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T e m a e n e  
Den første delen av heftet har hentet mye av inspirasjonen og stoffet fra Bill Hy-
bels sin bok «Helt Enkelt». Denne boken fås kjøpt i bokhandelen. Temaene vil 
være meningsfulle å bruke inn mot kirkeårets åpenbaringstid og ikke minst faste-
tid. 

Den andre delen av heftet bygger på kirkeårets tekster i tiden etter påske. 

Hvert tema har en innledning og et samtaleopplegg. Til de første temaene er det 
også laget «handlingssteg». Dette er steg hvor en kan få hjelp til konkrete steg og 
praksiser knyttet til temaet. 

 

1 5  m i n  p r a k s i s  
Til hvert tema har vi laget en utfordring vi kaller 15 min praksis. Følgende mal kan 
brukes til dette: 

 Finn et fast sted—gjerne en fast stol 

 Vær i stillhet, slik at du blir rolig innvendig 

 Les dagens bibelord på www.bibelen.no 

 Les sakte—lytt etter Den Hellige Ånds veiledning 

 Be over det du opplever 

 Noter ned det Gud viser deg 

 

Det å lese Bibelen på egen hånd er et ganske nytt fenomen. I hundrevis av år var  
bibellesing et fellesprosjekt. Kan du trenge drahjelp av et fellesskap til å lese mer i 
hele Bibelen?  ByMenigheten - Sandnes har startet en Facebook-side som heter 
«Bålsamtaler».  Dette er et ”virtuelt rom” der vi støtter hverandre i å lese gjennom 
Bibelen på ett år.  Nye bibeltekster legges ut hver dag.  

Du finner rommet på https://www.facebook.com/BalSamtaler/ . 
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Er du trøtt? Sliten? Utbrent på religion? Kom til meg! Bli med meg avsides og du 
skal få livet tilbake. Jeg skal vise deg hvordan en virkelig hvilepause er. Gå med 
meg og arbeid sammen med meg – se hva jeg gjør! Lær nådens uanstrengte ryt-
me. Jeg skal ikke legge noe tungt eller upassende på deg. Slå følge med meg og du 
skal lære å leve friere og enklere. (Matteus 11:28-30, oversatt fra The Message-
versjonen).   

 

Mange lengter etter mer av dette livet som Jesus frister med. Men vi vil så mye 
annet også. Derfor svarer vi omtrent slik folket gjorde på Jesajas tid: ” I stillhet og 
tillit skal deres styrke være. Men dere ville ikke. Dere sa: ”Nei,  vi rømmer til 
hest!” (Jes 30:15-16).  

Den gang var det hester. Nå har vi utallige andre måter å holde tempoet oppe på, 
rekke over alt, holde kontroll på tiden og tilværelsen. Men lurer vi oss selv? Mange 
kjenner at de ikke lenger selv har styringa. De har ikke noe valg. Det er andre som 
setter farten for oss.  

 

Her er fire viktige områder til påfyll: 

1. Tid med Gud 

Tid sammen med Gud hver dag er den beste motgiften mot noe som tapper spesi-
elt mye energi. Kan du sette av minst 15 minutter til din viktigste relasjon? 

2. Familie 

Uansett om du er gift eller singel, har du ”vennefamilien” din, folk Gud har samlet 
rundt deg som er viktige. Tenk på hvordan familien din kan være en livgivende 
kilde til energi for deg.  

3. Tilfredsstillende arbeid 

Hvis jobben bare tapper deg, uke etter uke, år etter år, må du kanskje gjøre noe. 
Be om at noe skal endre seg på arbeidsplassen, eller tenk etter om du er på rett 
plass.  

4. Fritid 

Har du  funnet ut hva som gir deg energi? Er det lesing, matlaging, hagearbeid, 
teltturer, frimerkesamling, meningsfylt tjeneste i menigheten. Uansett hva det er, 
finn det som kan gjenskape energi og kraft.  
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o p p  

i n n  

u t  

   I s b r y t e r  
Hvordan reagerer du når du møter et menneske som har ”stått opp med feil fot”? 

Del en erfaring av å ”stå opp med rett fot”. Hva skjedde? 

 

 

15 minutt med Gud er å starte ”med rett fot”. Begynn å praktisere dette allerede nå 
i cellegruppa. (Se forslag s 4). Den som leder samtalen kan vurdere om Opp-delen 
denne gang skal komme før eller etter Inn-delen. Men husk å sette av 15 minutter! 
 

 

Les teksten om Marta og Maria, Luk 10:38-42.  Les innledningen høyt eller stille.  

”Jesus minner Marta om at noe er så viktig at det ikke må komme til slutt.” Hvilke 
ting i deres liv er for viktige til at de ikke kan vente til det blir tid? (Ta gjerne et mi-
nutts pause etter det store spørsmålet, så både de introverte og ekstroverte får 
tenkt seg om!) 

 
Snakk om de fire nøklene til overskudd. Ville dere ha lagt til andre nøkler enn de 
fire?  Ta en runde på om det er en eller flere av disse nøklene dere personlig vil ha 
oppmerksomhet på framover? Hvis det oppleves trygt, kan dere gi hverandre lov til 
å spørre hverandre framover hvordan det går? (Fordel gjerne hvem som skal    
spørre.) Bruk tid til å be for hverandre, samlet, i mindre grupper eller to og to. 

 

Snakk sammen om handlingsstegene på neste side. 
 

 

Alternativ 1: Dere er ved innledningen til et nytt semester. Still hverandre spørsmå-
let: ”Hva ønsker vi å se tilbake på når vi har siste samlingen dette semesteret?” 

Alternativ 2: Ta utgangspunkt i ”BRO”-verktøyet bakerst i heftet, og sett navn på 
noen som dere ønsker å bygge bro til framover. Husk at det begynner med bønn!  
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Ta et ærlig blikk på deg selv 

Tegn ei bøtte i dagboka di eller på et vanlig ark og sett en strek der du føler at ener-
ginivået ditt ligger nå. Vær realistisk! Er du fylt til randen? Halvfull? Kvartfull? Helt 
tom? (Forsøk å være ærlig med deg selv!) 

Hvis energinivået ditt er på topp, takk Gud! Hvis du kjenner at du er nærmere bun-
nen, spør deg selv: Hvorfor er det slik? Hva er det egentlig som driver meg? Hva 
slags indre sult forsøker jeg å stille? Kunne den vært stilt på en sunnere måte? 
Hvem prøver jeg å tilfredsstille? Spør gjerne en venn eller en veileder hvis du treng-
er en sparringspartner.  

 

Lag en spesialtilpasset plan for å fylle bøtta 

Neste steg er gøy, men ikke enkelt! En spesialtilpasset plan vil være forskjellig for 
hver enkelt. Vi får energi fra ulike ting. Ikke tenk på hva som funker for andre, men 
legg en plan som passer for deg. Hvilke mennesker, aktiviteter og gjøremål gir deg 
nye krefter når nåla peker mot null? Hva er det som funker for deg? 

