be for ved-
kommende, be om at Den Hellige Ånd må skape tro og liv for 
de personene dere ber for.

n Samtal om hvordan vi i hverdagen kan be Ånden «fylle seilene» 
våre og skape liv og framdrift.
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Studie 3: 

Jesus kraft 
– Ånden som utruster 

Åndens gjerning i oss og med oss er mye mer 
mangfoldig enn vi tror. Åndens gjerning er 
avgjørende for en rett kristen vekst, og for at 
Guds rikes gjerninger skal skje mellom oss. 

Vi har allerede sett på Den Hellige Ånds 
grunnoppgave, nemlig å skape tro og gi 
liv. Dette skjer ved troen og dåpen der den 
Hellige Ånd blir gitt oss. Vi kan på en 
måte ikke få mer av Ånden eller bli fylt 
av Ånden. Har vi Den Hellige Ånd så 
har vi Den Hellige Ånd. Allikevel, for-
holdet mellom å ha Den Hellige Ånd 
og bli fylt av Ånden kan sammenlignes 
med forholdet mellom å puste og det 
å fylle lungene. Det går an å trekke 

pusten og fylle lungene selv om vi puster 
hele tiden.

Ånden har minst tre slike utfyllende oppgaver i menigheten og våre liv. Den skal 
utruste oss med sin kraft til tjeneste. Den skal utruste oss med nådegaver og den 
skal helliggjøre og skape Åndens frukter i vår menighet og våre liv. 

Nå er vårt fokus at Ånden fyller oss med sin kraft og utruster til tjeneste for Gud 
og vår neste, slik at det vi gjør og er engasjert i, oppleves lystbetont og drevet av 
Jesu kraft og kjærlighet. Dette kaller vi å bli utrustet eller fylt av Den Hellige 
Ånd.

Dette er en erfaring kristne kan få som ber om det, og det er en vedvarende 
prosess i oss og derfor ikke en engangserfaring. Allikevel er dette ofte en konkret 
erfaring som kan forløses ved at du ber om det selv eller ved at andre ber for deg. 
Det skjer når vi vender oss til Gud og stiller våre liv åpne for at han vil fylle oss. 
Erfaringene av Åndens kraft skaper lyst og glede til å be og lese i Bibelen og gjør 
oss til glade kristne som tjener med glede. Konkret kan du også bli gitt konkrete 
nådegaver til egen oppbyggelse eller til bruk i menigheten.

Seilene fylles og båten manøvreres 

i den retning skaperen vil. 

Vinden har framdrift og utrustning 

i seg. Skipet drives av Åndens vind 

som fyller seg
lene. Mannskapet gis 

utrustning til å gjøre oppgavene om 

bord. De drives av vinden og fryder 

seg over opplevelsen av kraft og 

glede i arbeidet.



- om istandsetting, fellesskap og modning i menigheten

19

Vi rekker våre hender frem, 
som tomme skåler. 
Kom til oss Gud, 
og gi oss liv 
fra kilder utenfor oss selv.

Når vi sammen søker Gud er lengselen etter et nytt møte med Jesus et grunn-
leggende ønske som driver oss mot å søke nye erfaringer med Den Hellige Ånd, 
han som er livgiveren, menighetsbyggeren og nådegaveutrusteren.

Fellesskapet i cellegruppa kan være et trygt sted å be for hverandre om å bli fylt 
med Den Hellige Ånd og utrustet til tjeneste. De konkrete erfaringene av Ån-
dens utrustning og fylde er viktige for oss slik at vi ikke blir gående i egen kraft.

Bibeltekster:
Bibeltekst: Lukas 24, 45-53 og Apostlenes gjerninger 1, 4b-5
Andre bibeltekster: Apostlenes gjerninger 2, 1-21 og 37-39; 4, 31-35; 8, 14-21; 
10, 44-48
Bibeltekst til barneforkynnelsen: Lukas 24,45-53 og Apostlenes gjerninger 1, 4b-5

 n Hvilke fem ting ville du ta med deg i ryggesekken på en fjelltur 
og hvorfor?

Og/eller

 n Del en lengsel eller et behov 
dere har som dere ønsker å be 
Gud møte, og gjøre noe ved

 n Les Salme 84 sammen først og 
samtal om lengsel etter å leve 
nær Gud. La så en i gruppen 
lese salmen igjen denne gangen 
ett og ett vers, mens de andre i 
gruppen omformer setningene 
i salmen til egne bønner som 
utrykker det samme på vår 
egen måte.

Eller
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 n Sitt stille sammen og be Den Hellige Ånd lede dere i en bøn-
nestund. Prøv å lytte til hva Gud ønsker for dere i dag. Etter å ha 
sittet sammen en stund, del med hverandre de bønner, tanker, 
bibelord eller lignende som dere føler at Gud har minnet dere 
på.

 n Les igjen Lukas 24, 45-53 og Apostlenes gjerninger 1, 4b-5. 
Hva sier denne teksten om sammenhengen: stillhet, forventning 
og utrustning til tjeneste? Hva kan vi lære av dette?

 n Les gjerne også de andre bibelversene fra Apostlenes gjerning-
er om de konkrete episodene der Ånden gjorde sin utrustende 
gjerning. Hva er likheten og hva er forskjellen mellom det vi 
leser i Apostlenes gjerninger og det vi kan forvente i dag? Er det 
noen forskjell?

 n Hvorfor er det viktig at vi er stille sammen i bønn og forventer 
at Gud ved sin Hellige Ånd kan møte oss og utruste oss?

 n Hva lengter vi etter, hva søker vi? Kan vi sammen sette ord på 
lengslene våre? Be så konkret om at Den Hellige Ånd må møte 
våre behov på sin måte.

