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Temaserie  

ByMenigheten-Sandnes 
Høsten 2014 

 

«Ja, nå vet jeg hva jeg vil…»   

 

Husker du barnesangen? Av og til er ikke det så lett å vite akkurat det. Vi har så 

enormt mange muligheter i vår del av verden at mange sliter seg ut på alle valgene. Til 

og med valg av menighet kan være en utfordring akkurat her hvor vi bor. Temaet som 

skal følge oss på gudstjenester og i cellegrupper gjennom høsten, handler om å leve 

livet i lys av det aller viktigste valget. … «Jeg vil følge Jesus». Du har sikkert sunget 

det. Du har kanskje tatt valget en gang. Men har det som en gang hørtes så enkelt ut, 

blitt mer komplisert langs veien? Hva var det vi valgte da vi valgte å følge Jesus? Og 

har det valget innflytelse på resten av livet vi lever? 

 

 

De 7 temaene i dette heftet bygger på kurset Moving on utarbeidet av Leading your 

church into growth (http://movingoncourse.org.uk/) 

 

 

Kurset er tilpasset 7 temagudstjenester i samarbeid mellom Bymenigheten Sandnes, 

Bogafjell menighet, Ålgård menighet og Gand menighet. 
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  Bruken av heftet: 

 

Heftet bygger på forkynnelsen i gudstjenesten, og vi anbefaler alle som ik-

ke har kunnet være med på gudstjenesten, å laste ned preken via nett-

siden og høre denne før gruppesamlingen:  

www.bymenigheten-sandnes.no/taler 

 

 

Vi anbefaler alle gruppene å bli enige om å bruke bibelleseplanen som  

følger hvert tema, og la disse tekstene være en del av forberedelsen til  

gruppekvelden. 

 

”Til ettertanke” er en ressurs som dere kan laste ned via nettsidene og  

bruke i tilknytning til bønne-delen i gruppesamlingen. 

(www.bymenigheten-sandnes.no/grupper/gruppeopplegg) 

 

Andre ressurser: 

Intervjuer à 3-4 minutter som vil bli brukt gudstjenestene kan gjøres  

tilgjengelige for gruppeleder ved henvendelse til Vidar. 

 

5-7 minutter undervisning på engelsk er tilgjengelig online via Vimeo 

(passordbeskyttet). Disse kan brukes av cellegruppene som en introduksjon 

til dagens tema. 
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Jeg – en etterfølger 

Igangsetter 

Se for deg en sak du kunne tenkt deg å engasjere deg i, noe seriøst eller noe mer ”for gøy”. 

Hva kunne det være? Del med hverandre. 

 

En lærling 

Herren Gud har gitt meg disiplers tunge, så jeg kan styrke den trette med et ord.   

Morgen etter morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis. Jes. 50, 4 

 

Et annet ord for etterfølger eller disippel er ”lærling”, å lære underveis med konkrete ut-

fordringer sammen med en mer erfaren person. Den hellige Ånd er vår læremester med 

både Bibelen og livet som lærebøker. 

Hvordan ser livet ditt ut som lærling, sammen med andre lærlinger? Se på tegningen med 

alle trafikkantene på motsatt side. Hvilken person eller hvilket kjøretøy kjenner du deg 

mest igjen i? 
 
Snakk sammen om et eller flere av disse spørsmålene: 

> Hva har du lært som disippel? Hva sitter i ”ryggmargen”? 

> Er det noe du fortsatt ønsker å oppdage eller lære mer om? 

> Hva gjør det lettere/ vanskeligere å følge Jesus? 

> Er det noen særlige utfordringer som opptar deg akkurat nå? 

Livsmål eller hobby 

Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta 

sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mis-

ter sitt liv for min skyld, skal finne det. (Matt. 16,24-25) 

Hvis du skulle vurdere deg selv som disippel, hvor fullt eller tomt er ditt engasjement?  

(sett en strek på hver måler) Snakk sammen om hvor ”skoen trykker” i disippellivet. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Jeg er en etterfølger for livet – i tykt og tynt, 

i gode og dårlige tider. 

   
    

Jeg er en etterfølger 24/7 – alle dager 

 
   

Jeg gir og får – en toveis relasjon til Gud. Jeg 

følger Jesus på grunn av det jeg kan gi så 

vel som det jeg får ut av det. 

  
 

 

TEMA 1 JEG - EN ETTERFØLGER 
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Gi det videre 

Se etter muligheter til å dele hva det betyr for deg å ”følge Jesus”. Er det noen du kan 

invitere med på gudstjeneste, i cellegruppa? Eller hva med å tenke på 2-3 personer 

som du kan invitere med på ”Time-Out”-kveldene på Bådeog huset i høst. Ta med invi-

tasjonskort til utdeling på gudstjeneste.  Begynn med å be om ”åpne dører”,  mulighe-

ter som ligger naturlig til rette.  

 

Velg 2-5 personer som du vil be spesielt for i tiden framover: 

…………………………………………………………………………………………………………... 

Til ettertanke (finnes også som lydfil: www.bymenigheten-sandnes.no/grupper/gruppeopplegg) 

Joh 6,66-69. Joh 10, 10-11 

 

Sett på litt rolig musikk. La en person lese bibelteksten ( i kursiv) og en annen  

spørsmålene til ettertanke. Eller lytt til lydfilen som kan lastes ned fra nettsiden. 

 

Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen 

med ham. 

 

Er du en person som fullfører når du har bestemt deg for noe?  

Har du hatt lyst til å gi opp, gjøre retrett? Hvordan reagerer du når denne tanken eller 

følelsen dukker opp? Deler du disse tankene/ følelsene med noen andre? 

 

Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» 

 

De tolv. Jesu nærmeste etterfølgere. Apostlene. Samme hvor nær Jesus kjennes akku-

rat nå, så vil du sannsynligvis møte tider med motgang eller tvil. Tenk deg at Jesus 

spør deg om du vil gå bort. Hva svarer du? 

 

Simon Peter svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og 

vet at du er Guds Hellige.» 

 

Hva tenker du om svaret til Peter? For fromt? For krevende? Eller kunne du ha svart 

det samme? Du har funnet Jesus som gir evig liv og vil ikke forlate ham. 

 

Jesus sier: «Jeg er den gode gjeteren. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og over-

flod.» 

 

Liv i overflod. Hvordan kjennes livet ditt ut? Rikt, fullt eller noe som mangler? Hva 

trenger du å finne ut av? Er det noe du vil gjøre, noe konkret? 

TEMA 1 JEG - EN ETTERFØLGER 
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På hjemmebane 

I løpet av uken som kommer, tenk over hva disse to bibeltekstene betyr i ditt liv (Joh 

6,66-69. Joh 10, 10-11) 

 I bibelleseplanen under finner du flere tekster: 

 

 

 

      

PREKENTEKST: Misjonsbefalingen (Matteus 28,16-20) 
16 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte 

dem. 17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. 18 Da trådte 

Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor 

og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds 

navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle da-

ger inntil verdens ende.» 

> Å være disippel begynner i det daglige, ikke ved vår innsats, men først og 

fremst ved å se Jesus og tilbe ham. 

> Disipler gjør disipler – det er det de gjør. 

> Tenk på 3 personer som du ønsker skulle være Jesu disipler. 

>  

De første disiplene (Markus 1, 16-20) 

16 En gang han gikk langs Galileasjøen, fikk han se Simon og Andreas, bror til Simon. 

De holdt på å kaste not i sjøen, for de var fiskere. 17 Jesus sa til dem: «Kom og følg 

meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» 18 Straks lot de garnet ligge og fulgte 

ham. 19 Da han kom litt lenger fram, fikk han se Jakob, sønn av Sebedeus, og hans 

bror Johannes. De satt i båten og bøtte garn. 20 Da kalte han dem, og de lot faren, Se-

bedeus, bli igjen i båten sammen med leiefolkene og fulgte ham. 

 

> Har du hørt Jesu kall til deg om å ”følge ham”? 

> Å følge Jesus betyr nødvendigvis ikke å slutte i jobben (slik som fis-

kerne i teksten), men det kan bety å forlate noe eller legge noe bak 

seg. Hva med deg? 

> ”Fiske mennesker” – hva tenker du? 

TEMA 1 JEG - EN ETTERFØLGER 

Bibelleseplan 
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Takk og bønn for menigheten (Filipperne 1, 3-6) 

 3 Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere,  4 og alltid, i alle mine bønner, ber 

jeg for dere alle med glede.  5 For fra første dag og fram til nå har dere hatt del med 

meg i evangeliet.  6 Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, 

skal fullføre den – helt til Jesu Kristi dag. 

> Filipperne er et brev fra Paulus til nye kristne i byen Filippi. Paulus selv er 

i fengsel for sin tro, men skriver for å oppmuntre andre. 

> Å være en kristen betyr å være underveis – ingen av oss er perfekte. Men 

Gud fortsetter sin gjerning i oss for at vi skal lære og vokse. 

> Gud vil fullføre sin gjerning i oss. 

Såmannen (Matteus 13,1-9 og 18-23) 

Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte seg nede ved sjøen.  2 Det samlet seg så 

mye folk omkring ham at han måtte gå ut i en båt og sitte i den, mens folkemengden 

sto inne på stranden.  3 Og han talte til dem i mange lignelser og sa: 

        «En såmann gikk ut for å så.  4 Og da han sådde, falt noe ved veien, og fuglene 

kom og tok det.  5 Noe falt på steingrunn hvor det var lite jord, og det skjøt straks i 

været fordi jordlaget var tynt.  6 Men da solen steg, ble det svidd og visnet fordi det 

ikke hadde fått slå rot.  7 Noe falt blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp og 

kvalte det.  8 Men noe falt i god jord og bar frukt: noe hundre, noe seksti, noe tretti 

ganger det som ble sådd.  9 Den som har ører, hør!» 