Ikke tenk på begrensningene i timeplanen din! Bare se for deg en blå himmel på en 
dag du kan gjøre akkurat det du vil – det som gir deg aller mest glede. Det kan være 
en ting du aldri har gjort, som du har lyst til å prøve. Eller det kan være aktiviteter 
du likte å gjøre før, men som du har sluttet med. Hva er det?  

Se gjerne på de ”fire viktige områdene til påfyll” fra innledningen til cellegruppe-
opplegget.  Gjelder noen av disse for deg? Vil du legge til helt andre punkter?  

Når du har laget deg en liten liste, skal du velge en eller to ting du kan gjøre i mor-
gen, en du skal gjøre før uken er omme, og en du skal gjøre denne måneden. Po-
enget er ikke å fylle opp energibøtta så fort som mulig, men å trene opp gode va-
ner, prioritere de levende strømmene som fornyer sjelen og fyller opp bøtta.  

Husk: Det finnes ingen snarveier! Forandring begynner med små, daglige steg. Start 
nå! 
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Visjon og verdier er blitt slagord både på arbeidsplasser og i menigheter. De sier 
noe om hva en vil være og hva en skal gjøre. Færre er det som har laget en visjon 
for livet sitt eller familielivet sitt. Hva vil skje med livet ditt, med prioriteringene 
dine, med verdiene dine dersom du satte som visjon for livet ditt, «Søk først Guds 
rike!»? 

Et viktig verktøy for å endre retning i livet og stake ut en ny kurs, er kalenderen. 
For de fleste er kalenderen bare et verktøy for å holde oversikt over gjøremål på 
jobb og i familien. Hvordan ville kalenderen sett ut dersom visjonen var «Gud 
først!»? Kan kalenderen din bli mer helhetlig enn bare å omfatte møter på jobben 
og fritidsaktiviteter for ungene eller deg selv? Hva om kalenderen sier noe om 
hvem du vil bli? Tenk etter om det er noe du vil prioritere inn og sette på plass i 
kalenderen før den fylles opp med alt det andre.  

Noen tips:  

 Bli enig med deg selv, evt. i familierådet om hvilken visjon du ønsker livet 
ditt/deres skal ha! 

 Gjør en situasjonsanalyse over situasjonen nå. Hvordan brukes tiden på en 
gjennomsnittsuke? 

 Sett opp en ny gjennomsnittsuke styrt av den nye visjonen. Viktig at den er 
realistisk!  

 Tenk gjennom følgende punkter: Gudstjenester, personlig tid med Gud, 
cellegruppe, familietid (ekteskap, forelder-barn, alenetid), arbeidstid, tre-
ning, fritidsaktivitet og sosialt. 

Til ettertanke: 

Står gudstjenester og personlig tid med Gud i kalenderen din? Eller avgjøres disse 
områdene i livet ditt av spontane valg, «Vi ser det an når søndagen kommer» eller 
«Jeg tar en stille stund når jeg kommer på det»?  

Har du et ønske om at Jesus skal ha førsteplass i livet? Tror du at gudstjenesten er 
et sted der du ærer Gud og at han taler til oss?  Viser dette igjen i kalenderen? Evt. 
hvorfor er det denne tiden som først ryker når tiden er knapp?  
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o p p  

i n n  

u t  

   I s b r y t e r  
Del en ting som gikk galt på grunn av mangel på tid, evt. dårlig planlegging og del en 
ting som har fungert bra for deg med å planlegge/rydde tid til det.   

 

Finn et fat med te-lys nok til alle. Tenn et lys og si en ting du vil takke Gud for. 

Ta 3-5 min og snakk litt om hvordan opp-delen i cellegruppa fungerer. Hvordan kan 
den bli enda mer fokusert og tilpasset deres cellegruppe?   

 

Bruk «15 min» hver for dere til å lese teksten fra Luk 4:16-19. (se side 4) 

Del tanker i møte med teksten. 

Luk 4 er ofte kalt «Jesu programerklæring for sitt liv» (visjon). Hvordan viser dette 
igjen i Jesu valg og prioriteringer? 

Hva tenker dere om kalenderen som visjonsbærer, at den sier noe om hvem du vil 
bli? Del hvilke visjoner, verdier og prioriteringer som er viktige for deg/dere. Hva er 
argumentene for å fortsette slik som du alltid har gjort? Hva fungerer i hverdagen 
din i dag? Hva kunne vært bedre?  

Snakk sammen om de fire områdene fra tema 1: Tid med Gud, familie, tilfredsstil-
lende arbeid, fritid. Hvordan viser dette igjen i kalenderen? Hvilke argumenter er 
det for å sette opp kalenderen deres på ny med utgangspunkt i å søke Guds rike 
først?   

 

Utfordre hverandre til å sette opp kalenderen som visjonsbærer for dette semeste-
ret. Sett av tid til å snakke om hvordan det har gått på en av de siste cellegruppene 
før sommeren.  

Sett inn gudstjenestene for denne våren i kalenderen og inviter med en ny/noen 
nye på minst en av dem. Se gjerne på BRO-verktøyet, s. 46-47. 

Hvordan går det med handlingsstegene fra forrige tema?     
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Gjør kalenderen til din visjonsbærer! 
Begynn med å spørre deg selv: ”Hvem ønsker jeg å bli?” Kanskje du kommer på et 
bestemt område i livet som trenger størst kursendring akkurat nå. Begynn der. Hvis 
det er flere områder som trenger spesiell oppmerksomhet, bør du begynne med 
det som utgjør den største hindringen til å leve et liv som setter Gud først.  

Etterpå skriver du inn i kalenderen alle de planene eller avtalene, de relasjonene 
eller aktivitetene som vil føre deg i retning av den du ønsker å bli.  

Hvis du lurer på hvorfor du ikke føler deg nærmere Gud, skriv ”gudstjeneste” og 
”15 minutter med Gud” i kalenderen (se s. 4) – og følg det opp i praksis.  

Hvis du er ute av form eller overvektig, skriv ”Trening” i et par rubrikker i uka og 
sett opp et gjennomførbart opplegg for å komme i gang. Vær realistisk! Snakk gjer-
ne med noen som har gjort det samme før deg! 

Hvis ekteskapet ditt trenger å styrkes eller repareres, må du kanskje skrive 
”Ekteparveiledning” eller ”Date” i kalenderen.  

Hvis barna dine ikke husker når dere sist reiste noe sted sammen som familie, må 
du plotte inn ”Familiedager”. Og de er hellige! Hvis du har små barn, spør deg selv i 
bønn: ”Hvor mange kvelder må jeg skive ”Hjemme” i kalenderen min framover?” 
Det kan være helt annerledes for deg enn for andre. Det kommer an på hvor gamle 
barna dine er. Men gå ikke glipp av den fasen dere er i! Det finnes ingen snarveier 
for å bruke tid ansikt til ansikt. Og det er noe du aldri vil angre på. Seks enkle bok-
staver kan gjøre hele forskjellen: H-J-E-M-M-E.  