 n Hva er forskjellen mellom å gjøre menighetstjeneste i egen kraft 
og det å være fylt av Ånden når vi skal gjøre tjeneste for Gud?

 n Samtal om hvilke behov for utrustning dere har i hverdagen. 
Hvilke oppgaver står du foran? Hvor føler du at du ikke strekker 
til? Hva tror du at du trenger?

 n La de som har lyst i cellegruppa bli bedt for med håndspåleggelse. 
Be om at Den Hellige Ånd må utruste til tjeneste slik vi har sett 
han gjør i Apostlenes gjerninger.
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Studie 4: 

Jesus gaver – Åndens 
arbeidsutrustning 

Nådegaver er ikke noe hokus pokus som er 
livsfjernt eller superåndelig. Det er den ar-
beidsutrustning vi har og får i den enkelte 
situasjon der vi gjør tjeneste for Gud. 

Nådegavene er rett å slett et knippe red-
skaper som du som person har i kraft av 
din utrustning som menneske, gitt deg 
som en nådegave eller utviklet som en 
del av en menneskelig og åndelig ut-
vikling gjennom personlighet og ut-
danning. 

Nådegaver dreier seg rett og slett 
om å ha vært villig til å ta imot de 
rette verktøyene for det arbeidet du 
skal gjøre. Det dreier seg om å være 
istandsatt til de oppgavene du skal gjøre i Guds 
rike. Derfor er ikke nådegavene noe superåndelig, men praktisk 
og konkret utrustning til den tjenesten du gjør. 

En nådegave er den arbeidsutrustning som du trenger for å gjøre effektiv tjeneste 
for Gud i den situasjonen og de oppgavene du står overfor. Når du i oppriktighet 
søker Gud om utrustning og visdom i den situasjonen du befinner deg i, kan du 

stole på at han gir deg den utrustningen og de arbeidsredskapene du 
trenger for oppgaven.

Under nådegavebegrepet kan vi legge 
flere ting slik som dine naturgaver, den 

oppgaven eller den tjenesten du har fått, 
din grunnleggende utrustning som motiverer 
deg til tjeneste og den spontane utrustning du 
trenger i den situasjonen du befinner deg i ak-
kurat nå. Felles for dem alle er at det er tjenesten 
for Gud som står i sentrum og ikke vår egen-
utvikling. 

Skipet har en rekke verktøy som 
kan komme godt med under 
seilasen. Det blir en vanskelig seilas 
hvis mannskapet ikke har den 
utrustning og de ferdigheter som 
skal til for å være et godt sjø-
mannskap. Å forsøke å gjennomføre 
seilasen uten den nødvendige natur 
og nådegaveutrustning vil fort 
kunne føre til at skipet forliser eller 
blir liggende ved land uten å bevege 
seg ut i åpne farvann. 
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Noe av det Paulus understreker er at vi alle har forskjellige nådegaver og ånds-
utrustning. Det er ikke noe poeng å være like. Det er heller ikke slik at nådegaver 
er bare for noen og ikke for andre. Utrustningen med nådegaver er forskjellig 
fordi vi er forskjellige og fordi tjenestene og situa sjonen vi befinner oss i er så 
forskjellige. 

To viktige prinsipper er imidlertid tydelige. 
Bruk hele deg med all din utrustning i tjenesten. Hold ingenting tilbake for deg 
selv. Be alltid om ledelse og ytterligere utrustning slik at det du gjør er gjort for 
Herren og ikke i din egen kraft. 
Be om de rette arbeidsredskapene til den situasjonen du nå står overfor. Lytt til 
Herren og la deg lede av ham. Å stole på Herrens utrustning er å vente på Gud. 
Be om at hans vilje med oss skal skje og at vi blir ledet av ham.

Når vi bruker nådegavene vi har fått, kan Gud bruke oss som gode redskaper i 
menigheten og i omgivelsene rundt oss. Vi er med på å fremme mangfoldet, og 
fokuset blir fellesskapet og ikke enkeltpersoner eller tjenester. Slipp deg løs og 
søk en dypere arbeidsutrustning for Guds rikes skyld!

Bibeltekster
Bibeltekst: 1. Korinterbrev 12, 1-11 
Andre bibeltekster: Romerne 12, 1-8, 1. Korinterbrev 12, 27-31, Efeserne 4,  7-16
Bibeltekst til barneforkynnelsen: 1. Korinterbrev 12, 1-11

n Nevn en nådegave og fortell hva du tror denne gaven brukes 
til.

Og/eller

n Nevn en nådegave du tror du har eller som du kunne tenke deg 
å ha og hvorfor?

n Vær stille sammen. Be Gud gi dere bibelord, tanker, bilder og 
lignende som du kan dele med de andre i gruppen. Innled sam-
lingen med en bønn om at Gud ved sin Ånd vil gi dere noe å 
dele med de andre.
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n Les avsnittene om nådegavene fra tekstene over. Hva er forskjel-
lene og likhetene i nådegaverekkene? Hvordan tror dere forskjel-
lene mellom listene er å forstå?

n Utgangspunktet for en nådegaveutrustning er den tjenesten vi 
har eller skal ha. Les Romerne 12, 1 og samtal om tjenestevil-
lighet som grunnlag for nådegaveutrustningen.

n Les 1.Kor 12, 4-11. Hva lærer vi om forskjeller og likheter mel-
lom forskjellige åndelige gaver?

n Vi har sammenlignet nådegavene med arbeidsredskaper. Hvor-
for har vi gjort det? Hva lærer det oss om nådegavene?