 

18 Så hør nå hvordan lignelsen om såmannen skal tydes: 19 Hver gang noen hører 

ordet om riket og ikke skjønner det, kommer den onde og røver det som er sådd i 

hjertet. Dette er det som ble sådd ved veien. 20 Det som ble sådd på steingrunn, det er 

den som straks tar imot ordet med glede når han hører det. 21 Men han har ingen rot 

og holder ut bare en tid. Når han møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, fal-

ler han straks fra. 22 Det som ble sådd blant tornebusker, det er den som hører ordet, 

men dette livets bekymring og rikdommens bedrag kveler ordet, så det ikke bærer 

frukt. 23 Men det som ble sådd i den gode jorden, det er den som hører ordet og for-

står det. Han bærer frukt: hundre, seksti, tretti ganger det som ble sådd.» 

 

> Hvem sådde de første frøene i ditt liv? 

> Hva slags jordsmonn er du? 

> ”Bærer frukt: hundre, seksti, tretti ganger det som ble sådd.” Hvordan 

skjer dette i ditt liv? 

 

Peters bekjennelse (Johannes 6,66-69) 

66 Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sam-

TEMA 1 JEG - EN ETTERFØLGER 
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men med ham. 67 Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» 68 Simon Peter 

svarte: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, 69 og vi tror og vet at du 

er Guds Hellige.» 

> De hadde sett og hørt Jesus. De hadde vært sammen med ham. Og nå 

trakk mange disipler seg unna. Skjer det samme i dag? Hvorfor? 

> De tolv disiplene gir ikke opp fordi Jesus har ”det evige livs ord”. Hva be-

tyr det? Hva holder deg fast når du har lyst å gi opp? 

> ”Jeg trodde jeg hadde valgt Jesus, men det virker som om Jesus valgte 

meg.” 

 

En større glede (Salme 4,7-9) 

 7 Mange sier: 

          Hvem kan gi oss lykke? 

          La lyset fra ditt ansikt 

          skinne over oss, Herre! 

           8 Du gir meg større glede i hjertet 

          enn andre får av korn og vin i overflod. 

           9 I fred vil jeg legge meg ned og sove. 

          For du, Herre, du alene 

          lar meg hvile trygt. 

 

> Det er lett å tenke at disippel betyr å ta seg sammen eller noe som er 

vanskelig eller krevende. Denne teksten peker på noe helt annet. 

> ”Du gir meg større glede” – hva gir deg glede som Jesu disippel? 

> ”Fred og hvile” – jo lenger jeg fortsetter som disippel, jo mer gir Jesus meg 

fred og hvile. 

Til tjeneste (Johannes 12, 25-26) 

25 Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, 

skal berge det og få evig liv. 26 Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, 

skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min Far gi ære. 

 

> Elske og hate mitt eget liv? I denne sammenhengen betyr ”hate” å sette 

Jesus først i livet mitt, å leve for mer enn bare meg selv og mine nærmes-

te. 

> Som Jesus, så meg. 

> Med Jesus, i tjeneste for andre. 

 

TEMA 1 JEG - EN ETTERFØLGER 

javascript:showBibleRef(%22ref1_4_7link%22,%20%22ref1_4_7%22);
javascript:showBibleRef(%22ref1_4_9link%22,%20%22ref1_4_9%22);


10 

Vi – en menighet 
 

Ord-assosiasjon 

> Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet ”menighet”?  

> Hva assosierer du med ”familie”?  

>  

For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre er det vanskelig.  

Hvorfor er det slik? Hva tenker dere? 

 
 

En vakker kropp 

Å leve i fellesskap med andre er uløselig knyttet til det å være Jesu disippel. Noen 

ganger er fellesskapet fantastisk. Andre ganger koster det å komme tett på andre. Men 

når Jesus snakket til mennesker om det å tro på ham og følge ham, handlet det alltid 

om å være med i et synlig fellesskap av troende samlet rundt ham.  

 

Bibelen bruker mange bilder for å beskrive dette trosfellesskapet. Ett av disse bildene 

sammenligner kirken med en menneskekropp. Det er et ganske dristig bilde. Både den 

gang og nå ble ofte kroppen nedvurdert som ”mindre åndelig”. Paulus må ha brukt bil-

det bevisst for å vise at kirken består av mennesker av kjøtt og blod.  Trosfellesskapet 

er synlig og konkret.   

TEMA 2 VI - EN MENIGHET 

Se på illustrasjonen av sirkler ut fra 

korset.  

Hvor opplever du at du er for        

øyeblikket?  

Hvor vil du gjerne være? 

kjerne 

aktiv 

menighet 

kirkemedlem 
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12 Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én 

kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. 13 For med én Ånd ble vi alle 

døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi 

én Ånd å drikke. 14 For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. 15 Om 

nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like 

fullt en del av den. 16 Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til krop-

pen», så er det like fullt en del av den. 17 Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da 

av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? 18 Men nå har 

Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. 19 Hvis det hele var 

én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? 20 Men nå er det mange kroppsdeler, men 

bare én kropp.  

21 Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har 

ikke bruk for dere». 22 Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, 

nettopp de er nødvendige (….) 

 25 for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha samme omsorg for 

hverandre. 26 For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, 

gleder alle de andre seg. 27 Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. 

(1 Kor 12:12-22, 25-27)  

 

 

Se på tegningen av menneskekroppen. 

Diskutér og gi forslag til hvilke  

funksjoner i menigheten de ulike kropps-

delene kan representere i deres menig-

het. 

 

Ta en runde og beskriv hvilke(n) del(er) 

som best beskriver din rolle i menig-

heten.  

(Husk at menighetskroppen kan være i 

bevegelse på flere arenaer, for eksempel 

i familien, i cellegruppa, i lokalsamfunnet 

osv.) 

TEMA 2 VI - EN MENIGHET 
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Byggesteiner 

Skriv navnet deres på hver sin Post-it-lapp som dere fester til byggeklosser, for ek-

sempel av duplo, kort fra en kortstokk eller prospektkort.  Bygg et lite korthus eller et 

duplo-bygg.  

 

4 Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og 

dyrebar for Gud,  5 og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Bli et 

hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus 

Kristus.  

 

 

Til ettertanke  1 Peter2, 4-5   

(finnes også som lydfil: www.bymenigheten-sandnes.no/grupper/gruppeopplegg) 
 

Sett på litt rolig musikk, gjerne noe annet enn sist gang. La en person lese bibelteksten 

( i kursiv) og en annen spørsmålene til ettertanke. Hvis det oppleves naturlig i gruppa, 

la det være gode pauser mellom hvert avsnitt.  

 

Kom til ham, den levende steinen 

Du har kommet til Jesus. Han er klippen. Han er stein. Han var død. Men han lever. 

Kom til Jesus 

 

Vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud 

Mennesker dømte Jesus til å korsfestes.  

Gud reiste ham opp fra døden.  

Jesus var og er dyrebar for Gud, Far. 

 

Bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus. 

Også dere skal selv bli levende steiner. Også du. Pust inn ordene. Du er en del av 

Guds menighet. Du er en del av hans kropp, hans åndelige hus. Menneskene som er 

satt sammen med deg i menigheten er dine kristne brødre og søstre. 

 

Bli et hellig presteskap 

Dette er oppdraget. Å være hans tjenere. Hans prester. Kan jeg få kalle deg for en 

prest? Hva er din prestetjeneste? 

 

Bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus. 

Og oppdrag nummer 1 er å tilbe ham. Vi trenger ikke lenger å slakte lam og duer. Je-

sus har gjort slutt på det. Nå tilber vi Gud gjennom Jesus. Det er vårt takkeoffer. 

TEMA 2 VI - EN MENIGHET 
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På hjemmebane 

I uken som kommer kan du gjerne reflektere mer over tekstene vi har sett på i dag.  

 

1 Kor 12,12-22, 25-27 og 1 Peter 2,4-5. 

 

Finn din måte å meditere over disse versene på. Kanskje mens du går en tur. Les ver-

sene på nytt ved starten av dagen eller kanskje du kan lære noen vers utenat. 

 

 

 

 

PREKENTEKST: Den fantastiske kroppen (1 Kor 12:12) 

12 Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én 

kropp enda de er mange, slik er det også med Kristus. 13 For med én Ånd ble vi alle 

døpt til å være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi 

én Ånd å drikke. 14 For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. 15 Om 

nå foten sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like 

fullt en del av den. 16 Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til krop-

pen», så er det like fullt en del av den. 17 Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da 

av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? 18 Men nå har 

Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. 19 Hvis det hele var 

én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? 20 Men nå er det mange kroppsdeler, men 

bare én kropp. 21 Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg trenger deg ikke», eller hodet til 

føttene: «Jeg har ikke bruk for dere». 22 Tvert imot! De delene av kroppen som synes 

å være svakest, nettopp de er nødvendige.  

25 for at det ikke skal bli splittelse i kroppen, men alle lemmene ha samme omsorg for 

hverandre. 26 For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, 

gleder alle de andre seg. 27 Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. 

> Én kropp. 

  Sammen er vi én kropp, én enhet 

  “Slik er det også med Kristus”. Kristi kropp er menigheten.  

