
1 



2 



3 

 

TEMA 

1. RETT PERSON PÅ RETT PLASS MED RETT MOTIVASJON  S.5 

2. RETT PERSON PÅ RETT PLASS MED RETT MOTIVASJON  S.9 

3. RETT PERSON PÅ RETT PLASS MED RETT MOTIVASJON  S.13 

4. DA BARNA BLE MENNESKER      S. 17 

5. FRA BRYSOM TIL BRY SEG OM     S.21 

6. HEVNEN VAR SØT       S.25 

7. KVINNE-EVANGELIET      S.29 

8. HEILT KONGE       S.33 

9. DE FATTIGES KIRKE      S.37 

 

Laget av 

V i d a r  M  B a k k e ,  O d d b j ø r n  S t a n g e l a n d ,  H e l g e  S t a n d a l ,  

E r l e n d  L u n d e ,  M o r g a n  F j e l d e ,  B j a r t e  H e t l e b a k k e ,     

M i k k e l  E i k i l l  J e b e  o g  K r i s t o f f e r  H o d n e  H a u g e n  

 

K-STUD 
H e f t e t  e r  g o d k j e n t  a v  K - S t u d .  I  M i n e  k u r s  k a n    d e r e  

n å  l e g g e  i n n  s a m l i n g e r ,  d e l t a k e r e  o g  f ø r e  f r a m m ø -

t e l i s t e .  D e n  g o d k j e n t e  s t u d i e p l a n e n  f i n n e r  d e r e  u n -

d e r  " M i n e  s t u d i e p l a n e r "   
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HISTORIER SOM FORANDRER VERDEN 

Jesus har hatt en enorm innflytelse på verdenshistorien. I dette heftet har vi pluk-
ket ut noen av fortellingene fra Jesu liv som har bidratt til å forandre verden:  Synet 
på barna, kvinnene, de fattige, de syke i samfunnet, fiendene, de mektige. Det er 
lett å glemme hvor annerledes verden så ut før Jesus fikk påvirke den.   

Det er sant at mange av Jesu etterfølgere ofte sporet av underveis. Det er sant at 
kirken ofte brukte lang tid på å ta konsekvensen av Jesu ord og handlinger i det 
praktiske liv. Det er sant at vi fortsatt trår feil. Selvsagt kan heller ikke vi som er 
kristne ta monopol på de gode verdiene. Det forandrer likevel ikke det faktum at 
Jesus satte en helt ny standard med vidtrekkende følger for liv og samfunn i dag. 
På tide å rette ryggen og være stolte av det vi har vært med på! 

Den første temaserien i heftet handler om nådegaver, personlighet og motivasjon. 
Som enkeltmennesker og menigheter kan vi fortsette å forandre verden der vi er.   

Hver enkelt skal ikke gjøre alt. Men som Kristi kropp er vi kalt til å sette spor sam-
men. Vi er rette personer på rett sted i den tid vi lever nå.  

LOGG 

I tilknytning til cellegruppeopplegget, oppfordrer vi til å bruke Bibelen aktivt både 
på samlingene, i familiene og i daglig tid med Gud. Vi foreslår metoden LOGG, ba-
sert på stikkordene Lesning, Oppdagelser, Gjøremål og Gjensvar.  

Noen vil ha glede av å lage seg en liten LOGG-bok for reisen gjennom bibelfortel-
lingene. Dere kan bruke en gammeldags notisbok, en digital utgave på mobilen 
eller sidene bakerst i heftet. Hvis du benytter en bibel-app, ligger det ofte en mulig-
het for å skrive notater i selve appen.  Sett inn stikkord til hver bokstav. For andre 
er det mer enn nok å føre "loggen" i hjertet.  Prøv litt ut hva som fungerer for deg!  

Opplegget LOGG HJEMME etter hvert tema, er en mulighet for hele familien til å bli 
bedre kjent med Bibelen, sammen eller enkeltvis.  