n Ovenfor har vi delt inn gaveutrustningen vår i fire kategorier. 
Samtal om disse og prøv å koble dette mot den enkelte i grup-
pen og deres situasjon. Her er kategoriene igjen: A: naturgaver, 
B: tjenesten du har, C: din grunnleggende utrustning som mo-
tiverer deg til tjeneste D: spontan utrustning 

n Hva kan vi gjøre for å bli mer bevisste våre nådegaver og vår 
tjeneste? Samtal om dette i gruppen og prøv å oppmuntre 
hverandre konkret.

n Hvordan kan vi be om utrustning i forbindelse med konkrete 
oppgaver? Be for hverandre i forhold til det dere skal være med 
på den nærmeste framtiden. Be om utrustning og nådegaver slik 
at tjenesten kan skape varig frukt.
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Studie 5: 

Fellesskap 
– hverandres lemmer 

Bilde av menigheten som et legeme som 
gjenspeiler Jesus i verden, er et sterkt bilde. 
Det hjelper oss til frimodighet og hindrer 
overmot. Avhengighet av hverandre er fak-
tisk det som blir stående og utfordrer oss til 
handling. 

Trodde du det var likegyldig om du tok 
del i menighetens gudstjeneste og cel-
legruppe? Trodde du at din funksjon og 
oppgave ikke var så viktig? Da er bildet 
av legemet i funksjon noe for deg. 

Menighetsliv er grunnleggende sett 
en fellesskapsopplevelse og deltakelse. 
Sammen kan vi oppleve styrken i 

fellesskapet. For det kristne fellesskapet kan 
virkelig være en oppmuntring og en styrke for oss i hverdagen 

når vi får ta del og får utfolde oss. 

Allikevel er spørsmålet ikke først og fremst om jeg vokser eller får noe ved å 
være en del av fellesskapet. Situasjonen er heller at jeg ved ikke å leve med i 
menighetens fellesskap, kan bidra til at oppgaver ikke blir gjort eller kanskje at 
andre ikke finner sin vei til fellesskapet. 

Efeserne 4, 16 sier: «Fra ham kommer hele legemets vekst; det sammenføyes og 
holdes sammen av hvert støttende bånd, alt etter den oppgave som er utmålt 
hver enkelt del, og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet».

En lokal menighet er mennesker som ut fra sin tjeneste som enkeltpersoner og 
fellesskap føyes sammen og blir bygd opp i kjærlighet.

Bibeltekster
Bibeltekst: 1. Korinter brev 12, 12-27 Lemmene og legeme
Andre bibeltekster: Efeserne 4, 16
Bibeltekst til barneforkynnelsen: 1. Korinter brev 12, 12-27

Oppgavene under seilasen er forskjel-

lige, allikevel er alle avhengige av 

hverandre. Vi hører sammen. 

Oppgavene om bord tilhører ikke noen 

få, men alle har en oppgave og en 

utrustning. Uten din brikke i 

puslespillet er noe borte. Det vil være et 

hull som ikke uten videre kan erstattes 

av andre. Slik er det i menigheten. Vi 

står i et gjen
sidig avhengighetsforhold. 

Kristus blir synlig i felles
skapet og vi er 

avhengige av at alle følger sitt k
all og 

funksjon. Her er det plass og behov for 

alle. Det er faktisk viktig at du er 

nettopp den du er! Her hører alle 

sammen med i en stor helhet.



- om istandsetting, fellesskap og modning i menigheten

25

 n Begynn samlingen med en trygghetsøvelse. For eksempel: La 
gruppen stå i en ring med en i sentrum. La vedkommende lukke 
øynene og slappe av. Den i sentrum lar seg falle bakover og blir 
ført trygt videre fra den ene til den andre i ringen. La alle prøve 
å være i sentrum av ringen.

Og/eller

 n Del med hverandre en erfaring da du opplevde styrken ved et 
fellesskap.

 n Be sammen i gruppen ved at hver enkelt ber høyt eller stille for 
den som sitter til venstre for seg i ringen. Takk særlig for at den 
du ber for finner sin plass på legeme, og be om at vedkommende 
enda mer må være den han/henne er.

eller

 n Ta en åpen takkestund i gruppen der dere ber korte takkebøn-
ner for hverandre. Pass på at alle blir inkludert.

 n Les 1. Korinterbrev 12, 12-27 sammen igjen. Samtal om hva 
dette egentlig betyr i praksis.

 n Hvordan kan vi hjelpe til å fremme tilhørighet og delaktighet 
for stadig flere i menigheten vår?

 n Hva er egentlig «styrken i fellesskapet»?

 n Hvordan kan jeg/vi bidra til at menigheten «blir bygd opp i 
kjærlighet»?

 n Still noen spørsmål til 
etter tanke: Hva er 
egentlig felles  skapet 
i cellegruppa vår 
bygd på? 

 n Hvordan kan vi bedre 
som enkeltmennesker 
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og gruppe bidra til at den prosessen skjer som Efeserne 4,6 
beskriver?

 n Prøv å tenke gjennom sammen om det er noen som dere skal gi 
en oppmuntring til større tilhørighet, delaktighet eller konkrete 
oppgaver i menigheten ved å oppmuntre. Ta kontakt den kom-
mende uka.

 n Hvordan kan vi i cellegruppa gi hverandre oppmuntringer i 
hverdagen?



- om istandsetting, fellesskap og modning i menigheten

27

Studie 6: 

Fellesskap 
– Omsorgsfellesskap 

De første kristne levde i et åpent omsorgs-
fellesskap der de tok vare på hverandre. «Alle 
som var blitt troende holdt sammen og 
hadde alt felles. De solgte sine eiendommer 
og annet gods og delte ut til alle etter som 
enhver trengte det. De holdt sammen, og 
hver dag samlet de seg trosfast på tempel-
plassen, i hjemmene brøt de brødet og 
de spiste sammen med oppriktig og in-
derlig glede. De lovet Gud, og alle satte 
pris på dem» Apostlenes gjerninger 2, 
44-47a.