  Én Kristus, én Ånd, én Kirke 

TEMA 2 VI - EN MENIGHET 
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> Dette er et bilde på den lokale menigheten og din plass I den. Det er også 

et bilde på den store verdensvide kirken.   

Gjeteren og sauene (Joh 10,1-11) 

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom por-

ten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.  2 Men den som kom-

mer inn gjennom porten, er gjeter for sauene.  3 Portvokteren åpner for ham, og saue-

ne hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut.  4 Og 

når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner 

stemmen hans.  5 Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke 

kjenner den fremmedes stemme.»  6 Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte 

ikke hva han mente. 

 7 Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene.  8 Alle 

de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på 

dem.  9 Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut 

og finne beite. 10 Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet 

for at dere skal ha liv og overflod. 11 Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir 

livet sitt for sauene.  

 

> Gjeteren ser meg blant alle de andre sauene 

> Jesus, den gode hyrden kjenner meg og tar seg av meg.  

> Sammen med alle de andre sauene utgjør vi en flokk… menigheten.  

 

 

 

Levende steiner (1 Pet 2,4-7) 

4 Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men er utvalgt og 

dyrebar for Gud,  5 og bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus! Bli et 

hellig presteskap og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus 

Kristus. 6 For det heter i Skriften: 

           Se, på Sion legger jeg en hjørnestein, 

           utvalgt og dyrebar; 

           den som tror på ham, 

           skal ikke bli til skamme.  

 7 Altså blir den til ære for dere som tror. Men for dem som ikke tror, 

           er steinen som bygningsmennene vraket, 

           blitt hjørnestein. 

 

> Et åndelig hjem 

> Hver person blir en levende murstein 
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> Vi kommer og lar Gud bygge oss sammen 

> Et hus fylt av hellighet, hvor det bæres fram åndelige offer. Jesus er bygg-

herre, men vi må komme til ham og la ham få bygge.  

Midt i blant dem (2 Mos 29,45-46)  

 

45 Så vil jeg bo midt iblant israelittene og være deres Gud. 46 De skal få kjenne at jeg 

er Herren deres Gud, som førte dem ut av Egypt for å bo midt iblant dem. Jeg er  

Herren deres Gud. 

 

> “Jeg vil bo iblant dem”. 

> Så er ikke en kirke så mye en bygning, men et folk som er samlet av Gud 

> Gud bor ikke langt borte, eller bare sammen med noen utvalgte, han er 

midt i blant hele sitt folk.  

> Kjenner du han som bor hos deg? 

 

 

Herrens velsignelse (4 Mos 6,22-27)  

 

22 Herren sa til Moses: 23 Tal til Aron og sønnene hans og si: Slik skal dere velsigne 

israelittene. Dere skal si til dem: 

           

    24 Herren velsigne deg 

          og bevare deg!  

           

    25 Herren la sitt ansikt lyse over deg 

          og være deg nådig!  

           

    26 Herren løfte sitt ansikt mot deg 

          og gi deg fred! 

27 De skal sette mitt navn på israelittene, og jeg vil velsigne dem. 

 

> Et “velsignet” folk 

> Som kristne er vi del av en hel “folkegruppe”, en lokal og verdensvid kir-

ke; en familie og en nasjon, et lite fellesskap og et storfellesskap.  

> Hans ansikt som lyser over deg, hans ansikt løftet mot deg, hans fred – 

hans kjærlighet.  
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Det nye budet (Joh 13,33-35)  

 

33 Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa 

til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går, kan dere ikke komme. 34 Et nytt bud gir 

jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverand-

re. 35 Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hver-

andre.»  

 

> Elsk hverandre! 

> Som etterfølgere av Jesus og lemmer på hans kropp, er vi alle hans barn.  

> Disipler av Jesus gjenkjennes på dette at de har kjærlighet til hverandre. 

Er det vårt fremste kjennetegn? 

 

 

På denne klippen vil jeg bygge (Matt 16,13-18) 

13 Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem 

sier folk at Menneskesønnen er?» 14 De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre 

Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» 15 «Og dere», spurte han, 

«hvem sier dere at jeg er?» 16 Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende 

Guds Sønn.» 17 Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette 

har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. 18 Og jeg sier deg: Du er 

Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få 

makt over den.  

> Peter erklærte at Jesus var Messias / Herre. Hva tenker du om at det var 

hans bekjennelse som gjorde utslaget da Jesus sa sine ord om Peter og 

kirken?  

> Det er Jesu kirke, men han vil at Peter skal være med i byggeprosessen. 

> Hva med deg og menigheten? Hvor er det særlig behov for “byggearbeid” 

nå? 
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Sammen - i gudstjenesten 
 

Hvorfor samles vi?  

> ”Musikken gjør at gudstjenesten blir levende for meg. Jeg husker aldri noe av pre-

kenen” 

> ”Ååååå, pappa! Er det fortsatt søndag?” –liten gutt som kommenterer en lang og 

kjedelig gudstjeneste 

> ”Det er så herlig å se alle barna som tar imot nattverden!” 

> ”Takk for at dere tok med den sangen i dag, det er ynglingssangen min” 

> ”Velsignelsen er det beste ved hele gudstjenesten!” 

> ”Vi trenger utfordringer” 

 

Det er mange grunner til å gå til gudstjeneste. Slik som vi er ulike, er det også forskjel-

lig hva som trekker oss til gudstjenesten. Noen liker musikken, noen liker ordene, no-

en liker liturgien. Hva samles vi om? 

 

I 1. Korinterbrev 14 skriver Paulus om nettopp gudstjenesten (1. Kor 14,1-12) 

 

”Jag etter kjærligheten, søk åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk.  2 For 

den som taler i tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, 

for han taler hemmeligheter ved Ånden.  3 Men den som taler profetisk, taler for men-

neskene, til oppbyggelse, formaning og trøst.  4 Den som taler i tunger, oppbygger seg 

selv, men den som taler profetisk, bygger opp menigheten.  5 Jeg skulle ønske at dere 

alle talte i tunger, men enda mer at dere talte profetisk. For den som taler profetisk, er 

større enn den som taler i tunger, hvis han da ikke tyder det han sier, så menigheten 

kan bli bygd opp.  6 Sett nå, søsken, at jeg kommer til dere og taler i tunger. Hvilken 

nytte har dere av det, hvis jeg ikke samtidig gir dere åpenbaring, kunnskap, profeti 

eller lære?  7 På samme måte er det med livløse instrumenter som fløyte eller harpe. 

Hvis det ikke er forskjell på tonene deres, hvordan kan en da oppfatte hva som blir 

spilt?  8 Og gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør seg da klar til kamp? 

 

 9 Slik er det også med dere: Bruker dere ikke tungen til å tale tydelig, hvordan kan en 

da oppfatte hva som blir sagt? Da snakker dere bare ut i luften! 10 Ingen vet hvor 

mange språk det finnes i verden, og alle språk har sin mening. 11 Men dersom jeg ik-

ke kan språket, blir jeg en fremmed for den som snakker det, og han blir en fremmed 

for meg. 12 Slik er det også med dere. Når dere nå legger så stor vekt på åndsgavene, 

så søk å bli rike på gaver som bygger opp menigheten!” 
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Paulus beskriver hvordan vi kan komme med det vi har til gudstjenesten. Formålet er at vi 

kan bruke våre gaver til beste for fellesskapet. Hva går fellesskapet glipp av når jeg velger 

gudstjenesten bort? Snakk sammen om hvorfor dere går/ikke går til gudstjeneste. 

 

”Når dere samles” – ideal og virkelighet 

Noen av historiene i det nye testamentet er idealskildringer om hvordan en menighet bør 

være når den samles, men det er også beskrevet mange situasjoner og konfrontasjoner som 

viser at til og med de første kristne hadde en spenning mellom ideal og virkelighet. Det er 

bare å lese Korinterbrevene. 

 

I Kolosserne 3,12-17 finner vi en idealskildring av hvordan en gudstjeneste bør være:    

 

”Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og 

vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, så dere bærer over med hverandre og tilgir hver-

andre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi 

hverandre. Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder sammen og 

gjør fullkommen. La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og 

vær takknemlige! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med 

all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt 

dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, ved ham.” 

 

I denne teksten er det mulig å finne visse elementer som var tenkt som en del av gudstjenesten. Se for 

deg sist du var på gudstjeneste. Fyll ut skjemaet under. Vurdér hvordan du trives med de ulike aktivite-

tene/elementene i gudstjenesten og reflekter rundt hvorfor du tror denne aktiviteten er tatt med i guds-

tjenesten. 

 

 

 

 

 

Aktivitet Hvorfor gjør vi dette? Hvordan deltar jeg? 

Sang og musikk     

Syndsbekjennelse og synds-
forlatelse 

    

Fredshilsen     

Kristi budskap - bibellesning     

Preken     

Nattverdsmåltidet     

Bønn     

Dåp     
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Gi det videre 

 

Snakk sammen om hvordan dere kan bidra til å forbedre eller virkeliggjøre intensjonen i de ulike 

aktivitetene.  

 

Se etter muligheter til å dele dine gode erfaringer med å delta på gudstjeneste med noen som 

vanligvis ikke deltar. 

 

 

Til ettertanke  Salme 100 finnes også som lydfil: www.bymenigheten-sandnes.no/grupper/ 

En takkesalme. 

Rop med jubel for Herren, all jorden! 

Føler du noen ganger for å rope høyt til Gud? Er det da av glede? 