Hvis du befinner deg i en jobb du hater, gjør noe med det! Melde deg på et kurs? 
Ta videreutdanning? Sette av tid på kalenderen til å skrive CV og lete etter ny jobb?  

Ta de første skrittene for å gjøre kalenderen til din visjonsbærer! 
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For mange er økonomien en stor kilde til frustrasjon. 235 000 nordmenn har i dag 
så dårlig økonomi at de er svartelistet. Kredittkortgjelden er raskt økende. Vi bru-
ker mer penger på oppussing, reising, mat, elektronikk, bil, båt, hytte osv enn før.  

Men alt skal betales. Møtet med regningene i postkassen er et ubehagelig møte 
for mange. Etter den søte kløe kommer den sure svie. Dette er en erfaring mange 
gjør seg. Likevel er det vanskelig å stoppe opp. Vanskelig å ta de grepene som må 
tas. Spiralen som en kommer inn i virker umulig å bryte. Tanken om at det en dag 
skal være penger igjen på lønnskontoen før neste lønning er fjern.  

Jesus var opptatt av økonomi. Han så den destruktive kraften økonomien kan    
utgjøre. Derfor snakket han mye om økonomi. Utfordret oss til å ta grep for å få 
oss over fra en «frustrert økonomi til en kontrollert økonomi». 

En kontrollert økonomi vil hjelpe oss å leve enklere. Den vil skape mindre           
frustrasjoner. Den vil være mer forutsigbar. Den vil også hjelpe oss til å komme i et 
rett forhold til Gud. 

 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. 

Bibelen utfordrer oss på hvem vi lever for. Lever vi med den kapitalistiske           
tankegangen, så er tanken å skaffe seg mer. Det er en forførerisk tankegang som 
lett fanger oss. Vår identitet knyttes mer eller mindre frivillig opp mot det vi eier 
og har. 

Men Gud ønsker å gi oss et annet perspektiv. Vi er ikke hva vi eier og har.  Som 
Guds skapninger, som hans barn tilhører vi han. Han ønsker ikke at vi skal være 
frustrert over en ukontrollerbar økonomi. Men han ønsker at vi skal forvalte det 
han har gitt oss på en kontrollert måte. En økonomi med Guds perspektiver i fører-
setet.  
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o p p  

i n n  

u t  

   I s b r y t e r  
Dersom du hadde hatt fri tilgang til bankkortet til en av de andre i gruppen – hva 
ville du brukt det til? 

 

 

Forrige gang snakket dere om hvordan dere ønsker å bruke «opp-delen». Bruk en 
av ideene dere ble enige om. 
 

 

Les innledningen.  Fortsett øvelsen med «15 min». Se side 4. Denne gangen bruker 
dere teksten fra Luk 19:1-10 som utgangspunkt.  

Del tanker med hverandre fra «15 min øvelsen». 

Samtal ærlig om følgende påstander: 

Alt jeg har kommer fra Gud 

Jeg kan leve tilfreds med det som Gud sørger for meg akkurat nå 

Jeg ærer Gud med å gi tiende av det jeg tjener 

Jeg sparer for å ha en buffer tilgjengelig 

Dersom du skal beskrive din økonomi om dagen – vil du kalle den kontrollert eller 
frustrert?  

Martin Luther skal ha sagt: Det siste som blir omvendt i et menneske sitt liv er dets 
forhold til penger. På hvilken måte skiller din forvaltning av penger seg fra måten 
dine naboer forvalter sin økonomi på? 

Bruk tid på å be for hver enkelt om hjelp og visdom til en kontrollert økonomi. 

 

Dersom vi skal leve enklere trenger vi å forenkle tilværelsen rundt oss. Kanskje sel-
ge unna noe osv. Er det en eller flere ting du har som du kan selge og gi pengene til 
menigheten eller et annet godt formål?  

Skriv det ned på en liste – og gjør det til neste gang.  

Hvordan går det med handlingsstegene fra forrige tema?   
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I opplegget ble det snakket om 4 påstander. Handlingsstegene denne gangen hand-
ler om disse påstandene. De skal være en hjelp til å se din økonomi ut fra Guds per-
spektiv. Utfordringen denne gangen er: Bruk de 4 påstandene og be over dem hver 
dag de neste to ukene. 

 

PÅSTAND 1: ALT JEG HAR KOMMER FRA GUD 

Kan du si og mene: ”Alt jeg har, er gitt meg ut av Guds gode hånd?” Dette gjelder 
både menneskelige og økonomiske ressurser. Takk Gud for det han har gitt deg. Be 
om visdom og innsikt til å forvalte det etter hans gode vilje. 

 

PÅSTAND 2: JEG LEVER TILFREDS MED DET GUD GIR MEG HER OG NÅ 

Overforbruk og uansvarlig økonomi er arvelig og smittende. Er det et mønster du 
trenger å bryte? Si til deg selv: Jeg skal ikke leve over evne i forhold til det Gud gir 
meg. Jeg vil ha en sunn buffer mellom det Gud gir meg og det jeg bruker.  

 

PÅSTAND 3: JEG ÆRER GUD MED Å GI TIENDEN AV DET JEG TJENER 

Det ligger velsignelser i det å gi. Våger du å gå glipp av dem? Be fremover: Jeg vil ta 
et steg i tro og gi de første 10% av min inntekt til Gud.  

 

PÅSTAND 4: JEG SPARER FOR Å HA EN BUFFER TILGJENGELIG 

Uforutsette utgifter kan dukke opp. Eller Gud kan minne deg om personer og situa-
sjoner som trenger økonomisk hjelp. En sunn buffer hjelper oss å møte fremtiden 
med en åpen holdning. 
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Jeg husker godt min første kanotur. Gleden over å være ute. Bål om kvelden.    
Lyden av vann som skvulpet langs siden. Sjøslag der vi kantret kanoene og øvde på 
å tømme dem for vann og komme seg oppi kanoen igjen uten å gå inn til land. Det 
jeg likevel husker best er vinden som tok tak i kanoen den andre dagen på tur. Vi 
strevde med å holde retningen og kom langt ut av kurs. Men vi hadde et            
landemerke å orientere oss mot og kom til slutt fram til målet. 

Det å komme ut av kurs gjelder også andre områder i livet, også troen og livet som 
Jesu etterfølgere. Noen ganger merker vi det ikke før det har gått ei stund. Det ble 
gjort en undersøkelse blant 50-åringer som hadde vært aktivt med i menighet i 
mange år. Nå var de av ulike grunner ikke med lenger. Undersøkelsen avslørte en 
skremmende tendens. Å miste kontakt med fellesskapet var ikke så farlig i starten. 
Over tid stilte flere spørsmålet om de egentlig hadde en tro. Etter 10-15 år       
konkluderte mange at de ikke ville kalle seg kristne lenger. 