Noen bedre beskrivelse av et om-
sorgsfellesskap er det vanskelig å 
finne. Radikaliteten er kanskje for 
stor for oss, men vi utfordres allikevel 
av de underliggende verdiene. 

En sang sier: «Se, Gud Faders hender holdes som en båt. Der er plass til både 
smil og gråt.» Et klart kjennetegn på et ekte omsorgsfellesskap er at det er plass 
både til glede og sorg. 
Her er en plass for hele oss, ikke bare for de positive sidene som alle liker. I 
de områdene der livet har skapt sår skal vi også 
kunne leve åpent med våre liv.

Det er viktig at vi stadig stiller oss spørsmålet 
om vi som menig het er inkluder-
ende og opptatt av å bygge om-
sorgsfellesskap. Hoveddelen av 
omsorgsfellesskapet finner du i 
en cellegruppe der du får mu-
lighet til å kjenne tilhørighet. 
Her vil du ha mange av dine 
nære relasjoner. Omsorgs-
fellesskapet vil vi ofte ikke 

Under et intenst arbeid om bord på 
skipet kan vi komme til å overse 
hverandre, og fellesskapet blir fattig 
på omsorg og innlevelse. Samtidig 
er det få ting som binder så mye 
sammen som et arbeidsfellesskap. I 
en atmosfære av omsorg og omtanke 
for hverandre, vil alle om bord 
fungere bedre. Vi ser hverandre og 
hverandres gaver, vi tar nødvendig 
hensyn til hverandre, og gjennom å 
bygge omsorgsfellesskap, der alle får 
mulighet til å kjenne tilhørighet, 
vokser fellesskapet.
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forstå betydningen av før vi opplever at ting røyner på. På guds tjenestene lever 
vi ut det omsorgsfellesskapet som vi har i gruppene, men gudstjenesten er først 
og fremst stedet for tilbedelse, læring og feiring. Nærheten og opplevelsen av at 
andre kjenner deg, legger vi til rette for i cellene.

Bibeltekster
Bibeltekst: Filiperne 2, 1-18
Andre bibeltekster: Hebreerne 10, 19-25 og Galaterne 6, 2+5
Bibeltekst til barneforkynnelsen: Johannes 13, 1-17

n Hva forbinder du med ordet «omsorg»?

Og/eller

n Nevn en forutsetning for å ha et omsorgsfellesskap slik du opp-
lever det. Si hvorfor dette er viktig for deg.

n Finn et bibelord til den som sitter til høyre for deg i ringen. Prøv 
å finne et ord som du tror kan være et ord til vedkommende. Ha 
noen ord i reserve på noen lapper slik at de som eventuelt ikke 
finner et ord, kan trekke et ord til den som trenger det.

Og 

n La den til venstre for den som har fått ordet, be en takkebønn 
for den som sitter der. Konsentrer dere om en person av gan-
gen.

n Les Filiperene 2, 1-18 sammen igjen. Lag en liste over de ord og 
begreper som beskrives i dette avsnittet. Samtal om det enkelte 
ordet og samtal om hva det betyr i deres situasjon.

n Oppleves fellesskapet i cellegruppa vår som et omsorgsfellesskap? 
Hva kan vi gjøre for å få dette bedre til?

n Hva er de underliggende verdiene i et omsorgsfellesskap slik det 
beskrives i Apostlenes gjerninger 2, 44-47?
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n Les Galaterne 6, 2+5. I disse to versene ligger det en tilsyne-
latende motsetning. Hva kan vi lære av disse to ordene om 
hvordan et omsorgsfellesskap kan fungere?

n Hvorfor er det viktig at en menighet er et omsorgsfellesskap?

n Er det noen vi kan inkludere i vårt omsorgsfellesskap?

n Lag en bønneliste over de personer dere ber for i gruppen.
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Studie 7: 

Fellesskap 
– Oppdrag og visjon 

Lenge har misjon vært et oppdrag som har 
vært tillagt misjonsselskaper og organisa-
sjoner som opplever å ha fått et eget opp-
drag. Menigheten har hatt en oppgave når 
det gjelder å evangelisere i nærmiljøet og 
har kanskje fått del i misjonsoppdraget ved 
å samle inn litt penger eller ha en misjons-
gruppe knyttet til menigheten. Misjon 
har videre mer eller mindre vært forstått 
som å bringe budskapet ut i andre kul-
turer eller til nye folkeslag. Sjelden har 
misjon blitt forstått som menighetens 
og fellesskapets grunnoppgave både i 
nærmiljøet og internasjonalt.

Erfaringer som kristne i vesten har 
gjort i løpet av de siste tiårene, har ført til 

at vi forstår at en slik misjonsforståelse frarøver menigheten 
viktige deler av sin egenforståelse som er nødvendig i en postmoderne ånds-

situa sjon. I vår tid forstår vi intuitivt at misjonsoppdraget må være en del av 
menighetens oppdrag og ikke et oppdrag som foregår på siden av eller har sitt 
kraftsentrum et annet sted. 

Idet vi forstår vår egen identitet som menighet som misjonerende, får lokal-
menigheten et klart oppdrag og identitet som er identitetsskapende og gir en ny 
menighetsforståelse i vår tid. Som lokal menighet har vi et oppdrag å kjempe for 
Guds rike, være forsvarere av troen og bringe Jesus videre til dem vi bor og lever 
blant. Vi lever i en etterkristen tid som gjør at det å plassere misjonsoppdraget i 
sentrum av menighetens selvforståelse, blir en forutsetning for å være en levende 
menighet i vår tid.