 

Tjen Herren med glede, 

kom fram for ham med jubel! 

Føler du deg glad når du synger lovsanger eller ber til Gud? Eller føler du på andre 

følelser om dagen? Liker du å synge? Trives du med sangene i menigheten din? Gjør 

de deg glade? 

           

Kjenn at Herren er Gud! 

Han har skapt oss, vi er hans, 

vi er hans folk og den flokken han gjeter. 

Gud skapte oss og vi kan kjenne ham. For et privilegium! Og for et ansvar! Han bryr 

seg om oss, slik gjeteren bryr seg om flokken sin 

       

Kom gjennom portene hans med takkesang, 

inn i forgårdene med lovsang! 

Lov ham, velsign hans navn! 

Å komme til kirken bør være som å komme inn i huset til noen virkelig spesielle. En 

konge med et uendelig kongerike. Føler du deg høystemt og spent når du kommer til 

kirken? 

 

Herren er god, evig er hans miskunn, 

hans trofasthet varer fra slekt til slekt. 

For når det kommer til stykket er Gud god. Han har alltid vært det og vil alltid være 

det. ”Gode Gud” er ikke bare et uttrykk, men en sannhet. 
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På hjemmebane 

 

I løpet av uken som kommer, snakk sammen om hvorfor vi gjør de ulike tingene i gudstjenesten. 

Kan vi kjenne igjen noe av det som blir sagt , fra historier i Bibelen? (innstiftelsen av nattverden, Ky-

rie, misjonsbefalingen, velsignelsen) 

 

 

 

 

Prekentekst: Kolosserne 3,1-17:Det gamle og det nye mennesket  

Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter 

ved Guds høyre hånd.  2 La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot 

det som er på jorden.  3 Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i 

Gud.  4 Men når Kristus, deres liv, åpenbarer seg, da skal også dere bli åpenbart i 

herlighet sammen med ham. 

5 La da det jordiske i dere dø: hor, urenhet, lidenskap og ondt begjær, og grådig-

het, som ikke er annet enn avgudsdyrkelse.  6 Alt dette gjør at Guds vrede rammer 

de ulydige.  7 Blant dem var også dere den gang dere levde slik.  8 Men legg nå av 

alt dette: sinne, hissighet, ondskap, spott og rått snakk.  9 Og lyv ikke for hverand-

re! For dere har kledd av dere det gamle mennesket og dets gjerninger 10 og iført 

dere det nye, det som blir fornyet etter sin skapers bilde og lærer ham å kjenne. 

11 Her er ikke greker eller jøde, omskåret eller uomskåret, barbar, skyter, slave 

eller fri. Nei, Kristus er alt og i alle. 

12 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig med-

følelse og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, 13 så dere bærer over med 

hverandre og tilgir hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som 

Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre. 14 Og over alt dette: Kle dere i 

kjærlighet, som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen. 15 La Kristi 

fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere ble én kropp. Og vær takknemli-

ge! 16 La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og rettled hverandre med all 

visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. 

17 Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår Far, 

ved ham.  

Bibelleseplan 
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Apostlenes Gjerninger 2, 41-47: Fellesskapet mellom de troende  

41 De som tok imot budskapet hans, ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring tre 

tusen mennesker. 

42 De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønne-

ne. 43 Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apost-

lene. 44 Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. 45 De solgte eiendommene 

sine og det de ellers eide, og delte ut til alle etter som hver enkelt trengte det. 46 Hver 

dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og i hjemmene brøt de brødet og spis-

te sammen med oppriktig og hjertelig glede. 47 De sang og lovpriste Gud og var godt 

likt av hele folket. Og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. 

 

 

> De første kristne gjorde fellesskapet til et nøkkelpunkt i livene sine 

> De samlet seg for fellesskap, læring, bibellesning og lovprisning 

> Så hvorfor lager vi så mye ståhei rundt søndagens gudstjenester? 

Salme 150: 

Halleluja! 

Lovsyng Gud i hans helligdom! 

Lov ham i hans mektige hvelving. 

 

2 Lov ham for hans storverk. 

Lov ham for hans store velde. 

 

3 Lov ham med gjallende horn. 

Lov ham med harpe og lyre. 

 

4 Lov ham med trommer og dans. 

Lov ham med strengespill og fløyte. 

 

5 Lov ham til tonende symbaler. 

Lov ham med rungende symbaler! 

 

6 Alt som har ånde, skal love Herren. 

Halleluja! 

 

> Å lovprise er litt som å gi en gave eller et offer 

> Gaver er like gode for giveren som for mottakeren 

> Å lovprise Gud handler om musikk, bevegelse, stemme og kropp 
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Hebreerne 10, 23-25: 

  23 La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av håpet, for han som ga løftet, er 

trofast.24 La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet 

og gode gjerninger. 25 Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som 

noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere 

ser at dagen nærmer seg. 

 

> Vi vet alle om noen som ikke lenger tror 

> Hold ut, hold fast , fortsett å elske hverandre og å oppmuntre hverandre 

 

Salme 147, 7-11 

 

7 Syng lovsang for Herren, 

spill på lyre for vår Gud. 

 

8 Han dekker himmelen med skyer, 

sørger for regn til jorden 

og lar gresset spire på fjellene. 

 

9 Han gir føde til dyrene, 

til ravnungene som roper. 

 

10 Han bryr seg ikke om hestens kraft 

og gleder seg ikke over mannens muskler. 

 

11 Herren gleder seg over dem som frykter ham 

og venter på hans miskunn. 

 

> Salmenes bok inneholder mye ”læring om lovprisning”. Hymnene var hymner 

brukt i det gammeltestamentlige tempelet 

> Gud er en fantastisk Gud, det er godt å lovprise Ham. 

> Herren gleder seg over dem som… 

 

Matteus 18, 18-20: 

18 Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og 

alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen. 

19 Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om 

noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. 20 For hvor to eller tre er 
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samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» 

 

> Legg deg på hjertet viktigheten av små samlingspunkt. Vi verdsetter ofte de 

store mest. 

> Jesus er i midten på en helt spesiell måte. 

> Hva er forskjellen på egentid med Jesus og den tiden med Jesus vi deler med 

andre? 

 

1.Kor 11, 23-26: 

23 For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har gitt videre til dere: 

I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, 24 takket, brøt det og sa: «Dette 

er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» 25 På samme måte tok 

han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Hver gang 

dere drikker av det, gjør det til minne om meg!» 26 For hver gang dere spiser dette 

brødet og drikker av begeret, forkynner dere Herrens død helt til han kommer. 

 

> Essensielt for all delt lovprisning er Jesu siste måltid, nattverden 

> Det ble ført videre som en hellig handling i menigheten 

> Ikke ord, men to mektige symboler – brød og vin 

 

 

1.Kor 14,26-33: 

 

26 For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret, forkynner dere Her-

rens død helt til han kommer. 27 Den som spiser brødet eller drikker av Herrens be-

ger på urett vis, gjør derfor urett mot Herrens kropp og blod. 28 Enhver må prøve seg 

selv og så spise av brødet og drikke av begeret. 29 For den som spiser og drikker 

uten å tenke på at det er Herrens kropp, spiser og drikker seg selv til doms. 30 Derfor 

er det mange svake og skrøpelige hos dere, og noen er sovnet inn. 31 Hadde vi be-

dømt oss selv, hadde vi unngått å bli dømt. 32 Men når vi blir dømt av Herren, blir vi 

irettesatt, for at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. 

    33 Derfor, mine søsken: Når dere kommer sammen for å holde måltid, så vent på 

hverandre! 

 

> Nøkkelordet i alt dette er ”Når dere samles” 

> Hvordan er det når dere samles? 

> Hvor ofte deltar du og hva bidrar du med? 
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Vokse til modenhet 
 

Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathon-

løpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. 

Det same gjelder troen vår. Det nytter ikke å prøve hardere, men å orientere livet sitt 

rundt åndelige vaner og praksiser som styrker troen.  

 

Her og nå 

 

Hvilket utsagn beskriver best din daglige relasjon med Gud? 

 

Fungerer når jeg er i godt humør 

Gode dager og dårlige dager 

Ikke som før 

På sparebluss 

Jevnlig og god 

Dyp og meningsfull 

Under gjenoppbygging 

Ikke eksisterende 

? 

 

Guds drivhus 

 

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.  

 

Hva går bra, hva kan forbedres, hva kan du utforske og hva fungerer ikke for deg? 
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Marta og Maria 

Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot ham i 

huset sitt. Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved Herrens føt-

ter og lyttet til hans ord. Men Marta var travelt opptatt med alt som skulle stelles i 

stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søster lar meg 

gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.»  Men Herren svarte hen-

ne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. Men ett er nødvendig. 

Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.» (Luk 10,38-42) 

 

Hva tenker du om denne teksten? Hva oppmuntrer deg? Hvilke spørsmål reiser seg? 

Hvilket inntrykk får du av Maria? Marta? 

 

Sett et X på linjen under for hva som beskriver din personlighet/karakter best! 