BRO 

Hvem bygger jeg bro til i mitt liv? Vi bygger bro gjennom BØNN, RELASJONER og 
ORD. Sett gjerne av litt tid på hver samling til BØNN for noen Jesus har sendt oss til. 
Oppdater hverandre på det som skjer i RELASJONEN. Spør hverandre om vi har 
klart å dele noen ORD siden sist. Se s. 42 for mer om «BRO». 
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TEMA 1 
R E T T  P E R S O N  P Å   

R E T T  P L A S S  M E D    

R E T T  M O T I V A S J O N  
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RETT MOTIVASJON 

Filisterne hadde inntatt hjembyen hans Betlehem. David står på en høyde utenfor 

byen sammen med tre av sine beste krigere. «Da ble David svært tørst og sa: Hvem 

vil hente vann til meg fra brønnen ved byporten til Betlehem?» (2. Sam. 23, 15). 

Dette utsagnet trigget David sine venner. Med fare for sitt eget liv, lurer de tre kri-

gerne seg om kvelden inn blant filisterne og henter vann fra brønnen. David må ha 

betydd mye for dem som leder. Forfatteren av Samuelsbøkene er mektig imponert 

over motet deres: «Dette gjorde de tre heltene,» sier han. Etter å ha hentet van-

net, kommer de sannsynligvis fulle av forventning og stolthet tilbake til David med 

vannet. Da gjør David noe underlig: Han nekter å drikke. Han øser isteden vannet 

ut «for Herren». Dette må ha vært en blandet opplevelse for dem som hadde risi-

kert livet for å gi David vann. Samtidig så de en leder som hadde en hovedmotiva-

sjon i alt han gjorde: Å ære Gud, ikke seg selv eller mennesker.  

 

Vi er drevet av ulike motivasjoner i vår tjeneste, noen mer ”fromme” enn andre. 

Noen handler om hva vi trenger selv, noen om behovene hos andre og i menighe-

ten. I hvilken grad er drivkraften å ære Gud?  

 

Hva har så dette med nådegaver å gjøre? Gud gav oss ikke nådegaver for at vi skul-

le vise hvem som er flinkest eller best. Vi gjør ofte ukloke valg hvis målet er å få 

anerkjennelse eller at andre skal være fornøyd med oss. Bibelen peker på at mål-

setningen er å hjelpe alle Jesu etterfølgere til å bære frukt og være tilfreds i en me-

ningsfull tjeneste. Rett person på rett plass med rett motivasjon. Første tema setter 

fokus på motivasjonen - hvorfor? Hva er din motivasjon for å være en medarbei-

der, for å bruke de gavene som Gud har gitt deg?  

 

Se for deg et menneske som tjener for å ære Gud, hva ville være et eller flere synli-

ge tegn på at dette er motivasjonen?  
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I s b r y t e r   

Del en god opplevelse fra sommeren: en overraskelse, en glede, en takknemlig-

het… 

Les Jesaja 6, 1- 8. Les så ett vers om gangen (v.3, 5, 7 og 8) og be 

egne bønner i tilknytning til hvert av versene. 

 

Les innledningen og 2 Sam. 23,13-17, Kolosserne 1, 28 – 29 og 

Efeserne 4, 11 – 12. Anvend LOGG-metoden bak i heftet. Del 

tanker med hverandre ut fra det dere har lest 

Vi kan drives av ulike motivasjoner når vi sier ja til en tjeneste. Hva er de vanligs-

te?  

I følge Bibelen skal grunnlaget for en rett motivasjon handle om å ære Gud og 

bygge opp fellesskapet. Se for deg et menneske som tjener for å ære Gud. Hva 

ville være et eller flere synlige tegn på at dette er motivasjonen? Hva er vanlige 

hindringer for denne hovedmotivasjonen? 

Jesu etterfølgere er kalt til å bære frukt og være tilfreds i en meningsfull tjeneste. Ta 

utgangspunkt i menigheten du er en del av. Hvem gjenkjenner du dette hos? Hvor-

dan kommer dette til uttrykk? 

Det første bud lyder: «Du skal ikke ha andre guder enn meg.» Er det noe som hindrer 

deg i å sette Gud først?  

  

Hvordan kan dere som cellegruppe bety en forskjell i menigheten i 

året som ligger foran? Oppmuntre, støtte, ta initiativ til, be for? Er det 

noen dere savner i fellesskapet – en invitasjon? Kan gruppa planlegge 

et felles initiativ i løpet av semesteret som involverer andre enn de som er i grup-

pa i dag? 

Be Gud om åpne øyne for noen nye du kan se og invitere med. 