Internasjonal misjon, eller misjon som vi er vant med å kalle det, vil fortsatt være 
viktig for oss. «Drivet» mot å nå alle mennesker med evangeliet er en konsekvens 
av hva vi er som menighet, og derfor en organisk del av vår selvforståelse som 
menighet.

Skipet kaster seg in
n i bølgene. Bølgene 

slår langs skipets side og inn på dekk. 

Oppdraget har hast! Skipet har en klar 

retning og et klart oppdrag for reisen. 

Gudsrike er skipets dyrebare last og skipets 

oppdrag. Gudsrike som er blitt synlig og 

kommet nær i Jesus Kristus. Fortellingen 

og realiteten om hans liv og gjerning er 

Guds rikes virkelighet. Denne virke-

ligheten forvalter skipet, og skipet bryter 

stadig nytt vann for å formidle budskapet 

om Guds rike til andre. Et kristent 

fellesskap og en kristen menighet kan 

aldri være fornøyd med bare seg selv
 og sitt 

eget. Skipets stavn må stadig videre for å 

utforske nye hav og for å nå nye 

mennesker. Oppdraget er klart – visjonen 

er staket ut. Alle må få høre evangeliet. 

Skipets last og oppdrag er dyrebar.
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Bibeltekster
Bibeltekst: Jeremia 1, 4-10
Andre bibeltekster: Matteus 28, 18-20
Bibeltekst til barneforkynnelsen: Profeten Jeremia, hans oppdrag og kall og vårt 
eget kall

 n Hva forbinder du med ordet «misjon»?

 Og/eller

 n Fortell om en gang du fikk mulighet til å fortelle noen andre om 
din tro. Hvordan opplevde du det? Hva gjorde det med deg?

 n Be for menighetens internasjonale prosjekter. Tenn gjerne et lys 
for prosjektene. La gjerne en i gruppen forberede seg ved å inn-
hente oppdatert informasjon om prosjektene.

 Og/eller

 n Be for menighetens omdømme og involvering i lokalsamfunnet. 
Takk og be for skoler og viktige institusjoner i byen vår. Be om 
åpenhet for evangeliet og vår evne til å formidle de gode nyhe-
tene til mennesker i vårt nærmiljø.

 n Les igjen Jeremia 1, 4-10 og Matteus 28, 18-20. Hva 
sier disse ordene om vårt oppdrag? Hva er et kall? 

 n Hvorfor er det viktig at vi forstår at vårt oppdrag 
og kall som menighet er misjon? Hva gjør en slik 
forståelse med oss og retningen på menighetens 
oppdrag?

 n Hvorfor er en klar forståelse av menighetens 
oppdrag og misjon særlig viktig i vår tid? 

 n Hva skiller den misjonsforståelsen som 
er beskrevet ovenfor fra den tradi-
sjonelle misjonsforståelsen? Hvilke 
konsekvenser får en slik ny mis-
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jonsforståelse for: A: Oss som menighet?, B: For vår forståelse 
av vårt oppdrag lokalt og internasjonalt? og C: De tradisjonelle 
misjonsselskapene og virksomheten der?

 n Samtal om menighetens internasjonale prosjekter. Del erfaring-
er og innsikt den enkelte har om arbeidet.

 n Hvordan kan misjon bli en mer organisk del av cellegruppen 
vår, familien min og i den enkeltes hverdag? 

 n La hver enkelt dele en konkret person som de ønsker å føre til 
tro. Be sammen for disse personene og be om anledning til å 
dele din tro med vedkommende. Samtal om hvordan dere kan 
hjelpe hverandre i cellegruppen.
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Studie 8: 

Levende Ord 
– Om bibelglede i dag 

I en relativistisk og postmoderne tid trenger 
vi som aldri før et godt og støtt ror, og gode 
styrmenn som staker ut retningen, å gjøre 
det med autoritet inn i våre liv. 

Sannheten kan aldri ligge hos den enkelte 
av oss. Sannheten er mer enn sannheten 
for meg. Vi kan ikke til syvende og sist 
la oss lede av intuisjon og gode ønsker. 
Bibelens autoritet som rettesnor og au-
toritet for liv og lære har antakelig aldri 
vært viktigere for en kristen menighet 
enn i dag.

Å eie bibelglede i vår tid er ikke uten 
videre enkelt, men desto viktigere. 
Sammen og på en ny måte må vi få 
kjærlighet til Ordet og finne veier for å holde fast 
på Bibelens autoritet i en tid da det er vanskelig for alle å si at noe 
er bedre eller mer rett enn noe annet. Med dette vil kampen om våre liv og våre 
menigheter og vår kirke stå. 

Det er grunn til å ha frimodighet på Guds ords vegne. Bibelen 
sier: «Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt over-

bevist om; du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra barndommen har 
du kjent de hellige skrifter, de som kan gi deg visdom som leder til frelse ved 
troen på Jesus Kristus. Alle skrifter som er inngitt av Gud, er også nyttige til 
å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferd».

La oss fokusere på bibelglede i hverdagen og Bibelen som viktig rette-
snor for arbeidet i menigheten og familiene våre.