 

 
”lytter”            ”gjør” 

 

 

Aktivitet Nåtid Fremtid 

Bibel     

Bønn     

Bønn ved starten/slutten av 

dagen. Å gi dagen til Gud og 

ende dagen med Gud 

    

Sett av tid på dagen for bønn     

Spesielle perioder (retreat, 

stille tid, konferanser osv) 
    

Medvandring med en annen     

Åndelig veiledning     

Gå på tur ute     

Lese kristne bøker     

Tjene mennesker i nød     

Smågruppe     

Lytte til Gud     

Eget sted for Guds nærvær     

Annet     

Maria            Marta 
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Tid og sted 

Dagen etter, mens de var underveis og nærmet seg Jaffa, gikk Peter opp på taket for å 

be; det var ved den sjette time. (Apg 10,9) 

 

”En person som har det for travelt for Gud, har det for travelt.” 

 

Hvordan reagerer du på denne påstanden?  

Er det en spesiell tid på dagen hvor bønn og bibellesning vil fungere godt? 

 

 

Til ettertanke Fil 1,6  finnes også som lydfil: www.bymenigheten-sandnes.no/grupper/ 

 

Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt 

til Jesu Kristi dag.  

Jeg ønsker  å være ærlig med meg selv på hvilke områder i mitt liv Gud har jobbet og 

hvilke områder han trenger å jobbe. Jeg gir livet mitt til Ham. 

 

Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt 

til Jesu Kristi dag.  

Hvor har Gud arbeidet i ditt liv? Hvilke områder tenker du han ønsker å arbeidet på i 

tiden fremover? 

 

Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt 

til Jesu Kristi dag.  

Jeg takker Gud for at han kaller meg sin og har gitt meg livet. Jeg takker Gud for at han 

har begynt å jobbe i meg. Jeg gir livet mitt til Ham. 

 

Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt 

til Jesu Kristi dag.  

Jeg takker Gud for at det pågår et arbeid i meg, og jeg vil ikke stoppe opp, men fortset-

te å vokse som menneske og kristen, til min dødsdag. Jeg gir livet mitt til Ham. 

 

Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt 

til Jesu Kristi dag.  

Jeg ser fram til dagen da Jesus kommer tilbake. Den dagen da jeg ikke skal se ham 

som i et speil, i en gåte, men skal se ham ansikt til ansikt. Inntil da, gir jeg mitt liv til 

Ham. 
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Tren videre  

 

I den følgende uken ønsker du kanskje å jobbe med teksten i Fil 1,6. Skriv gjerne  

verset ned og fest det til et sted hvor du ofte kommer til å lese det. 

 

Kanskje du også vil lese og tenke over dette med Den hellige ånd – temaet for neste 

samling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREKENTEKST Fil 1,6 

Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt 

til Jesu Kristi dag.  

 

Mark 1,35-39 

 

35 Tidlig neste morgen, mens det ennå var mørkt, sto Jesus opp, gikk ut og dro til et 

øde sted og ba der. 36 Men Simon og de andre skyndte seg etter ham, 37 og da de 

fant ham, sa de: «Alle leter etter deg!» 38 Men han sa til dem: «La oss gå videre til små-

byene her omkring, så jeg kan forkynne der også. Det er derfor jeg er kommet.» 

39 Så dro han gjennom hele Galilea, forkynte i synagogene deres og drev ut de onde 

åndene. 

 

> Jesus var kanskje verdens travleste mann, men hadde likevel tid til Gud 

> Det var fordi han var så travel at han trengte tid sammen med Gud 

> Tid med Gud er hans bensinstasjon, en fornying av energien. Hans tid 

med Gud gir kraft til hans oppdrag 

 

 

 

Bibelleseplan 
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Mark 6,5-13 

 

5 Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på 

gatehjørnene og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin 

lønn. 

6 Men når du ber, skal du gå inn i rommet ditt og lukke døren og be til din Far som er i 

det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.  

Herrens bønn  

 7 Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør; de tror de blir 

bønnhørt ved å bruke mange ord.  8 Vær ikke lik dem! For dere har en Far som vet 

hva dere trenger, før dere ber ham om det.  9 Slik skal dere da be: 

          Vår Far i himmelen! 

          La navnet ditt helliges. 

              10 La riket ditt komme. 

          La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. 

 

              11 Gi oss i dag vårt daglige brød,           

    12 og tilgi oss vår skyld, 

          slik også vi tilgir våre skyldnere.           

    13 Og la oss ikke komme i fristelse, 

          men frels oss fra det onde. 

 

          *For riket er ditt og makten og æren i evighet. 

          Amen.• 

 

> Bønn – ikke formelt men enkelt…til Gud – er en nøkkel for daglig tid med 

Gud 

> Best privat, stille 

> Bønn er ikke bare å spørre 

 

2 Tim 3,14-17 

 

14 Men du skal holde fast på det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem 

du har lært det av. 15 Helt fra du var et lite barn, har du kjent de hellige skriftene, de 

som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. 16 Hver bok i Skriften er 

innblåst av Gud og nyttig til opplæring, tilrettevisning, veiledning og oppdragelse i 

rettferd, 17 så det mennesket som tilhører Gud, kan være fullt utrustet til all god gjer-

ning. 
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> ”Hold fast på det du har lært”. Hva har du lært? Hva er du blitt overbevist 

om? 

> De hellige skriftene – hva betyr hellig? 

> Alle skriftene – inspirert og nyttige 

 

 

 

Ef 3, 14-19 

 

14 Derfor bøyer jeg mine knær for Far, 15 han som har gitt navn til alt som kalles far i 

himmel og på jord. 16 Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske 

kraft og styrke ved sin Ånd. 

17 Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjær-

lighet. 

18 Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høy-

den og dybden, 

19 ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds 

fylde! 

 

> Paulus oppmuntring og undervisning til de kristne i Efesos 

> Bønn om et styrket indre 

> At de skal kunne fatte 

> Hvordan lærer du om dagen? 

 

 

Joh 15,1-5 

 

1 Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden.  2 Hver grein på meg som ikke bæ-

rer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære 

mer.  3 Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere.  4 Bli i meg, så blir 

jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på 

vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg.  5 Jeg er vin-

treet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten 

meg kan dere ingen ting gjøre. 

 

> Bli i meg, vær rotfestet 

> La bønn og bibel, tid og rom, være tilstede i ditt liv 
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Apg 10,9-16 

 

9 Dagen etter, mens de var underveis og nærmet seg Jaffa, gikk Peter opp på taket for 

å be; det var ved den sjette time. 10 Han ble sulten og ville spise. Mens de holdt på å 

lage maten, kom han i ekstase. 11 Han så at himmelen hadde åpnet seg, og at noe dal-

te ned; det så ut som en stor duk som ble firt ned mot jorden etter de fire hjørnene. 12 

I den var alle slags firbeinte dyr og krypdyr som lever på jorden, og alle slags fugler 

under himmelen. 13 Og en stemme sa til ham: «Stå opp, Peter, slakt og spis!» 14 Men 

Peter svarte: «Det kan jeg ikke, Herre! For jeg har aldri spist noe vanhellig og urent.» 

15 For andre gang talte stemmen til ham: «Det som Gud har sagt er rent, må ikke du 

kalle urent.» 16 Dette hendte tre ganger, og så ble duken tatt opp til himmelen igjen. 

 

> Eksempel 1 – Peter ber daglig 

> Hans favorittsted og tid – på taket midt på dagen. Hva er din? 

> Han lytter og ser. Gud viser seg og taler 

 

 

 

Luk 10,38-42 

 

38 Da de dro videre, kom han til en landsby der en kvinne som het Marta, tok imot 

ham *i huset sitt.• 39 Hun hadde en søster som het Maria, og Maria satte seg ned ved 

Herrens føtter og lyttet til hans ord. 40 Men Marta var travelt opptatt med alt som skul-

le stelles i stand. Hun kom bort til dem og sa: «Herre, bryr du deg ikke om at min søs-

ter lar meg gjøre alt arbeidet alene? Si til henne at hun skal hjelpe meg.» 41 Men Her-

ren svarte henne: «Marta, Marta! Du gjør deg strev og uro med mange ting. 42 Men ett 

er nødvendig. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tas fra henne.» 

 

> Eksempel 2 – Marta og Maria inviterer Jesus 

> Marta er distrahert 

> Maria dropper gjøremål og har en stund ansikt til ansikt med Jesus 
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TEMA 5  DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV 

Den hellige Ånd i mitt liv 

Hvem er Den hellige ånd? 

Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i gud-

dommen sammen med Faderen og Sønnen.  

 

Et bilde som ofte brukes på Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, er den likesidede tre-

kanten. Alle vinklene og sidene er helt like, noe som gjør dette til en av de mest stabile 

formene i konstruksjoner og byggverk.  

 

 
 

Trekanten er ikke et fullgodt bilde av treenigheten. F.eks er ikke Den treenige Gud sta-

tisk på noen måte, men et fellesskap. Dette fellesskapet består av tre personer som er i 

konstant bevegelse, som har gode og dynamiske relasjoner seg i mellom.  

 

Et bilde kan beskrive tusen ord 

Fordi det er så og si umulig å beskrive Den hellige ånd med ord, bruker Bibelen også 

bilder. Hvert av disse bildene hjelper til med å illustrere Åndens karakter og handling. 

Hvilke aspekter ved Den hellig ånd forbinder du for eksempel med følgende bilder? 

 

 

Ild Vind Vann 

F
a
r 

S
ø
n
n
 

Ånd 
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Mitt liv 

Hva har vært din erfaring av Den hellige ånd i ditt liv? 

 

Vokse og virke 

Det nye testamentet fremhever spesielt to områder hvor Ånden påvirker livene våre:  

Han utvikler oss til å bli mer som Jesus – Åndens frukter: Galaterne 5, 22-25.  