BRO (se side 42) - Vi bygger bro gjennom BØNN, RELASJONER og ORD.  Hvilken 

del av bro-verktøyet er særlig aktuelt i dette temaet?  

o p p  

i n n  

u t  
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Lesning: 

Daglig lesning: Se bibel.no (abonnere på dagens bibelvers på e-post eller SMS) 

 

Les søndagens tekst 2 Sam. 23, 13-17 og Kol 1, 28 – 29.  

 

Ukas bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset) 
Det er Jesus vi forkynner...for å føre hvert menneske til modenhet i Kristus. For å 

nå dette målet arbeider og kjemper jeg i hans kraft.  

 

Oppdagelser:  

David fikk lyst på vann fra brønnen, og de modige krigerne hans tok utfordring-

en. Hvorfor vil ikke David drikke vannet? 

Tenk på en gang du gjorde noe godt, og det var ingen som så det eller takket 

deg. Var du skuffet over å ikke få takk? Husk at Jesus gleder seg sammen med 

deg. Noen ganger er det viktig å tenke at vi gjør det for Jesus, og ikke for at vi 

skal få takk. 

 

Gjøremål:  

Neste gang du hjelper noen eller gjør en tjeneste i menigheten: Ta et glass med 

vann og tøm det ut «for Herren» (minn deg selv på at du vil gi Gud ære). 

 

 

Gjensvar:  

Ukas bønn: 

Med gripekors, bønnestein e.l.  

Jesus, jeg takker for…. 

Jesus, jeg ber for….. 

 

Ukas velsignelse:  

Kristi fred råde i våre hjerter. Kristi ord bo rikelig i oss. La alt vi gjør i ord og 

handling, skje i Herrens navn. 
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TEMA 2 
R E T T  P E R S O N  P Å   

R E T T  P L A S S     

M E D  R E T T  M O T I V A S J O N  
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RETT PLASS 

En journalist fra Chicago Tribune, Lee Strobel, intervjuet og skrev på samme tid 

reportasjer om livene til popstjernen Madonna og Moder Theresa. Og han oppda-

get en enorm kontrast. Madonna, som sier hun bruker livet til å tilfredsstille seg 

selv og gjøre det hun har lyst til å gjøre, uttalte at hun var ulykkelig, og at hun heller 

ikke kjente noen som var lykkelige. Moder Theresa derimot, som brukte livet sitt til 

å tjene Gud og andre mennesker, ga uttrykk for en dyp tilfredshet. Etter å ha sett 

og erfart disse som arbeidet i slummen av Calcutta, skriver Strobel: "Livet deres er 

tøft og barskt etter vanlig standard, men jeg har aldri i mitt liv møtt slike herlige, 

lykkelige mennesker, eller opplevd en slik stemning av absolutt glede som det var 

der."  

Å være en kristen er å være en tjener. Slik beskriver Paulus omvendelsen som 

skjedde i Tessaloniki:  . . hvordan dere vendte om til Gud fra avgudene for å tjene 

den levende og sanne Gud. (1 Tess 1,9)  

Tjeneste kan skje på mange måter, men i hovedsak er det en felles tjeneste vi har 

fått, i et fellesskap, i en menighet. Og da blir det ofte tre utfordringer:  

Noen har for mange oppgaver.  Det kan føre til at de selv blir utslitt og utbrent, 

eller at andre ikke slipper til, eller man får et inntrykk av dersom man «gir menig-

heten lillefingeren, så tar de hele hånden».  

Noen har oppgaver, men er på feil plass. Det fører til at en selv blir lei og sliten, og 

dersom man holder ut, så er det bare av plikt. Men enda verre: Det fungerer ikke 

for menigheten, det bærer ikke frukt.   

Noen har få eller ingen oppgaver.  De kan føle at det ikke er bruk for dem, at alle 

andre er viktige, men ikke de selv. De kan bli passiviserte og kjenner ikke på noe 

særlig tilhørighet til menigheten.   

Målet må være å tjene ut fra de nådegavene en har, og ut fra livssituasjon, tid og 

krefter. Å oppdage sine nådegaver og ta dem i bruk, vil føre til mye velsignelse og 

glede.  
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I s b r y t e r  Nevn 2-3 nådegaver du er glad du ikke har. Er det en gave du 

kunne ønske deg? 