Bibeltekster
Bibeltekst: 2. Timoteus 3, 12-4,5
Andre bibeltekster: Hebreerne 4, 12-13 Efeserne 6, 17 Jesaia 49, 2-3
Bibeltekst til barneforkynnelsen: 2. Timoteus 3, 12-4,5

Uten et godt ror og en god styrmann som 

staker ut kursen og gjennomfører GPS’ens 

varsler, kan vi risikere at skipet går på 
land etter kort tids seilas. Roret setter kurs 

og retning gjennom de mange farene som 

finnes på havet. For havet er stort, valgene 

er mange og derfor også mulighetene til å 

velge feil eller bli ledet inn i uklare og 
farlige farvann. Bibelen utruster oss til 
tjeneste og er kartet som seilasen drives 
etter. Styrmannen får sin autoritet fra sin 

kunnskap og sin evne til å lese kartet og 
følge det i vår tid. Slik prøves også våre liv 

i vår tid. Roret er avgjørende for seilbåten 

og for seilasen. Uten Bibelen som autoritet 

mister vi kartet, og styrmannen vet ikke 
hvor han skal styre båten med roret sitt.
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 n Hvilket forhold hadde du til Bibelen som barn?

 Og/eller

 n Hvis du skulle velge en av Bibelens bøker som din favoritt, 
hvem ville du da velge og hvorfor?

 n Finn fram to-tre av lovsangene i Bibelen for eksempel fra Salme-
nes bok. Les disse høyt, mens dere lar en CD med meditativ 
musikk spille. La en i gruppe forberede dette på forhånd.

 eller

 n Lag små lapper eller kort med takkeemner som dreier seg om 
hva Bibelen gir oss. Bruk for eksempel utrykkene som brukes i 
teksten vår i 2. Timoteus 3, 12-4,5. Ha ferdiglagd et kort til hver 
i gruppen. La så stunden begynne ved at hver enkelt i gruppen 
får et tomt kort som de skriver ned en takk for Bibelen slik den 
enkelte føler og opplever det. Legg alle lappene på bordet og 
bland dem godt. La hver enkelt i gruppen trekke to lapper. La 
hver enkelt be og takke for det som står på deres kort. La tak-
keemnene synke ned før dere går videre til den neste i gruppen. 

 n Les teksten sammen fra 2. Timoteus 3,12-4,5. Samtal om be-
tydningen av Bibelen for kristen tro. Hva betyr Bibelen for deg?

 n Hvorfor er det særlig viktig å snakke om Bibelen som autoritet 
nettopp i en tid som vår? 

  Samtal om hvordan «sannhetsbegrepet» i vår tid kan påvirke vår 
tillit til Guds ord. Hva kan vi lære av dette? Hvordan kan vi 
bygge opp en tillit til Jesus i vår tid?

 n Det er lov å tvile også på ting som står i Bibelen, men hvordan 
kan vi hjelpe hverandre til større forståelse av Bibelen som en 
nyttig bok når det gjelder vår tro og våre liv?

 n Hva betyr tilliten til Guds ord for menighetsbyggingen i menig-
heten vår?
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 n Hvordan kan vi vise praktisk Bibelens betydning i familien vår? 
Samtal om hvordan vi skaper bibelglede i oss selv og i familiene 
våre.

 n Samtal om de biblene vi har i familiene. Er det noen som trenger 
en ny bibel? Er det noen av barna som trenger å få en ny barne-
bibel eller er store nok for å få sin egen bibel? 

 
 n Er det noen av de dere kjenner og ber for i gruppen som trenger 

en bibel? Samtal om det er noen som dere burde gi en bibel for 
eksempel til jul?
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Studie 9: 

Indre vekst 
– Om Åndens frukt 

Det kreves mot for å nærme seg spørsmålet om 
vi med våre liv bærer frukt. Utfordringene fra 
andre verdisett og kontrastene til disse er så 
store at det å prøve våre verdier mot Guds 
ord ikke uten videre er lett og enkelt. At vi 
kommer til kort og ikke makter å leve etter 
disse verdiene, skulle ikke hindre oss i å la 
oss konfrontere av de bibelske verdiene. 

«Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, 
overbærenhet, vennlighet, godhet, tro-
fasthet, tålsomhet og selvbeherskelse» 
Galaterne 5, 22.

Disse Åndens frukter er ikke en plan 
for å oppnå en bedre tro, men heller 

en beskrivelse av Guds karakter og Guds 
gaver til oss. Når vi følger Gud og søker hans velsignelse med 

våre liv, skapes frukt som et speilbilde av Gud i våre hjerter. På dypet utfordres 
vi til fornyelse og indre vekst. Heldigvis heter det Åndens frukt, ikke min frukt. 
Frukt er ikke noe jeg kan eller skal skape ved å følge et program eller ta meg sam-
men. Fellesskapet i menigheten og med Gud skaper allikevel endringer i meg; 
Åndens frukt – som et overflodsliv ufortjent av meg, men formet av Gud.

Heldigvis elsker ikke Gud oss fordi vi har gjort oss fortjent til hans kjærlighet. 
Han elsker oss fordi han ER kjærlighet. Selv når Gud påtaler synd i våre liv, el-
sker han oss. Selv når vi vender ryggen til ham og går vår vei, elsker han oss. Han 
elsker oss fordi han ikke kan noe annet. Det er også slik den kjærligheten er som 
Gud gir oss å elske andre med. Kjærligheten kommer først som Åndens frukt 
fordi den er en forutsetning også for de andre fruktene. Uten kjærlighet blir 
det ingen glede, fred, overbærenhet, vennlighet og så videre. Uten kjærligheten 
erfart i våre liv, kan vi ikke gi videre Guds kjærlighet til andre. Vi trenger å erfare 
at hans kjærlighet blir levende i oss når vi selv lever med våre liv i ham.

Åndens frukter er dypest en gave fra Gud, men de er også et valg jeg stilles over-
for. La oss for eksempel ta «trofasthet» som en verdi og frukt. Trofasthet er også 

Skipet bryter stadig nye bølger og farer 

over store hav. Spørsmålet blir: Når 

skipet sine mål og fullfører det sitt 

oppdrag med balanse og karakter? 