Fest blikket på Jesus, troens opphavsmann og fullender, skriver forfatteren av 
Hebreerbrevet (12:2).  Jeg ser for meg en menighet som har kommet ut av kurs. Vi 
får noen hint om motløshet, om spenninger mellom ideal og virkelighet, og      
kanskje en opprivende konflikt. Derfor fortsetter forfatteren med mange opp-
muntrende ord: «Styrk de slappe hender, og de vaklende knær! La føttene gå rett 
fram på veien» (12:12-13) og «Jesus er i går og i dag den samme, ja til evig 
tid.» (13:8). 

Det er ingen tvil om at forfatterne i Bibelen brukte det de skrev for å hjelpe       
menighetene tilbake på rett kurs. Jeg ser for meg enkeltvers ble stående som 
«landemerker» både for enkeltpersoner og for hele menigheten. Både               
forkynnelsen og cellegruppeopplegget til dette temaet anbefaler deg å finne et 
favorittvers i Bibelen. Dette kan bli ditt «landemerke», enten du tenker på hele 
livet ditt eller den livsfasen du befinner deg i akkurat nå.  
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o p p  

i n n  

u t  

   I s b r y t e r  
Del en opplevelse av å gå seg vill eller komme ut av kurs. 

 

Del med hverandre et favorittvers fra Bibelen du er glad i. Prøv å omformulere ver-
set til en takkebønn. Eks. Takk Gud for at du er i går og i dag den samme (Hebr 
13:8) 

 

Les innledningen.  Fortsett øvelsen med «15 min». Se veiledning side 4. Denne 
gangen bruker dere tekstene fra 1 Kor. 9:24-27, Hebr. 12:1-3 som utgangspunkt.  

Del tanker med hverandre fra «15 min øvelsen». 

Hva hjelper deg å holde fokus eller retning? Bruk gjerne eksempler fra trening, det 
å arbeide sammen mot et mål, å ha et forbilde e.l. Forsøk å finne overføringsverdi 
på livet som kristen. 

Hva tenker du er verdien av å ha et favorittvers som ”landemerke”? Lag gjerne en 
liten oppsummering på et A4-ark. 

Hvordan skal jeg finne «mitt favorittvers»? Du har kanskje allerede et knippe av 
bibelvers du er glad i. Se om ett av dem passer inn i stikkordene dere har samlet 
ovenfor. Bak i heftet på side 44 finner dere noen eksempler på ulike favorittvers. 
Les gjennom listen hver for dere og del med hverandre 1-2 vers som du tror kan 
fungere for deg. 

 
Velg et favorittvers du vil prøve ut de neste to ukene. Legg merke til hvordan det 
kan hjelpe deg på jobben, i familien, i menigheten, i ditt indre, i takknemlighet, i 
utfordring, i veivalg. Se gjerne på BRO-verktøyet, s. 46-47. 

Hvordan går det med handlingsstegene fra forrige tema?  Minn hverandre på å 
bruke dem.   
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V e l g  e t  f a v o r i t t v e r s  s o m  « l a n d e m e r k e »  
Hva skal du se etter i et vers fra Bibelen? 

Det stimulerer til handling. Finn et vers som drar deg opp av godstolen og motive-
rer deg til å bety en forskjell. 

Det er personlig tilpasset deg. Finn et vers som berører et område av livet ditt der 
du trenger styrke eller retning nå.  

Det gir håp. Finn et vers som motiverer deg og løfter deg opp. Hvis du allerede har 
et favorittvers fra Bibelen som passer, ta det i bruk! 

Hvis du trenger et nytt bibelvers, sett av tid til å lete etter 1-2 vers og prøv det ut. 
Tenk etter om du ønsker et vers for hele livet, eller for den livsfasen du er i akkurat 
nå. Eller to vers, et til hver bruk. Se tips side 44. 

 

Ta det i bruk 

La det bli noe mer enn en fiks idé! Prøv det ut og kjenn etter hvordan bibelverset 
påvirker deg. Lær det utenat. Skriv det om med egne ord. Bruk det i bønnene dine. 

Hvor lenge skal du holde fast på ett vers? Ikke bytt for ofte. Prøv deg fram med ett 
år i første omgang og se hvordan det virker. 

Verdien av å ha et favorittvers som ”landemerke”: 

 Det slår fast hva som er aller viktigst i livet. 

 Det motiverer meg til å være den Gud har kalt meg til å være. 

 Det oppmuntrer meg på de tunge dagene. 

 Det blir et vers jeg kan be. 

 ………………………………………………… (egne tanker) 
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Mange av oss føler at livet ikke helt er blitt det vi drømte om eller håpet på. Rekla-
men vi daglig møter, er med på å strø salt i såret: Du er ikke tilfreds, men løsning-
en er bare en handel unna.  

Men er det mulig å være helt tilfreds? George Barna har skrevet en bok som heter: 
“If things are so good, why do I feel so bad?» Hans spørsmål er det samme som 
mange kjenner på: ”Hvis vi har det så bra, hvorfor føler vi oss da så misfornøyde?”  
Til tross for at vi har det materielt sett bedre enn noen gang tidligere i historien, 
sliter mange med en indre følelse av utilfredshet. En mann på 37 år uttrykker det 
slik: ”Ekteskapet mitt er godt, jobben min er bra, men jeg føler hele tiden at det 
må være mer ved livet enn det jeg har. Jeg er ikke en slik person som tror at gres-
set alltid er grønnere på den andre siden. Men jeg har det slik som U2 synger om: 
”I still haven`t found what I am looking for.” Problemet er at jeg ikke en gang vet 
hva jeg leter etter.» 

Når vi leser Forkynneren, en bok av Salomo, møter vi de samme tankene: Forgje-
ves, sier Forkynneren, forgjeves og forgjengelig – alt er forgjeves! Hva har mennes-
ket igjen for sitt strev, for alt det strever med under solen? (Fork. 1:1-2).  

Er alt bare tomhet og jag etter vind? Hvor tilfredse kan vi være i en  verden  preget 
av synd og opprør mot Gud? Bibelen sier at vi blir først fullt og helt de vi er skapt 
til når vi i en evighet skal leve sammen med Gud. 

Men mens vi lever her, trenger vi hjelp til å forstå hva som er «jag etter vind», hva 
som er tomhet og forgjeves. Salomo sin historie kan hjelpe oss. Til å prioritere rett, 
til å gjøre kloke valg, til ikke å bli lurt av reklamens og medias forførende stemmer. 
Men heller lytte til Guds stemme i Bibelen som sier noe om hvor tilfredshet er å 
finne.  
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o p p  

i n n  

u t  

 I s b r y t e r  
Hva liker du best med våren? Er det noe du ser spesielt frem til denne våren? 

 

En av nøklene til tilfredshet og takknemlighet er å fokusere på Guds storhet og god-
het, på hans velsignelser. Bruk Salme 145 som en bønn. Les som en veksellesning 
(ett og ett vers) – og ha tid til litt stillhet eller en kort takkebønn for det som står i 
verset.  Be om hjelp til å prioritere rett i hverdagen. 

 

Les innledningen.  Fortsett øvelsen med «15 min». Se veiledning side 4. Bruk teks-
tene fra Forkynneren kap 1 og 2.   