 

Les 1. Kor. 12,12-26. Takk for at du er en del av kroppen. Takk for 
andre personer som Gud har brukt for å tjene og være til hjelp for 
deg, for menigheten, for Guds rike. 

 

Les innledning og 1. Kor. 12,12-26 på nytt. Anvend LOGG-metoden 
bak i heftet. Del tanker med hverandre. 

Har dere erfaring med de tre utfordringene som er nevnt i innledningen: 

Noen har for mange oppgaver.  Noen har oppgaver, men er på feil plass.  
Noen har få eller ingen oppgaver.   Når det er slik: Hva skjer med menigheten? 
Hva skjer med den enkelte? 

Har du tatt «Nådegave-testen»? Kjenner du deg igjen i synlige/ potensielle nåde-
gaver? 

En annen måte å finne ut av hvilke nådegaver man har, er gjennom å «prøve og 
feile». Er det noe du ønsker å prøve ut selv? Er det noen du kan invitere med, slik 
at de får prøve ut en tjeneste?  

Les Ef. 4,11-12 og 1. Pet. 2,4-5. Du er «i stand til å utføre en hellig tjeneste så Kris-
ti legeme bygges opp.» Hva motiverer deg? Hva hindrer deg? 

En har sagt: «Jesus sender ikke ut de dyktige, han dyktiggjør dem han sender». 
Har du egne erfaringer med dette? Hvem gir du oppmuntring og støtte? Hvem 
oppmuntrer og støtter deg? 

 

Tenk gjennom om det er noen du kan invitere med slik at de får prøve 
ut en tjeneste i menigheten. (Tenk gjerne utenfor menighets-kjernen 
også).  

BRO (se side 42)  - Vi bygger bro gjennom BØNN, RELASJONER og ORD.  Hvilken 

del av bro-verktøyet er særlig aktuelt i dette temaet? 

o p p  

i n n  

u t  
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Lesning: 

Daglig lesning: Se bibel.no (abonnere på dagens bibelvers på e-post eller SMS) 

Søndagens tekst 1. Kor. 12,12-26 

Ukas bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset)  

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. 1 Kor 12,12 

Oppdagelser:  

Hva fascinerer deg med kroppen? Finn gjerne fram en bok om kroppen eller sjekk 

ut noe om kroppen fra Illustrert vitenskap: http://illvit.no/mennesket   

Menigheten er også en «kropp». Hva skal til for at alle deler skal fungere godt 

sammen? Hvilken del av kroppen har du lyst å være? 

 

Gjøremål:  

Tenk på noen andre i menigheten og den tjenesten de gjør. Prøv å sammenligne 

det de gjør med en kroppsdel. Hva kunne det være? Si det til dem. 

 

Gjensvar:  

Ukas bønn: 

Kjære Jesus. Slik hodet er på kroppen min, slik er du hode for oss i menigheten. Vi 

hører sammen. Fyll oss med kjærlighet til deg og til hverandre. 

 

Ukas velsignelse  

Måtte kjærlighetens Gud, som delte sin kjærlighet med oss, styrke oss i kjærlighe-

ten til hverandre.  

Måtte Sønnen, som ga sitt liv for oss, gi oss nåde til å leve for hverandre.  

Måtte Den hellige ånd, som bor i oss, utruste oss til alltid å være noe for andre. 

Amen. 

 (fra Filippinene) 

http://illvit.no/mennesket
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TEMA 3 
R E T T  P E R S O N    

   P Å  R E T T  P L A S S     

M E D  R E T T  M O T I V A S J O N  
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RETT PERSON 

”Jeg er nok ikke rette person for dette”.  

Du har sikkert sagt og tenkt dette. Og i mange tilfeller har du rett. Det kan være en 

fin ting å takke for alt vi ikke er gode på, eller alt vi ikke passer til. Det minner oss 

på hvor avhengige vi er av andre. Og at slettes ikke alt hviler på oss.  

Men du er ALDRI feil person. For Gud er du alltid rett person på det sted og i den 

tid du lever. Du er ingen tilfeldighet! ”Dine øyne så på meg da jeg var et foster”, 

sier salmen. ”Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var 

kommet”. (Salme 139, 16).  