Bærer skipet frukt? Skipets kall er å 

fullføre sin tjeneste ikke for seg selv,
 

men ut fra kjærlighet og åndens frukter. 

Hvordan har mannskapet forholdt seg 

til hverandre? Har kjærlighet, glede og 

fred vært kjennetegnende under 

seilasen? Fokus settes på vårt indre liv, 

våre motiver for det vi gjør og det vi 

sier. Det dreier seg o
m å være forankret, 

fullføre sitt gode oppdrag for andre og 

bære frukt med våre liv. Har vi båret 

frukt med våre liv, elle
r preges våre liv 

av billig ersta
tning for de egentlige 

verdier?
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et valg jeg står overfor og må velge for eksempel i ekteskapet. En slik tro fasthet 
kommer ikke av seg selv hvis jeg ikke også velger Guds vei for mitt liv. Det samme 
gjelder for eksempel i forhold til det å prioritere min familie og mine barn.

Uten en slik prioritering av Guds vilje og hans verdier i våre liv blir det en uba-
lanse i våre kristne liv og menigheter. Dette høres kanskje selvfølgelig ut, men 
jeg tror at det er et ord til oss i vår tid om balanse i våre liv. Det kreves som sagt 
mot til å stille disse spørsmålene og de bibelske verdiene er ofte på kollisjonskurs 
med de rådende veier i vår kultur. 

Bibeltekster
Bibeltekst: Kolosserne 3, 8-17
Andre bibeltekster: Galaterne 5, 22-23, Efeserne 5, 9
Bibeltekst til barneforkynnelsen: Kolosserne 3, 8-17

 n La et stort fat med forskjellige frukter stå 
på midten av bordet. Bruk så mange 
forskjellige frukter som du kan 
finne. Ikke for mange av hver. 

  La hver enkelt fortelle hvilken av 
  fruktene han eller hun liker best og hvorfor. 

 Og/eller

 n Fortell om et menneske som du har møtt som har strålt noe av 
Åndens frukt mot deg.

 n Bruk det samme fatet som er beskrevet under «kom»-spørsmålet. 
Be hver enkelt ta en frukt og holde den i hendene sine. På un-
dersiden av frukten har en på forhånd skrevet ned en av Åndens 
frukt (på en lapp) slik det er beskrevet i Galaterne 5, 22. La den 
som har fått frukten be Gud gi oss nettopp denne Åndens frukt 
i den enkelte av oss, her i cellegruppa og i menigheten vår.

 eller

 n Lag en takkering og be korte takkebønner for hverandre. Be-
gynn med å takke for den som sitter til høyre for deg. Relater 
gjerne din takkebønn til det du kan se av Guds gjerning og Ån-
dens frukt i den som sitter ved siden av deg.
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 n Les tekstene sammen igjen: Kolosserne 3, 8-17, Galaterne 5, 22-
23 og Efeserne 5, 9 Samtal om Åndens frukter slik de er beskre-
vet i disse tekstene. Hva kan vi lære av de forskjellige tekstene?

 n Samtal om hvorfor og hvordan kjærligheten på en måte samler 
opp i seg alle Åndens frukter, og hvordan de andre fruktene på 
en måte bare er en beskrivelse av kjærligheten?

 n Samtal om hvordan Åndens frukt er en del av Guds karakter 
og dermed en gave til oss. Hva betyr dette for vår forståelse av 
Åndens frukt og måten vi søker Gud på?

 n Hvordan kan det ha seg at det ikke alltid er samsvar mellom 
vår tjeneste utad og vårt indre liv og de Åndens frukter som er 
skapt. Hva gjør det med oss når vi ser dette hos andre? Hva gjør 
det med oss når vi erfarer dette i eget liv?

 n Se på sammenhengen i 1. Korinterbrev kapittel 12-14. Her ser 
vi sammenhengen mellom gaver og utrustning og frukt og mod-
ning. Hvordan kommer dette fram og hva kan dette bety for 
våre liv?

 n Bruk tiden fram til neste samling på å finne fram til en eller to 
personer som du ønsker å gi et kompliment fordi du ser Guds 
gjerning i deres liv. Gi vedkommende en oppmuntring ved 
konkret å fortelle hvilke av Åndens frukter du ser i vedkom-
mendes liv.

 n Del erfaringene ved å gjøre dette med hverandre på neste sam-
ling.
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Studie 10: 

Indre balanse – Om hellig-
gjørelse som livsvei 

Når vi hører ordet hellig, rygger vi gjerne 
tilbake og tenker at det dreier seg om noen 
utvalgte, kanskje egenrettferdige mennesker 
som holder seg litt på avstand av problem-
ene i denne verden og har en litt beskjeden 
framtreden. Slik er det nok ikke. Bibelen 
bruker ordet hellig for å beskrive alle 
Guds barn.

Helliggjørelse er et mål for det kristne 
liv, og avgjørende for vårt vitnesbyrd 
og vår tjeneste i verden. Det er sant 
at Gud viser oss sin ufortjente og 
be  tingelsesfrie kjærlighet i Jesus 
Kristus. Vi kan ikke bli mer hellige 
enn vi er i ham. Men helliggjørelse 
er også en livsvei som vi skal gå, og 
et kall for vårt liv. «For dette er Guds vilje – deres  
helliggjørelse» (1. Tessalonikerbrev 4,3) Vil vi likedannes med 
Kristus? Er det en lengsel i våre liv?