Han utstyrer oss til å fortsette Jesu arbeid på jorden – Åndens gaver: 1. Kor 12, 4-7.  

 

Åndens frukt 

22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, tro-

fasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! 24 De som 

hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. 25 Lever vi 

ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden. (Gal. 5, 22-25) 

 

Det tar tid å dyrke frukt, og la den modnes. Hvor mange av de følgende fruktene har 

utviklet seg i ditt liv? Kan hende du liker å gradere deg selv: 0 betyr omtrent ikke til-

stede i livet, mens 10 betyr fullmoden! 

 

 

Kjærlighet 

Glede 

Fred  

Overbærenhet 

Vennlighet 

Godhet 

Trofasthet 

Ydmykhet 

Selvbeherskelse 
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Åndens gaver 

4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.  5 Det er forskjellige tje-

nester, men Herren er den samme.  6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud 

er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle.  7 Hos hver enkelt gir Ånden seg 

til kjenne slik at det tjener til det gode.  (1. Kor 12, 4-7) 

 

Gavene som Den hellige ånd gir  

ligner på et verktøyskrin.  

De hjelper oss å gjøre det  

arbeidet Jesus gir oss.  

 

 

 

 

 

 Hvilke gaver, talenter, evner og anlegg tror du at du har? 

 

 

 

 

 

 

 

Gi det videre 

«Den som tørster, skal komme til meg og drikke! 38 Den som tror på meg, fra hans ind-

re skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» (Joh 7, 37-38) 

 

Den hellige ånd spiller en viktig rolle i det å hjelpe mennesker til å bli Jesu etterfølge-

re. Tenk tilbake på samling 1 i denne serien, og de menneskene du da ble utfordret på 

å be for:  

> Kan det være aktuelt for deg å be Den hellige ånd om å gi deg muligheter til å 

dele troen din med dem/han/hun?  

 

> Kan det være aktuelt for deg å be om at vedkommende må bli bevisst sin lengsel 

etter Jesus? 

 

Bruk gjerne den neste uken til å reflektere rundt bibelstedet ovenfor. Gjør dette gjerne 

i forbindelse med at du selv drikker vann, te, kaffe, etc.  
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Til ettertanke finnes også som lydfil: www.bymenigheten-sandnes.no/grupper/ 

 

Refleksjonen denne gangen er fra Joh 7, 37-38. Også denne gangen trengs det to styk-

ker til å lese, en til bibeldelen og en til den meditative delen: 

 

 

På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte:  

 

Jesus snakker høyt til en stor folkemengde. Nå snakker han til oss. Dette er ikke en 

forelesning men ord til oppmuntring. Et ekte og godt ment tilbud. Er vi klar for det Je-

sus ønsker å gi oss? 

 

 

Den som tørster, skal komme til meg og drikke! 

 

Å få noe å drikke fra en venn, det er ikke noe man sier nei til, er det? Dette er nok ikke 

en type drikke vi forventer å få servert. Mer en åndelig drikke. Noe som slukker en 

annen type tørst. 

 

 

Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver  

av levende vann. 

 

Elver av levende vann. Om vi godtar denne typen drikke skjer det noe uvanlig. På en 

utrolig måte får vi gjennom det å komme til Jesus muligheten selv til slukke tørsten 

hos andre. Har du lyst på denne typen vann? Ønsker du denne gaven? 

 

Det er bare å spør Gud om å gi deg Den hellige ånd.  

 

 

 

 

 

 

På hjemmebane 

Plukk ut 1-3 av begrepene vi kaller ”Åndens frukter” som dere vil bevisstgjøre  

hverandre og ungene på den følgende uken. Snakk med barna om hva ordet betyr, og 

hvorfor de selv tror det kan være lurt å lære seg dette. Om det skjer på sengekanten 

eller ved middagsbordet, kan det være flott for barna å bli bedt for på dette området.  
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Prekentekst: Joh 14, 15-17 

 

15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg vil be min Far, og 

han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid: 

17 sannhetens Ånd, som verden ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og 

kjenner ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i 

dere. 

 

> Jesus ser fremover, forbi sin død og oppstandelse, frem mot dagen han skal til-

bake til himmelen.  

> Jesus lover at når han farer herfra skal Faderen sende en annen i stedet.  

> Denne ”andre” er Den hellige ånd. Han vil bli både en venn, en trøster, og en 

hjelper.  

 

 

 

Joh 7, 37-39 

 

37 På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, sto Jesus fram og ropte: 

«Den som tørster, skal komme til meg og drikke! 38 Den som tror på meg, fra 

hans indre skal det, som Skriften sier, renne elver av levende vann.» 39 Dette 

sa han om Ånden de som trodde på ham, skulle få. Ånden var ennå ikke kom-

met, for Jesus var ennå ikke blitt herliggjort. 

 

> Den hellige ånd kan lignes med vann.  

> En bekk av vann.  

> Som alt vann, vil han komme med det som forfrisker og gir liv.  
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Apgj 1, 3-8 

3 Etter å ha lidd døden sto han levende fram for dem med mange klare bevis 

på at han levde: I førti dager viste han seg for dem og talte om det som hører 

Guds rike til.  4 En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette: 

«Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Far har lovet, det som 

dere har hørt av meg.  5 For Johannes døpte med vann, men dere skal om noen 

få dager bli døpt med Den hellige ånd.»  

 6 Mens de var sammen, spurte de ham: «Herre, er tiden nå kommet da du vil 

gjenreise riket for Israel?»  7 Han svarte: «Det er ikke dere gitt å kjenne tider 

og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt.  8 Men dere skal få kraft når 

Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem 

og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» 

 

> Jesus returnerer til himmelen.  

> Han ønsker ikke å forlate disiplene alene.  

> Han forteller dem at de skal vente, så skal de motta kraften fra Den hellige ånd.  

 

Apgj 2, 1-4 

Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted.  2 Plutselig lød det fra himme-

len som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de 

satt.  3 Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver en-

kelt av dem.  4 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på 

andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne. 

 

> 40 dager og netter etter oppstandelsen, kommer Den hellige ånd til de kristne i 

pinsen.  

> Den hellige ånd er som vind og ild.  

> Enhver Jesu etterfølger mottar Den hellige ånd.  

 

1.Kor 12, 4-11 

 4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.  5 Det er forskjelli-

ge tjenester, men Herren er den samme.  6 Det er forskjellige kraftige virk-

ninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle.  7 Hos 

hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode.  8 For ved én 
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og samme Ånd blir det gitt én å tale visdom, en annen å formidle kunn-

skap,  9 én får ved den ene Ånd en spesiell trosgave, en annen får nådegaver 

til å helbrede, 10 og én får kraft til å gjøre under. Én får den gave å tale profe-

tisk, en annen å bedømme ånder, én får ulike slag av tungetale, og en annen 

kan tyde tungetale. 11 Alt dette gjør den ene og samme Ånd, som deler ut sine 

gaver til hver enkelt slik han vil. 

 

> Den hellige ånd kommer inn i våre liv og gir oss gaver vi kan bruke i hans tje-

neste.  

> Hver enkelt mottar en gave som er ment å være til menighetens oppbyggelse.  

> Hva er din tjeneste? Hva er din gave? 

 

Gal 5, 22-26 

22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, god-

het, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av lo-

ven! 24 De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og 

begjær. 25 Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden. 26 La oss ikke 

være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre. 

 

> Den hellige ånd lever i oss og påvirker oss til stadig å bli mer kjærlige, tålmodi-

ge og gode.  

> Det nevnes her 7 frukter Ånden kommer med.  

> Frukt vokser sakte. De popper ikke bare opp. Be Gud om at hans frukter vokser i 

ditt liv.  

 

Efes 5, 15-20 

15 Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men 

som kloke, 16 så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagene er onde. 

17 Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. 18 Drikk dere 

ikke fulle på vin, det fører til utskeielser, bli heller fylt av Ånden 19 og syng 

sammen, la salmer, hymner og åndelige sanger lyde! Syng og spill av hjertet 

for Herren. 20 Takk alltid vår Gud og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.  

 

> Forfriskende vann, kraftfull ild, en venn og trøster som alltid er tilstede.  

> Vi blir oppmuntret til å bli ”fylt av Den hellige ånd.”  

> Hver dag kan vi puste inn Guds ånd.  
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En glad giver - tid, evner, penger 
 

Tenk på den beste gaven noen har gitt deg. Hva var det som gjorde den så spesiell? 

Tenk på en gave du ga til en annen som ble satt ekstra stor pris på. Hva var det som 

gjorde den så spesiell? Har Gud gitt deg gaver som du setter pris på? 

 

Det var noen som ga 

Lokalmenigheten din, menigheter i vårt land og den verdensvide kirke, eksisterer som 

et resultat av at tidligere generasjoner kristne har gitt av sin tid, sine penger og sine 

evner. De hadde erfart Guds godhet mot dem og ville at nye generasjoner og folk skul-

le erfare det samme. Hva skjer i tida som kommer? 

 

Jesus om pengenes betydning 

Jesus lar oss forstå at en av de største utfordringene for livet som disipler handler om 

vårt forhold til penger og eiendeler.  