Vi kan utvikle oss og få nye gaver gjennom livet som kristne. Men mye tyder på at 

vi har en personlig stil og noen grunnleggende egenskaper som vi bærer med oss 

fra Skaperens hånd. Og han har laget oss med en plan og plassert oss inn i våre 

omgivelser med en hensikt.  

Her er noen eksempler på viktige faktorer som utgjør vår personlige stil:  

Er du oppgaveorientert? Da trenger du en tjeneste der du får utføre oppgaver som 

tjener andre. Ditt fokus skal være å fullføre nødvendige oppgaver.   

Er du personorientert? Da trenger du en tjeneste som dreier seg om direkte kon-

takt med mennesker. Ditt fokus skal være på relasjoner.   

Er du fleksibel? Da trenger du en tjeneste som er beskrevet generelt. Dine relasjo-

ner til andre bør være spontane.  

Er du strukturert? Da trenger du en tjeneste som er klart definert og detaljert. Dine 

relasjoner til andre bør være stabile og regelmessige.  

Det kan være oppklarende å finne sin personlige stil. Enda viktigere er det å spørre 

hvordan din personlige utrustning kan ære Gud og tjene dem du har rundt deg.  
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I s b r y t e r  Hva er din personlige stil? Er du oppgaveorientert, personorien-

tert, fleksibel, strukturert, introvert, ekstrovert?  

Les Salme 139, 1-16. Del takkebønner med utgangspunkt i salmen.  

Les innledningen på forrige side. Ta tid, høyt eller stille, til å lese 

første del av den spennende fortellingen om Ester, Ester 2,1-18 og 

Ester 4,13-14.  Bruk 15 min. hver for dere. Anvend LOGG-metoden 

bak i heftet. 

Alternativt kan den som leder kvelden ha forberedt seg på forhånd til å fortelle ho-

vedtrekk i historien. Lederen leser da også Ester 3, 8-11 for å få mer av sammen-

hengen. 

Del tanker dere får i møte med historien. Ble dere provosert? Inspirert? Motivert? 

På hvilken måte kan Ester være et forbilde for vår tid?  

Drøft påstanden: ”For Gud er jeg rett person til rette tid. Han har ikke plassert meg 

der jeg er og i den tid jeg lever, ved en tilfeldighet”. Hvis påstanden er riktig ut fra 

Bibelen, hvilke konsekvenser trekker vi for våre liv her og nå? 

Gå tilbake til eksemplene på faktorer som utgjør vår personlige stil. Kom gjerne opp 

med flere faktorer som kan være viktige. (For eksempel aksen ”introvert-

ekstrovert”).  

Snakk om hvilke tjenester som finnes i menigheten vår. På hvilken måte er det be-

hov for ulik personlig stil i ulike tjenester? Er noen egenskaper mer anerkjente, ty-

piske eller fremtredende enn andre i vår sammenheng? I så fall, hva gjør vi med 

det?  

”Hvem vet om det ikke er for en tid som denne at du har fått dronning-

rang?” (Ester 4, 14). Nevn noen kjennetegn på den tiden vi lever i. Be 

konkret for ledere og andre med innflytelse. Be om at vår menighet får 

visdom og mot til å øve innflytelse på vår samtid.  

BRO (se side 42) - Vi bygger bro gjennom BØNN, RELASJONER og ORD.  Hvilken 

del av bro-verktøyet er særlig aktuelt i dette temaet? 

o p p  

i n n  

u t  
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Lesning: 

Daglig lesning: Se bibel.no  

Søndagens tekst Ester 2:1-18. Ester 3:8-11, Ester 4:13-17 (les og gjenfortell)  

 

Ukas bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset)  

Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av 

Guds mangfoldige nåde. 1 Pet 4,10 

 

Oppdagelser:  

Hvorfor tror dere at kongen hørte på dronning Ester og forandret lovene slik at 

jødene ble reddet?  

Gud har skapt oss med ulike egenskaper. Nevn 2-3 egenskaper du er glad for hos 

deg selv. Hvordan kan du glede andre gjennom disse egenskapene? 

 

 

Gjøremål:  

Snakk sammen om personer som har et stort ansvar i verden, i Norge, der dere 

bor og i menigheten. Be om at Gud skal gi dem hjelp og visdom til å gjøre oppga-

ven sin på en god måte. 

 

Gjensvar:  

Ukas bønn: 

Takk, Gud, for at du har skapt hver enkelt av oss. Vi er verdifulle i dine øyne. 