Når vi tilber og lovsynger Gud som en hellig Gud, blir våre flekkede hender 
tydelige og vi kan oppleve Guds hellige ild som brenner synden bort og setter 
oss fri. Erfaringen av Guds hellighet var så sterk i den første kristne menighet at 
mennesker som ikke talte helt sant, døde (Apostlenes gjerninger 5,1-11). Opp-
levelsen av Guds hellighet vil bringe Guds nærvær, og 
vi vil få oppleve Guds handling med oss på nye måter. 
Derfor er det viktig å leve rett for Guds ansikt.

Jeg har en bestemt følelse av at det er vanskelig 
for oss i dag å få forklart Guds hellighet og hans 
kall til oss om å være hellige. Ikke minst til 
barna og de unge. Stemmer dette?

Gud kaller sitt folk til et hellig liv, men 
på mange måter er det snakk om en glemt 

Kjølen skaper balanse i skipets ferd 
gjennom bølgene. I det usynlige 
ligger balansen og dybden i troen og 
livet. I vår kjøl finner du et Kristus 
ikon. Jesus Kristus er troens innside 
og mål. Veien for skipet er veien 
mot indre modning og vekst. Mot 
hellighet. Det bryter på dypt vann, 
den treenige Guds gjerning i oss og 
med oss er den skjulte vei mot 
Kristus-likhet. Kjølen er ikke synlig, 
men en desto viktigere del av skipets 
balanse og slag når skipet møter 
storm og uvær.
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hellighet fordi vi kanskje har et for kameratslig forhold til Gud. Gud er både 
hellig og kjærlig. Guds hellighet er mer enn noe vi viser respekt eller bøyer oss 
for. Det er Guds vilje for våre liv. Det er dybdedimensjonen i en kristens liv. 

En kristens lengsel etter hellighet vil ha sitt motstykke i en fortvilelse over egen 
utilstrekkelighet og synd. Vårt mål er Kristus. Å bli likedannet med ikonet. Ikke 
i oss selv eller for å bli frelst, for friheten finner vi i Kristus alene! Men vi lengter 
etter å leve mer i samsvar med våre verdier. Veien tilbake går gjennom erkjen-
nelse av våre synder og bekjennelse av vår synd. 

Det er ikonet i båtens kjøl, som er målet med vårt liv. Det vil koste, men det gir 
desto mer.

Bibeltekster
Bibeltekst: Efeserne 4, 17-5,7
Andre bibeltekster: 1. Tessalonikerbrev 4, 2-9; Jesaia 6, 1-7
Bibeltekst til barneforkynnelsen: Efeserne 4, 17-5,7 eller Jesaia 6, 1-7

n Si det første ordet som faller deg inn når temaet er: Hellig-
gjørelse. Gå en runde i ringen. Samtal om hvorfor vi spontant 
gir akkurat denne tilbakemeldingen.

Og/eller

n Fortell om en egenskap du gjerne ville ha som kunne stråle av 
Jesus i hverdagen. Del enkelt med hverandre.

n Legg noen lapper i en bolle som beskriver ulike sider av Guds 
karakter. Han er: Kjærlighet, allmektig, hellig og så videre. Ta en 
takke stund der hver enkelt takker for det som står på sin lapp. 

Og/eller

n Syng noen sanger som utrykker Gud som en hellig Gud og vår 
respons i form av overgivelse og tilbedelse. Lovsyng sammen!
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n Samtal først om den kjensgjerning at vi er tilgitte og gjort hellige 
av Jesus da vi kom til tro. Samtal også om sammenhengen mel-
lom denne gitte hellighet og våre praktiske liv i hverdagen.

n Efeserne 4, 17-19 beskriver hvordan hedningene lever. Hva 
kjennetegner deres tanker, hjerter og handlinger? Sett ord på 
hvordan disse kjennetegnene også kjennetegner vår verden i 
dag.

n Livet som kristne beskrives i Efeserne 4, 20-24. Hva kjenneteg-
ner det nye mennesket i Kristus? 

n På grunn av vårt nye liv i Kristus må vi legge noe bak oss og få 
nye verdier. Hva sier Efeserne 4, 25-5,7 om dette? Hvilke gamle 
og nye verdier er det snakk om?

n Hva er en fornyelse av sinnet (v. 23) og hvordan kan det skje i 
den enkelte av oss? 

n Samtal om hvordan vi kan hjelpe barna våre til en bedre for-
ståelse av Gud som en hellig Gud og konsekvensene av dette i 
våre egne liv.

n Rapporter tilbake til gruppen på oppgaven fra forrige samling. 
Hva slags reaksjon fikk dere? Hva var fint og hva var eventuelt 
vanskelig?

n Gjennomfør en liten evaluering av semesteret. Cellegruppeled-
eren har et spørreskjema med seg til gruppen som vi ber alle fylle 
ut. Evalueringen legges i en lukket konvolutt og er anonym.







Utrustende fellesskap er et gruppestudium for vekst i skjæringspunktet mellom 
gudstjenesten og mindre grupper.
 
Ved bruk av skipet som metafor settes det fokus på menigheten og den utrustning 
som er tilgjengelig for oss som enkeltpersoner, i fellesskapet og ved Den Hellige 
Ånd.
 
Studiet utfordrer oss til å se sammenhengene i det kristne livet mellom ytre 
utrustning, indre modning og styrke. Vi har behov for store seil og god vind, 
men også indre dybde og modning. Vår tid trenger kristne disipler som er i stand 
til å være troverdige og integrerte vitner utrustet av Den Hellige Ånd til liv og 
tjeneste.
 
Studiet er skrevet av Rune Rasmussen 
og utgitt av Bogafjell menighet i Sandnes.

Heftet er produsert med støtte fra:

Utrustende fellesskap
- om istandsetting, fellesskap og modning i menigheten
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