Del tanker med hverandre fra «15 min øvelsen». 

I følge Salomo er det 7 ulike måter å «jage etter vinden på»: Helse (langt liv), vis-
dom (utdannelse), fornøyelser, arbeid (å utrette noe i livet), rikdom, sex og berøm-
melse (drømmen om å bli kjendis). . . Hvilke av disse er de største fristelsene for 
folk flest? For deg? Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å avsløre at dette kan bli 
«jag etter vind?» 

Les Fork. 2:24-25. Er dette i tråd med de tanker du har vokst opp med? Unner Gud 
deg glede og gode ting? Eller er det å nyte livet i strid med Bibelen?  

Les Matt. 6:31-33. Hva lover Jesus her? Hvordan kan vi ha et rett fokus i livet slik at 
vi søker Guds rike først? Hva hindrer oss i å ha dette fokuset? Hvordan balansere 
dette fokuset med det å nyte livet? 

 

I Fork. 12:13-14 oppsummerer Salomo det han har skrevet. Hva synes du om den 
oppsummeringen? Å frykte Gud er jo noe annet enn å være redd for Gud. Men hva 
betyr det egentlig? Hva vil en rett gudsfrykt kunne gjøre med våre prioriteringer og 
vårt fokus i livet?  

Hvordan går det med handlingsstegene fra forrige tema?  Minn hverandre på å 
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Dette er de siste handlingsstegene i serien «Helt enkelt».  Dersom du har startet 
forenklingsprosessen, er det viktig at du ikke fyller opp med nye ting.  Se og vurder 
om du skal bruke følgende filter på hver mulighet, forpliktelse eller relasjon som 
dukker opp. 

 

FILTER 1: TILFREDSHET 

Nøkkelspørsmål: Vil dette bringe meg ekte tilfredshet?  

Mye av det vi jager etter er tomhet i det lange løp. Ofte som et resultat av umøtte 
behov. Hva er de behovene?  Når gudgitte behov møtes på gudgitte veier, blir det 
lettere å si nei til ting som vi vet ikke vil gjøre oss tilfredse i det lange løp. 

 

FILTER 2: HENSIKT 

Nøkkelspørsmål:  Stemmer dette med Guds hensikt for mitt liv nå? 

Som regel er det gode ting vi fyller våre liv opp med. Men stemmer det med Guds 
kall over livet ditt nå? Noen ganger må vi si: «Kanskje senere, men ikke akkurat nå».  

 

FILTER 3: BETYDNING 

Nøkkelspørsmål: Hjelper det meg å leve et liv med betydning? 

Dersom det er for mange ting som hindrer oss i å leve et liv med betydning, må vi 
gjøre en prioritering. Er det for mange ting som tapper energi fra oss, er det viktig å 
finne ting som fyller oss med energi. 
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Te
m

a
 6 - Fra

 tvil til tro
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Å tro at noen kan stå opp fra de døde er vanskelig for mange. Tomas var en av 
dem. (Joh 20:24-31) Kan vi vite at Jesus er mer enn en historisk person?  

Tomas kunne ikke uten videre gå god for alt det disiplene fortalte. Han var        
bestemt og sikker i sin sak. Tro at Jesus hadde stått opp fra de døde, det kunne 
han bare ikke, aldri i verden.  

Skråsikkerhet gir ikke en gang rom for tvil. Vi kan derfor undres på hvorfor vi har 
gitt ham tilnavnet ”Tomas tvileren”. Det står ikke noe om tvil i denne fortellingen. 

Hva var grunnen til at troen forsvant så grundig for Tomas? Trolig flere.  

En av dem kan være fordi han har mistet et nært medmenneske, og de rasjonelle 
tankene dukket raskt opp. "Det kan ikke finnes en Gud som tillater slikt!" 

Kan dette ha vært problemet for Tomas? Han mistet Jesus for kort tid siden, en 
han satte like høyt som sitt eget liv. 

Vitnesbyrd om mennesker som mister troen inneholder både skuffelser og neder-
lag. Her er det både en emosjonell og intellektuell side. Prest Odd Eidner forteller 
at da han mistet sitt andre barn, ble også Gud borte. Dette opplevdes som en dob-
bel sorg, skriver han. Kanskje Tomas opplevde en liknende sorg. Han mistet sin 
gode venn, og troen på Jesus. Det går an å forstå hans sorg og uro. 

Tomas var ikke sammen med de andre da Jesus viste seg for fellesskapet. Hva kan 
fellesskapet bety når vi ikke klarer å tro? Og hva kan vi risikere å gå glipp av når vi 
uteblir fra fellesskapet? Må vi oppsøke andre, når vi har nok med oss selv og vår 
egen sorg og grubling? Blir ikke alt bare verre da?  

Tomas kom tilbake til fellesskapet. Kanskje var det vennene som overtalte han? Da 
fikk han et levende møte med Jesus!  

Det hadde vært spennende å være vitne til disiplenes samtale da de fikk Tomas 
med på akkurat denne samlingen. Hva sa de utover at de hadde sett Jesus?  
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o p p  

i n n  

u t  

   I s b r y t e r  
Fortell om et overraskende møte. En person du ikke hadde regnet med å treffe. 

 
Les Salme 13. Syng en sang/Lytt til musikk. (F.eks fra Spotify. Kjell Fjalsett: Alt har 
sin tid. Spor 10: Tiden).  

 
Les innledningen.  Fortsett øvelsen med «15 min». Se veiledning s 4. Bruk  teksten 
fra Joh 20:24-31 som utgangspunkt.  

Del tanker dere fikk i møte med teksten.  

v. 29 Salig er de som ikke ser, men likevel tror. Salig er de som tviler, men likevel 
tror. Hva tenker du om de to påstandene? 

Har du konkrete erfaringer på hva fellesskapet har betydd for deg i perioder med 
tvil? Hva var godt? Hva var vanskelig? 

Det er grunn til å tro at det er flere «Tomaser» også i våre forsamlinger.  

Er det noen vi ikke ser lenger? Er det noe vi kan gjøre som fellesskap for å vise at vi 
savner dem? 

Les v. 30 – 31. «For at dere skal tro». Hvilken del av Jesus-fortellingen tror du kom-
muniserer best i dag?  

La oss tenke at du plutselig får spørsmålet: Hva betyr Jesus for deg? Prøv å svare på 
spørsmålet, gjerne ut fra den livssituasjonen du er i akkurat nå. 

 
 Kjenner du noen som har droppet ut av det kristne fellesskapet de siste par årene? 
Skriv gjerne ned noen navn. Hvordan kan du vise at du «ser dem»? Er det noe du 
kan invitere dem med til? (Se også BRO-verktøyet, s. 46-47.) 
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Tema 7 -  hvor går veien?  
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Frøken Stor Tro går på en vei. Den er akkurat passe bred. Himmelen er skyfri og 
blå. Sola varmer. Langs veien vokser det vakre blomster. Frøken Stor Tro kjenner 
en mild bris kile seg i ansiktet. Det er lett å gå. Det er lett å finne frem. Hun vet 
hvor hun går, og hvor hun skal. Men det viktigste av alt er at hun ikke er alene. 
Hun vet og kjenner at Jesus alltid er med.   