Amen 

 

Ukas velsignelse  

Gud, velsign vår kropp. 

Gud, velsign vår sjel. 

Gud, velsign våre liv. 

Gud, velsign våre mål. 
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TEMA 4 
D A  B A R N A  B L E   

M E N N E S K E R  
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DA BARNA BLE MENNESKER 

 

Øyeblikket på fødestua når barnet ankommer verden kan ikke beskrives med ord, 

men må oppleves. Ikke bare oppleves, men også deles. Det nyfødte barnet har i 

vårt samfunn høy status uavhengig om det er jente eller gutt. Foreldre, familie og 

venner gleder seg over den nyfødte.   

 

Slik har det ikke alltid vært. Jentebarn hadde lavere status enn guttebarn og fikk 

ikke mulighet til utdannelse eller tilgang til det offentlige liv. Barn av slaver ble sett 

på som eiendom og hadde bare verdi som arbeidskraft. Barn som ikke var ønsket 

kunne man kvitte seg med. De kunne bli satt ut i skogen eller druknet.  

 

Midt i denne tiden er det Jesus blir født som et lite, fattig barn og lagt i en krybbe. 

Barnet i krybben blir hyllet som konge av mennesker fra ulike samfunnslag.  Jesus 

snur opp ned på hierarkiet og gjør barna til forbilder: «Hvem er den største i him-

melriket?» «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kom-

mer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han 

er den største i himmelriket.» «La de små barna komme til meg, og hindre dem 

ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.» «Men den som lokker til fall en av dis-

se små…» 

 

Disse historiene forandret verden. Barn ble sakte men sikkert regnet som mennes-

ker med samme verdi som voksne. Den første kristne kirke tok dette på alvor. De 

startet de første barnehjemmene og begynte å gi barna opplæring i den kristne 

tro. Dette ble forløperen for skolevesenet vi har i dag.  

Jesus forandret verden ved å løfte frem barna. Har vi tatt de fulle konsekvensene 

av det menneskesynet Jesus lærte oss?  
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I s b r y t e r  Hva er ditt første minne fra barndommen? 

 

Les Salme 131. Takk Gud for at vi får være som barn i hans 

nærhet. 

 

Les Matteus 18, 1- 6, Markus 10, 13-16 og innledningen.      

Anvend LOGG-metoden bak i heftet. Del tanker med hverand-

re ut fra det dere har lest. 

Hvilken status har barna i vårt samfunn i dag? 

Hva tror dere Jesus mente med disse utsagnene i Matt 18 og Mark 10? 

«Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer 
dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han 
er den største i himmelriket.» «La de små barna kommer til meg, og hindre 
dem ikke! For guds rike tilhører slik som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som 
ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» 
 
Det er et utsagn som heter «barna er ikke menighetens fremtid, men nåtid.» 

Hva menes med dette? 

Hvilken plass har barna i menigheten og i gudstjenesten hos dere? Hva kan 

dere som cellegruppe gjøre for at barna skal få møte Jesus og ha det godt i 

menigheten? 

 

Be for hverandres barn i cellegruppa. Be for barna i menigheten og 

de barna som ikke har det godt i deres nabolag, i Norge, i  verden. 

BRO (se side 42)  - Vi bygger bro gjennom BØNN, RELASJONER og ORD.  Hvilken 

del av bro-verktøyet er særlig aktuelt i dette temaet? 

o p p  

i n n  

u t  
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Lesning: Se bibel.no  

Les søndagens tekst Matteus 18:1- 6 og Markus 10:13-16 

Ukas bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset)  

La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike 

som dem. (Markus 10:14) 

 

Oppdagelser:  

Snakk litt om ulike situasjoner: Når er barna viktigst? Når er de voksne viktigst? 

Hvorfor er det slik? 

Hva betyr det «å ta imot Guds rike»? Hvordan er barn forbilder for voksne? 

 

Gjøremål:  

Hva kan voksne gjøre for å vise at barna er viktige? 

Hva kan barna gjøre for å vise at voksne er viktige? 

Skriv lapper med gode ord til hverandre og heng opp et synlig sted i huset. 