 

“Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får 

dere ingen lønn hos deres Far i himmelen.   Når du gir en gave til de fattige, skal du 

ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av 

mennesker. Sannelig, jeg sier dere: De har alt fått sin lønn.  Når du gir en slik gave, 

skal ikke den venstre hånden vite hva den høyre gjør,  for at det kan være en gave i 

det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg.” (Matt 6,1-4) 

 

 

“Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver 

bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller 

mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også 

hjertet ditt være.” (Matt 6,19-21) 

 

 

“Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til 

den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon.” (Matt 6,24) 

  

 

“Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere 

skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn 

maten og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de 
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høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde like-

vel. Er ikke dere mer verdt enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge 

en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på lilje-

ne på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: 

Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Når Gud kler gresset på 

marken så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor mye mer skal han 

ikke da kle dere – dere lite troende! Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva 

skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ Alt dette er 

hedningene opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt det-

te.  Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.  Så 

gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; morgendagen skal bekymre seg for 

seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.” (Matteus 6, 24-34) 

 

Strek under 1-2 oppmuntringer og 1-2 ting som utfordrer eller reiser spørsmål hos de-

re i tekstene ovenfor. 

 

 

 

 

Hvordan reagerer du på Jesus sin måte å snakke om disse spørsmålene på?  

Se på skyteskiven. Treffer livet ditt midt i ”målet” til Jesus? 

Treffer det helt utenfor?  

Et sted i nærheten?  

 

 

Prinsipper og praksiser 

Bibelen snakker om å gi bort en del av vår inntekt til Guds rike. Folk vil tenke forskjel-

lig om størrelsen på dette beløpet. Men det bibelske prinsippet om å gi tienden (10%) 

til Guds rike, er et godt grunnlag som hjelper oss til en regelmessig og forpliktende 

givertjeneste. Jesus selv talte vel om tienden og sa at den ikke skulle forsømmes (Matt. 

23,23).  Gode stikkord for en sunn givertjeneste er at den er realistisk, planmessig, re-

gelmessig, sjenerøs, og motivert av glede og takknemlighet, ikke tvang. Er det flere 

enn deg i husstanden, er det viktig at de voksne er enige om hvor mye dere skal gi. Vi 

vil oppmuntre til en regelmessig gjennomgang av egen givertjeneste for å se på om 

den kan/skal endres. Når vi får et lønnsløft, blir det da også mer til menighet og mi-

sjon? Del erfaringer om det å ta skritt i tro i forhold til givertjenesten.  
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”Hjelp meg Gud, til å gi” 

Givertjeneste handler om mer enn penger. Det handler dypest sett om at alt hører Her-

ren til. (Salme 24,1). Både våre penger, vår tid, våre evner, våre krefter osv. Av det vi 

har fått gir vi tilbake.   

 

Dere kan gjerne synge eller be salmen nedenfor i cellegruppa.   
 

 

 

Kjære Gud når eg bed 

la min tanke kvile i fred 

frå alt stress i verda omkring 

og alt uro for daglege ting 

Lat din kjærleik få trengje seg inn 

slik at han kan forandre mitt sinn 

Lat oss alle som trur på ditt ord 

være saman i bøn for vår jord 

 

 

Hjelp meg Gud til å gi 

både pengar arbeid og tid 

i den tenesta der eg er sett 

slik at eg kan forvalta dei rett 

Gi meg kraft til å dele mitt brød 

med dei menneska som er i nød 

hjelp meg søke fornying og fred 

Høyr meg, kjære Gud, når eg bed 
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Del gjerne i gruppa.  
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Til ettertanke  finnes også som lydfil: www.bymenigheten-sandnes.no/grupper/ 

 

Her tar vi utgangspunkt i den samme teksten som ble brukt i en tidligere sesjon, nå 

med andre kommentarer/meditasjoner. Sett gjerne på litt rolig musikk. La en person 

lese bibelteksten ( i kursiv) og en annen spørsmålene til ettertanke. 

 

Kom til ham, den levende steinen 

Jesus er grunnlaget for alt vi gjør. Kloke mennesker bygger på fjell, ikke på sand. Han 

er den levende steinen.  

 

Vraket av mennesker, men utvalgt og dyrebar for Gud 

Han er dyrebar. Alt som er dyrebart ønsker vi å beskytte og ta godt vare på. Hvor mye 

mer dyrebare er ikke mennesker enn ting. Hvor dyrebar er Jesus for deg?  

 

Bli selv levende steiner som bygges opp til et åndelig hus 

Guds åndelige hus bygges ved hjelp av tiden og evnene hans folk deler. Ved hjelp av 

hans folks rause gaver bygges hans rike.  

 

Bli et hellig presteskap 

Vi er hellige! Om vi ikke klarer å leve opp til den raushet Gud har vist oss, kan vi fort-

satt, gjennom Jesus, bli regnet som hellige.  

 

og bær fram åndelige offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus Kristus.  

Og om vi synes våre åndelige offer er lite å snakke om, så tar Gud imot dem med gle-

de. Gud verdsetter det vi bringer til ham.  

 

(Stillhet) 

Takk, Gud , for alt du har gitt oss. Av ditt eget gir vi deg tilbake i takknemlighet.  
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På hjemmebane 

 

Foreslå i gruppen at dere bruker salmen ”Kjære Gud når eg bed” som en bønn de 

kommende ukene.  Hvis det er en stund siden sist, oppmuntre hverandre til å sette av 

tid til en gjennomgang av størrelsen på egen givertjeneste, evt. sammen med ektefelle. 

Se også forslag til bibelleseplan.   

 

 

 

 

Prekentekst: Enkens gave (Luk 21,1-4) 
 1 Jesus så opp og la merke til hvordan de rike la sine gaver i tempelkisten.  2 Da fikk 

han se en fattig enke legge to småmynter i den,  3 og han sa: «Sannelig, jeg sier dere: 

Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre.  4 For alle de andre la gaver i 

kisten av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun hadde å leve av.»  

 

> Jesus snur opp ned på vante forestillinger om rik og fattig.  

> To mynter – hvor mange gir du? 

 

Gud gav sin Sønn (Joh 3,16) 
16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den 

som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.   

> Hvorfor fokuserer vi så lett på hvor mye vi gir? 

> Gud ga sin Sønn for oss. 

> Gud ga sitt aller mest dyrebare. 

 

Far gir føde (Matt 6,24-26) 

24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg 

til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. 25 Derfor 

sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal 

drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn ma-

ten og kroppen mer enn klærne? 26 Se på fuglene under himmelen! De sår ikke, de 

høster ikke og samler ikke i hus, men den Far dere har i himmelen, gir dem føde like-

vel. Er ikke dere mer verdt enn de?  
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> Den store konkurransen, mellom de to herrer. 

> Mat, drikke og klær. 

> Gud forstår og gir oss det vi behøver. 

 

Høsten er stor (Matt 9,35-38) 

 35     Jesus vandret nå omkring i alle byene og landsbyene. Han underviste i synago-

gene deres, forkynte evangeliet om riket og helbredet all sykdom og plage. 36 Og da 

han så folkemengdene, fikk han inderlig medfølelse med dem, for de var forkomne og 

hjelpeløse, som sauer uten gjeter. 37 Da sa han til disiplene sine: «Høsten er stor, men 

arbeiderne få. 38 Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden 

hans.» 

 

> Jesus ber om arbeidere som kan gi av tid, krefter og arbeid.  

> Hans store motivasjon er medfølelse. 

> Kan jeg være et svar på denne bønnen? På hvilken måte? 

 

Ikke med ulyst eller av tvang (2 Kor 9,6-10)  

 6 Men det sier jeg: Den som sår sparsomt, skal høste sparsomt, og den som sår med 

velsignelse, skal høste med velsignelse.  7 Enhver skal gi det han har bestemt seg for i 

sitt hjerte, ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. 

 8 Og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold 

har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning. 

 9 For det står skrevet: 

           Han strødde ut og ga til de fattige, 

           hans rettferd skal alltid vare.  

10 Han som gir såkorn til den som skal så, og brød til å spise, han skal også gi dere 

såkorn og la det bære rikelig og la deres rettferdighet bære rik frukt. 

 

> Gud ønsker ikke at vår givertjeneste skal være en tvangstrøye. Skal jeg gi, så 

skal jeg gi av glede. 

> Skal vi da først kjenne oss glade og så gi, eller skal vi gi og oppleve at det leder 

til glede? 
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For å ære Jesus (Joh 12,1-3) 

 Seks dager før påske kom Jesus til Betania der Lasarus bodde, han som Jesus hadde 

vekket opp fra de døde.  2 Der ble det holdt et festmåltid for ham. Marta vartet opp, og 

Lasarus var blant dem som lå til bords sammen med ham.  3 Da kom Maria med et 

pund ekte, kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med 

håret sitt. Hele huset ble fylt av duften.   

 

> Vertskapet legger ned tid og krefter for å ære Jesus. 

> Maria gir en veldig kostbar salve. 

> Jesus tar imot og verdsetter gaven fra Maria. 

 

 

Den glade giveren (Matt 7,9-11) 

 9 Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om brød, 10 eller gi ham 

en orm når han ber om en fisk? 11 Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres 

gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til dem 

som ber ham!  

 

> Når fokuset blir på alt vi gir – blir vi minnet om den virkelige giveren, Gud. 

> Han er den glade giver, over alle andre. 

> Og vi får lov til å ta imot og nyte! 
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Nytt liv i praksis 
 

24/7/365 

Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Der-

for er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager i 

året. Det gjennomsyrer hele livet vårt, både i gode og vonde dager. Som noen  

eksempler kan det være godt å la seg utfordre på følgende: 

 

> Våre innerste tanker, og ikke bare det umiddelbare og synlige hos oss 

> Hva vi sier med ordene våre, men også hva vi gjør 

> Våre vaner – og uvaner 

> Hvordan vi bruker tiden vår og pengene våre 

> Kvaliteten i relasjonene våre 

> At det handler om å nyte like mye som å yte, å ta i mot samtidig som man gir 

 

Den nye skapelsen 

2. Kor 5, 16-17: 

”16 Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus 

på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. 17 Nei, den som er i Kristus, er 

en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!” 