 

Litt lenger fremme går herr Tvil. Han er litt usikker på om han er på rett vei. Det er 
tåkete der herr Tvil går. Han har så lyst til å få tegn, se lyset! Men det er skumring, 
og tåka gjør det vanskelig å se. Herr Tvil vil så gjerne ta det rette valget, vite at han 
er på rett vei. Han føler seg alene. Han ser andre gå langs veien. Noen sammen, 
noen alene, men ingen han kan gå sammen med. Det er tungt å gå. Likevel famler 
han seg videre.  

 

Se for deg livet ditt som en vei, hvordan ser denne veien ut? Skremmende lang? 
Smal og vanskelig å gå på? Er det en vei som er lett å se, og enkel å finne frem på? 
Er det frøken Stor Tro eller herr Tvil som oftest er din ledsager på veien? 

 

I teksten fra Johannes 14:1-11, snakker Jesus om at han snart skal dø. Han prøver 
å forberede disiplene sine. De behøver ikke være redde, for de kjenner veien. To-
mas svarer at han ikke vet hvor han skal, derfor vet han ikke veien. Da svarer Je-
sus: ”Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg.” 

 

En misjonær fortalte at dette ordet fikk ny betydning for ham en gang han skulle 
gå gjennom jungelen sammen med en lokal kjentmann. Plutselig fantes det over-
hodet ingen sti å følge. Men kjentmannen visste hvor han skulle, og hogget vei 
gjennom jungelen.  

 

Den lokale kjentmannen både var veien og viste veien, sa misjonæren. Det handler 
om å gå sammen med Jesus. 
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o p p  

i n n  

u t  

   I s b r y t e r  
Alternativ 1:  

Snakk om en spesiell reise, eller turopplevelse du har hatt. Prøv å beskrive opple-
velsene omgivelsene ga deg.  

Alternativ 2:  
Hvilken beskrivelse passer best på deg:  
Jeg er mest opptatt av prosess, å være underveis.  

Jeg er en person som trenger å ha et tydelig mål å strekke meg mot.   

 

 

Syng en lovsang sammen. Les Salme 139.  

Takk Jesus for at han er veien, sannheten og livet.  

 

 

Les innledningen.  Fortsett øvelsen med «15 min». Se veiledning side 4. Denne 
gangen bruker dere teksten fra Johannes 14: 1- 11 som utgangspunkt.  

Del tanker dere fikk i møte med teksten.  

Se for deg Frøken Stor Tro og Herr Tvil. Hvem av disse er oftest din ledsager?  

Hvis du ikke er tilfreds med livet på veien akkurat nå, hvordan kan ting endre seg? 
Hva må du gjøre? Eller legger du ansvaret på andre eller Gud?  

Hva forteller historien om misjonæren og den lokale kjentmannen i jungelen dere? 
Har dere eksempler fra eget liv på at Jesus har vært Veien på denne måten: Jesus er 
veien - Jesus viser veien. 

Jesus sier om seg selv at han også er «sannheten og livet.» Hva mener Jesus med 
dette? Hva betyr det for oss i dag? 

 

Bruk litt tid på å be høyt eller i stillhet for noen som dere ”ledsager” og håper kan 
komme til tro på Jesus som Veien, Sannheten og livet. Nevn gjerne konkrete navn, 
tenn lys eller skriv bønnelapper og legg i en bønnekorg.   
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Tema 8 - ett fellesskap som tjener (mye) 
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En mor kommer til Jesus med sønnene sine på slep og prøver å oppnå fordeler for 
dem. Også blant Jesu venner var det noen som i et "svakt øyeblikk" prøvde å klatre 
på rangstigen og be om spesialbehandling. De andre disiplene ble sinte på de to 
brødrene med den overambisiøse moren.  

 

Men Jesus roer gemyttene og sier: "Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, 
og stormennene deres styrer med hard hånd." Dere vet at det er sånn verden 
fungerer, for mange faller det naturlig å bruke litt albuer om de ser de kan få en 
fordel av det. De har levd hele livet med at det er sånn det fungerer. "Men slik skal 
det ikke være blant dere." 

 

Det sies at barn av overambisiøse foreldre i voksen alder får problemer med å føl-
ge spillereglene i samfunnet og kan ta snarveier for å oppnå fordeler. Om de må 
tråkke på andre for å nå sine mål, er ikke det noe problem, det har de jo gjort 
gjennom hele barndommen. 

 

Vi kjenner alle foreldre som er vel ambisiøse på vegne av barna sine, men hva med 
oss? «Vi vil jo bare det beste for oss selv og våre barn.» Eller? 

 

Å tjene andre med ydmykhet er kanskje et av de temaene som mange av oss øns-
ker å hoppe over. Jesus mistet anseelse i manges øyne fordi han ikke ville gå i alli-
anse med de betydningsfulle, men heller støttet dem med lav status. 

 

Jesus introduserer en annen måte å tenke om vellykkethet og anseelse på. "Den 
som vil bli stor blant dere", skal posisjonere seg lavt. Ikke jobbe for å øke statusen 
sin, men tjene andre. 

 

Å tjene andre er jo ikke særlig glamorøst eller prestisjefullt…? 
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o p p  

i n n  

u t  

   I s b r y t e r  
Del med hverandre en utfordring du har støtt på siden sist, og en hendelse som gav 
deg glede.  

 

 

Opp: Syng en sang/Lytt til musikk. Eller bruk egne ideer. (F.eks fra   Spotify: "Herre, 
vis meg dine veier", Oslo Gospel Choir). 

 

 

Les innledningen.  Fortsett øvelsen med «15 min». Se veiledning side 4. Denne 
gangen bruker dere teksten fra Matt 20,20-28. 

Del med hverandre tanker fra teksten. 

Hvilke tjenester finner du glede i å gjøre for andre? 

Del med hverandre tanker om ordene "tjener" og "slave". Hva betyr det å være 
annerledes? Hva er vanskelig eller truende med å se på deg selv som en tjener for 
andre? Hvor går grensen mellom å tjene og å bli utnyttet? 

Vi møter i teksten noen som vil oppnå fordeler på bekostning av andre og blir stop-
pet av Jesus. Hva er det ved denne framgangsmåten eller holdningen som er pro-
blematisk? 

Hvordan utfordrer denne teksten menighetens fellesskap til å gjøre noe godt i nær-
miljøet? 

 

 

Kan dere identifisere noen grupper i samfunnet eller mennesker i menigheten dere 
ønsker å være ekstra oppmerksomme ovenfor? Vil dere til neste samling spørre om 
hva som trengs og utføre en tjeneste for disse? Skriv gjerne ned dine følelser og 
tanker mens du gjennomfører denne oppgaven.   
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Tem
a 9 - Jesus kom

m
er til den enkelte 
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Pinse – Jesus kommer til hver enkelt 

 

Det er vanskelig å fange Den hellige ånd med tanken. Han liker ikke fokus på seg 
selv. Han vil vise oss Jesus. Derfor vil jeg sammenligne Den hellige ånd med lyset 
og solen. Solen gir lys og varme. Den gir liv. Vi ser de gode effektene av solen hver 
eneste dag. Vi legger godt merke til når solen ikke er der.  På samme måte viser 
Ånden at Jesus alltid er nær oss. Han minner oss om det Jesus har gjort for oss og 
det som Jesus sier til oss. Han gir oss fred. 