 

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det 

som en nyskapelse? 

 

Vårrengjøring 

 

Kolosserne 3,12-17: 

”12 Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse 

og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, 13 så dere bærer over med hverandre og tilgir 

hverandre hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal 

dere tilgi hverandre. 14 Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, som er båndet som binder 

sammen og gjør fullkommen. 15 La Kristi fred råde i hjertet, for til det ble dere kalt da dere 

ble én kropp. Og vær takknemlige! 16 La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Undervis og 

rettled hverandre med all visdom, syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takk-

nemlig hjerte. 17 Og la alt dere sier og gjør, skje i Herren Jesu navn, med takk til Gud, vår 

Far, ved ham.” 
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Tenk deg at livet ditt er som et klesskap fullt av klær. De ulike klærne representere ulike 

holdninger, vaner, uvaner og verdier i livet ditt. 

 
 

 

Når du så skal ha en vårrengjøring i ditt livs klesskap, hva vil du gjøre? Hva kan være der, 

og hva må byttes ut? Kanskje noe må kastes? 

 

Skriv i disse boksene ulike aspekter i livet ditt som du enten vil ta vare på,  skifte ut eller 

kaste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ta vare på    Skifte ut    Kaste 
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Disippelskapets kjøreskole 

Se tilbake på bildet av bilene i tema 1. Dersom disippelskap handler om å kontinuerlig læ-

re og utvikle seg, hvilken bil representerer best din egen reise med Jesus? 
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Jesus er Herre 

 

I boksen under kan du skrive ned de ulike tingene som til sammen utgjør livet ditt. Dersom 

du ønsker det, kan du lage en ordsky, der det som er viktigst skrives med størst boksta-

ver og det som er minst viktig skrives med mindre bokstaver. Du kan også plassere de 

mest sentrale aspektene i midten og de mindre sentrale ytterst. Hvis du ikke ønsker å skri-

ve, kan du tegne. 

 

 

 

 

 

 

Hva tar du med videre?   

 

Syng gjerne en sang/salme om overgivelse sammen.  

 

For eksempel  

I dine hender Fader blid 

Alt for Jesu fot jeg legger 

Heart of worship / Hjertets lovsang 
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Til ettertanke   

 

Les sammen: Johannes 15:  Det sanne vintre  

 

Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden.  2 Hver grein på meg som ik-

ke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den 

skal bære mer.  3 Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til de-

re.  4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg 

selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt 

hvis dere ikke blir i meg.  5 Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i 

meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjø-

re.  6 Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og 

greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner.  7 Hvis dere 

blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få 

det.  8 For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine di-

sipler. 

     9 Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! 10 Hvis 

dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars 

bud og blir i hans kjærlighet. 11 Dette har jeg sagt dere for at min glede kan 

være i dere og deres glede kan bli fullkommen. 12 Og dette er mitt bud: Dere 

skal elske hverandre som jeg har elsket dere. 13 Ingen har større kjærlighet 

enn den som gir livet for vennene sine. 14 Dere er mine venner hvis dere gjør 

det jeg befaler dere. 15 Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke 

hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt 

jeg har hørt av min Far. 16 Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere 

og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt 

dere ber om i mitt navn. 17 Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!  

 

> Hva har det å si for identiteten vår at vi er venner og ikke tjenere? 

 

> Hvordan kan kjærlighet bli motivasjonen for det nye livet vårt? 
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Prekentekst: 2.Kor 5,11-21: Forsoningens tjeneste  

 

11 Fordi vi kjenner ærefrykt for Herren, prøver vi å overbevise mennesker. Men vårt 

liv ligger åpent for Gud, og jeg håper at det også ligger åpent for dere, så dere kan 

kjenne oss. 12 Vi vil ikke enda en gang anbefale oss selv for dere, men vi vil gi dere 

anledning til å være stolte av oss, så dere kan svare dem som skryter av det de er i 

det ytre og ikke i hjertet. 13 Har vi vært i ekstase, var det for Gud. Er vi ved sans og 

samling, er det for dere. 14 For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for al-

le, derfor er de alle døde. 15 Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal 

leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. 

 16 Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus 

på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. 17 Nei, den som er i Kristus, er 

en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til! 18 Men alt er av Gud, han 

som ved Kristus forsonte oss med seg selv og ga oss forsoningens tjeneste. 19 For det 

var Gud som i Kristus forsonte verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem de-

res misgjerninger, og han betrodde budskapet om forsoningen til oss. 20 Så er vi da 

utsendinger for Kristus, og det er Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på 

Kristi vegne: La dere forsone med Gud! 21 Han som ikke visste av synd, har han gjort 

til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. 

 

2. Korinterbrev 5,16-17 

16 Så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent 

Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger slik. 17 Nei, den som 

er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!  

> Dersom du følger Jesus, er du ”I Kristus”’. 

> Dersom du er ”i Kristus” er du en ny skapning. 

> Hva er det å være en ny skapning? 
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Johannes 20,24-29 

24 Tomas, en av de tolv, han som ble kalt Tvillingen, var ikke sammen med de 

andre disiplene da Jesus kom. 25 «Vi har sett Herren», sa de til ham. Men han 

sa: «Dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans og får legge fingeren 

i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro.» 

    26 Åtte dager senere var disiplene igjen samlet, og Tomas var sammen med 

dem. Da kom Jesus mens dørene var lukket. Han sto midt iblant dem og sa: 

«Fred være med dere.» 27 Så sier han til Tomas: «Kom med fingeren din, se her 

er hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min. Og vær ikke van-

tro, men troende!» 28 «Min Herre og min Gud!» sa Tomas. 29 Jesus sier til ham: 

«Fordi du har sett meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og likevel tror.» 

> Tomas, som fikk tilnavnet ”Tvileren” klarte å holde fast en tro ved siden 

av tvilen sin. 

> Tomas bekjenner sin tro på Jesus som Herren i livet sitt. 

> Hvem eller hva er Herre i ditt liv? 

 

 

Romerbrevet 8,1-6 

 Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.  2 For Åndens 

lov som gir liv, har i Kristus Jesus gjort deg fri fra syndens og dødens 

lov.  3 Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøtt 

og blod, det gjorde Gud. Han sendte sin egen Sønn som syndoffer, i samme 

slags kjøtt og blod som syndige mennesker har, og holdt dom over synden i 

oss.  4 Slik ble lovens krav oppfylt i oss som ikke lever slik kjøttet vil, men slik 

Ånden vil.  5 De som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører men-

nesker til. Men de som lever slik Ånden vil, er opptatt av det som hører Ånden 

til.  6 For det kjøttet vil, er død, men det Ånden vil, er liv og fred.   

 

> Så hva er konflikten mellom det kjøttet vil og det Ånden vil? 

> Hvorfor er ”kjøttet” så sterkt i oss? Hvorfor er fristelser så fristende? 

> Ånden er liv og fred. 
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Matteus 7,24-27 

 24Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok mann 

som bygde huset sitt på fjell. 25 Regnet styrtet, elvene flommet, og vindene 

blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell. 

26 Og hver den som hører disse mine ord og ikke gjør det de sier, ligner en 

uforstandig mann som bygde huset sitt på sand. 27 Regnet styrtet, elvene flom-

met, og vindene blåste og slo mot huset. Da falt det, og fallet var stort.» 

> Gårsdagens konflikt mellom ”kjøttet” og Ånden er i dag valget mellom 

to ulike hus, eller to ulike grunnmurer. 

> Hva er forskjellen mellom å handle etter Jesu ord og å ikke gjøre det? 

> Ett hus faller, et annet blir stående, hva betyr dette? 

 

 

Matteus 22,34-40 

34 Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de 

sammen. 35 Og en av dem, en lovkyndig, spurte for å sette ham på prøve: 

36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» 37 Han svarte: «‘ Du skal elske 

Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.’ 

38 Dette er det største og første budet. 39 Men det andre er like stort: ‘ Du skal 

elske din neste som deg selv.’ 40 På disse to budene hviler hele loven og pro-

fetene.»  

  

> Så dette er hva dette nye livet handler om? 

> Ikke religion, ikke renhet, ikke lydighet men kjærlighet. 

> Å elske Gud og å elske mennesker går ut på det samme. 

 

 

Lukas 6,43 

 43 Det finnes ikke noe godt tre som bærer dårlig frukt, heller ikke noe dårlig 

tre som bærer god frukt. 

 

> To hus blir til to trær. 

> Bær god frukt – minner dette deg om noen lignelser i Bibelen?  
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Johannes 4,39-42 

 

39 Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på Jesus på grunn av 

kvinnens ord da hun vitnet: «Han har fortalt meg alt det jeg har gjort.» 40 Nå 

kom de til ham og ba ham bli hos dem, og han ble der to dager. 41 Mange flere 

kom til tro da de fikk høre hans eget ord, 42 og de sa til kvinnen: «Nå tror vi ik-

ke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han vir-

kelig er verdens frelser.»  

 

> Jesus forandrer denne kvinnens liv. 

> Kanskje er det da han blir hennes frelser? 

> Hun begynner sitt nye liv med å fortelle andre om hva som har skjedd.  
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