 

I dagens tekst, Joh 14:22-29, skal Jesus snart forlate disiplene. Han lover å sende 
Talsmannen. Det greske ordet for talsmann er parakletos. Det kan bety forsvarer, 
trøster, rådgiver, megler, veiviser og oppmuntrer. Dette er mange gode ting. Det 
største av alt er likevel at når Jesus går til sin Far, så lar han oss aldri være alene.  
Den hellige ånd kommer til hver enkelt.  

 

Jeg husker godt en samtale med en gruppe 12-åringer om hva de tenkte om at 
Gud er usynlig. Mange synes det hadde vært flott om vi kunne se Gud. En gutt 
kommenterte: «Jeg er glad for at Gud er usynlig. Da kan han være mange steder 
samtidig.» Genialt, tenkte jeg. Hvis Jesus fortsatt var synlig, da ville han være be-
grenset til ett sted. Gjennom Ånden er Jesus til stede hos alle. 

 

Den hellige ånd gir kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, tro-
fasthet, ydmykhet og selvbeherskelse (Gal 5:22). Den hellige ånd som gir disse 
fantastiske fruktene, bor i deg! 
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o p p  

i n n  

u t  

   I s b r y t e r  
Fortell om en gang du følte deg alene, og noen kom og hjalp deg.  Du kan også for-
telle hva som ga deg trygghet da du var liten og redd.  

 
Syng en lovsang som handler om Den hellige ånd. Takk for at Den hellige ånd er til 
stede. Vær stille og gi ham rom til å gjøre det han vil i blant dere i kveld og videre 
fremover.  

 
Les innledningen. Fortsett øvelsen med «15 min». Se veiledning bak i heftet. Denne 
gangen bruker dere teksten fra Joh 14:15-29. 

Del tanker dere fikk i møte med teksten.  

Hva er dine første assosiasjoner med Den hellige ånd? Del erfaringer med Den helli-
ge ånd. 

Noen tenker at Den hellige ånd er mystisk, en som man helst ikke vil forholde seg 
til. Hvorfor er det slik? Hvordan kan dagens innledning hjelpe dere til å tenke stort 
om hva Den hellige ånd gjør i deres liv? 

Kan en kristen bare forholde seg til enkeltpersoner i treenigheten og unnlate noen 
andre? Hvilke konsekvenser har det?  

Hvor ser dere spor etter Ånden i løpet av en gudstjeneste? I hverdagen?  

Tenker du over til vanlig at Den hellige ånd bor i deg? Har det noen konsekvenser 
for det livet du lever? Bør det ha det? På hvilken måte?  

 
Be hver morgen frem til neste samling om at Den hellige ånd skal lede deg gjennom 
dagen, og at Jesus skal få større plass i livet ditt. Notér ned innskytelser du får.  

Be om at Ånden skal bruke deg til velsignelse for andre i løpet av dagen. Be om at 
han skal hjelpe deg til å legge merke til det.  
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Tema 10 -Undringens spørsmål 
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Nysgjerrighet er en fabelaktig egenskap! Viser vi genuin interesse for en person 
eller en sak, da bygges sterke relasjoner.  

Fariseerne og de skriftlærde  stilte ofte Jesus lukkede spørsmål for å få bekreftet 
sine oppfatninger og sette ham på plass. Det er mulig å stille spørsmål uten egent-
lig å gi rom for reell undring. Vi har vel alle opplevd ubehaget ved å møte folk som 
stiller oss spørsmål uten egentlig å være interesserte i svaret.  

Fariseeren Nikodemus våget seg nærmere Jesus enn andre fariseere. Han oppsøk-
te Jesus på tomannshånd, og han stilte gode åpne spørsmål: 

Hvordan kan en som er gammel bli født på ny? 

Hvordan kan dette skje?  

Gode og åpne spørsmål åpner for ny innsikt, for uoppdagede perspektiver, for 
dypere relasjoner. Jesus lengter etter våre åpne spørsmål og vår undring. Vi kan 
lett forveksle undring og tvil. I perioder unngår vi kanskje ikke tvilen. Den kan føre 
oss videre. Men undringen er annerledes. Den trenger vi hele tiden. For Jesus rom-
mer så mye mer enn vi hittil har erfart. Den som undrer seg og stiller åpne spørs-
mål, trenger dypere inn i relasjonen til Jesus.   

Stiller du fortsatt gode åpne spørsmål til troen din? Du kan stille dem når du leser i 
Bibelen, når du ber, eller når du er i samtale med en venn som har vært ute i dette 
troslandskapet en stund.  

I de fire evangeliene stilles det til sammen litt over 600 spørsmål. Jesus stiller ca. 
100 av dem. Resten dukker opp i samtalen som en respons på det Jesus sier og 
gjør. Flere av de lange samtalene i Johannesevangeliet handler om spørsmål og 
misforståelser.  

Det går en linje fra Nikodemus til oss, til vår tid, til våre liv: Ønsket om å forstå for 
å kunne tro!  

Hva gjør du med din undring? Hvor søker du svar på dine spørsmål? Lar du dem 
ligge? Har du rom for de åpne spørsmålene? 

Nikodemus går til Jesus med sine spørsmål. Og Jesus svarer. 
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o p p  

i n n  

u t  

   I s b r y t e r  
Hva er det «beste» spørsmålet du noen gang har blitt stilt? 

 

 

Lytt til Sigvart Dagslands «Djube spor». Takk Gud for sporene i ditt liv. Takk for at 
Gud gir rom for dine spørsmål. 

 

 

 

Les innledningen.  Fortsett øvelsen med «15 min». Se veiledning side 4. Denne 
gangen bruker dere teksten fra Joh 3,1-14. 

Del med hverandre tanker, opplevelser dere hadde i deres «15 min» -stund. 

Forestill deg at du er i Nikodemus sin situasjon—hvilke spørsmål ville du ha stilt 
Jesus der du er i livet akkurat nå? 

Hva er det med Jesus og troen på han du bruker mest tid på å undre deg over? 

Hva mener du er den største forskjellen på tvil og undring? 

Hva mener du en mister dersom en ikke åpner opp for undring i møte med Jesus? 

 

 

 

Alphakurs eller Startkurs er viktige kurs for søkende og undrende mennesker. Er 
dette noe deres menighet/cellegruppe kan arrangere? Hva skal til for at det skal 
skje og hva er de største hindringene for at det skal skje? 

Før slike kurs er bønn viktig. Bruk BRO-verktøyet på s. 46-47 og be for noen som 
ikke er i gruppa.  
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Tema 11 - Ett fellesskap i bevegelse 
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”Følg med!” sier læreren utålmodig, når elevenes oppmerksomhet har stukket av 
fra klasserommet. Men det er ikke enkelt å sitte stille for lenge av gangen.  

”Følg med meg!” sa Jesus, og tok disiplene med på en reise ut på veien. En reise 
som skulle vare livet ut. Det ble en folkebevegelse.  

Men det startet med enkeltmennesker som ”reiste seg og fulgte han”, slik tolleren 
Matteus gjorde.  Mange mennesker fulgte med Jesus. Kvinner og menn, fattige og 
rike. De ble kalt for disipler, lærlinger. De fulgte med ham over alt, de lærte av det 
han sa og gjorde, de ble utfordret, de stilte spørsmål.  

Jesus dro ut på turné i området der han bodde. Han hadde mye å rekke over. Lær-
lingene hang på. Hva gjorde han mens han gikk? Han underviste, forkynte evange-
liet om riket og helbredet all sykdom og plage. (Matt 9:35).  

En hilsen til den lærling som trodde det holdt å lire av seg noen ord om evangeliet: 
Ordene må være båret av ekte omsorg for menneskene der de er, med sine sår og 
vanskeligheter.  

En hilsen til den lærling som trodde det holdt å vise nestekjærlighet: Våre hand-
linger trenger å tydeliggjøres med ord om Jesus og det riket han kaller oss til å 
være en del av.   

I alt dette så Jesus folkene, han så den enkelte og fikk inderlig medfølelse med 
dem. Denne medfølelsen er typisk for Jesus. Menneskene var som sauer uten hyr-
de, men nå var den gode hyrden her. Jesus så den enkelte i det han underviste, 
forkynte og helbredet.  

Den umiddelbare responsen på folkets nød er at her trengs det arbeidere. Bildet 
er hentet fra jordbruket. Når kornet er modent må det høstes, og da måtte man 
ha folk til å høste inn. Jesus ser behovene, og sier at her trengs det hender og 
føtter som er villige til å følge med ham. Det trengs folk som ser og møter mennes-
ker slik Jesus gjorde. 

En dristig bønn å be: ”Høstens Herre, send ut arbeidere for å høste inn grøden!” 

Svaret kan ligge nærmere enn vi tror.  
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o p p  

i n n  

u t  

   I s b r y t e r  
Del minner om den beste læreren dere hadde på skolen. Hva var så spesielt med 
henne eller han? 

 

 

Les Salme 23 om den gode hyrde. Syng en sang/Lytt til musikk. For eksempel ”The 
Shepherd” fra Bethel Music  

 

 

Les innledningen. Fortsett øvelsen med «15 min». Se veiledning side 4. Denne gang-
en bruker dere teksten fra Matt 9:35-38. Del tanker dere fikk i møte med teksten.  

Les Matt 8:18-22. 

Hva er det beste med å ha Jesus som lærer? 

Hva er det vanskeligste ved å følge med Jesus i dag?  

Jesus forkynte evangeliet og helbredet syke. (Matt:9:35) 

Hva trengs det mer av i din sammenheng? 
Hva må til for at vi skal få den rette balansen der vi er? 

Hva slags arbeidere er det mest bruk for hos oss nå?  

 
 
 Be Høstens Herre…. 
-  om flere arbeidere så det kan bli flere cellegrupper og flere nye i tjenestegrupper 
i menigheten til høsten. 

-  at Gud kaller flere unge til å ta utdanning til heltidstjeneste i menighet og misjon.  
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T r y g g h e t  
Herren er nådig, vi går ikke til grunne. Hans barmhjertighet tar ikke slutt, den er ny 
hver morgen. Din trofasthet er stor. (Klag 3: 22-23) 

Herren din Gud er hos deg, en helt som frelser. Han fryder og gleder seg over deg 
og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over deg med fryd (Sef 3:17) 

Andre eksempler: Sal 3: 4-5 ;  Joh 10:27-29 ; Rom 8:38-39 

 

B a r m h j e r t i g h e t  
Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst 
og ga deg drikke?  Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde 
deg?  Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’  Og kongen skal svare dem: 
‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har 
dere gjort mot meg.’ (Matt 25:37-40) 

Men den som har mer enn nok å leve av og likevel lukker sitt hjerte når han ser sin 
bror lide nød, hvordan kan han ha Guds kjærlighet i seg?  Mine barn, la oss elske, 
ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. (1 Joh 3: 17-18) 

 

T i l f r e d s h e t  
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. (Matt 6:33-34) 

Jeg vet hva det er å ha det trangt, og hva det er å ha overflod. I alt og i alle ting er 
jeg innviet, å være mett og å være sulten, å ha overflod og å lide nød. Alt makter 
jeg i ham som gjør meg sterk. (Fil 4:12) 
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M o t  
Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! 
For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.» (Josva 1:9) 

For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse for hver 
den som tror, jøde først og så greker. (Rom 1:16) 

 

T r o f a s t h e t  
Men jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. (Jos 24:15b) 

Gutter blir trette og slitne, unge menn snubler og faller. Men de som venter på 
Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke slitne, de 
går og blir ikke trette. (Jes 40: 30-31) 

 

F o r s a k e l s e  
Jeg er korsfestet med Kristus;  jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. 
Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds 
Sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. (Gal 2: 19b-20) 

Da hørte jeg Herrens røst. Han sa:  «Hvem skal jeg sende,og hvem vil gå for oss?» 
Jeg sa: «Jeg! Send meg!» (Jes 6:8) 

 

KILDE: Mange av ideene over er hentet fra boka Helt enkelt, skrevet av Bill Hy-
bels 
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Hvem bygger jeg BRO til i mitt liv?  Vi bygger bro gjennom BØNN, RELASJONER og 
ORD  

 

B ø n n  
Disse BER jeg for: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

R e l a s j o n e r  
Å være en ambassadør betyr at du vet hvor du kommer fra, og at du har et opp-
drag. Diplomater møter andre med respekt og kjærlighet, men har et tydelig bud-
skap.  

Vennskap har en verdi i seg selv, og gjør at vi føler oss hele, verdsatte og berikede 
som mennesker. Det som gjør vennskap ekstraordinære, er når vi deler det som 
betyr absolutt mest for oss med den andre.  

 
O r d  
Å sette ord på sin tro er avgjørende for å være tydelig, og Bibelen hjelper oss med 
dette. De følgende bibelversene er bra å kunne utenat: 

Joh 3:16: ”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. 

Rom. 3:23: Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. 

Rom. 1:16: For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er en Guds kraft til frelse 
for hver den som tror, jøde først og så greker.  

Rom. 6,23: Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, 
vår Herre.  
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Rom. 5:8: Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi 
ennå var syndere.  

 

Rom. 10:13: Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.  

 

Rom. 10:9-10: For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjer-
te tror at Gud har oppreist Ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror vi 
så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst. (Hentet fra Bibel 
2011).  

 

(Kilde for BRO-verktøyet: SALT Bergenskirken.)  
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