 

Gjensvar:  

Ukas bønn (kan gjerne brukes i forbindelse med bordbønn/ kveldsbønn) 

Takk Gud, for at du er vår Far. Vi vil alltid være dine barn, samme hvor gamle vi 

blir. Amen 

 

Ukas velsignelse  

Måtte Gud som åpnet sitt rike for alle,  

både barn og voksne,  

åpne ditt hjerte  

for dem du møter i dag.  

Amen.  
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TEMA 5 
F R A  B R Y S O M  T I L   

B R Y  S E G  O M         
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FRA BRYSOM TIL BRY SEG OM 

”Barmhjertig samaritan” er et uttrykk de aller fleste har et forhold til, enten de 

kjenner fortellingen bak eller ikke. Mange tenker at det å være samaritan er å 

være god. Det mente ikke Jesu tilhørere. Samaritanene var foraktede fiender jøde-

ne ikke skulle ha noe med å gjøre. Til jødenes overraskelse gjør Jesus samaritanen 

til helten i fortellingen. Dette var Jesu revolusjonerende poeng: Sann nestekjærlig-

het strekker seg lenger enn til våre nærmeste. Vi går ikke forbi en som lider, selv 

ikke vår fiende.  

Det er lett å avfeie fortellingen med at bare Jesus er i stand til å vise en slik radikal 

nestekjærlighet. Dette makter vi jo ikke! Også de første kristne strevde med dette. 

Men Jesu fortelling har aldri sluppet taket.  

Keiser Julian på slutten av 300-tallet, dyrket Solguden. Han var en aktiv motstan-

der av ”galileerne”, som han kalte de kristne. Han tok for seg sine hedenske pres-

ter og ba dem følge med i timen: ”Galileerne støtter ikke bare sine egne fattige, 

men våre også. Alle kan se at folket savner vår hjelp.”   

Hvor langt skulle de kristne så gå? Selv om Jesus helbredet spedalske, tok det tid 

før de kristne våget å nærme seg folk med denne fryktede sykdommen. Brødrene 

Basil og Gregor var blant de første kirkelederne som tok steget. Gregor skrev i en 

tale: ”De spedalske er skapt i Guds bilde… La oss ta vare på Kristus mens vi kan. La 

oss lindre Kristus i hans lidelser. La oss gi Kristus mat. La oss gi ham klær. La oss 

invitere Kristus inn. La oss vise Kristus ære. ” På et kirkemøte i år 376 ble det be-

stemt at der det fantes en katedral, skulle det også finnes et hospice, et omsorgs-

hus for syke og fattige. Dette ble begynnelsen på det vi i dag kjenner som sykehus.  

En annen Jesus-etterfølger, sveitseren Jean Henri Dunant, klarte ikke å forholde 

seg passiv til lyden av skadede soldaters gråt på begge sider av slagmarken. Han 

startet Røde Kors i 1860. I Jesu navn ville han hjelpe mennesker. I dag er Røde Kors 

en livssynsnøytral organisasjon. Men grunnleggeren Dunant hentet kraften fra 

mannen som ga oss fortellingen om Den barmhjertige samaritan.  
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I s b r y t e r  Fortell om en gang du har gått forbi noen som trengte din 

hjelp. Eller at noen har gått forbi deg når du trengte hjelp selv.  

 

Syng en salme eller lovsang sammen. 

Paulus sier: ”Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss 

mens vi ennå var syndere.” (Rom 5, 7-8). Takk Gud for at dette gjelder oss!  

 

Les Lukas 10, 25-37 og innledning på forrige side.  Anvend 

LOGG-metoden bak i heftet. Del tanker med hverandre. 

Huffington Post skrev i en artikkel i 2015: ”Å hjelpe andre vil få deg til å føle 

deg bedre, gi deg bedre selvtillit, gjøre deg mer optimistisk, positiv og takk-

nemlig, og du vil få  en større indre ro”. Hva tenker du om dette?  

Har du flere eksempler på at ”Den barmhjertige samaritan” skaper forandring 

også i dag? Blir du løftet opp og inspirert, eller får du dårlig samvittighet? 

Jesus sa: ”Gå du og gjør som han”. Kom med konkrete forslag til hvordan du 

kan svare på Jesu utfordring.  

Hva kan holde oss tilbake fra å være en barmhjertig samaritan? 

”Hvem er så min neste?” Hvilke svar hadde du fått hvis du hadde stilt folk på 

gata det samme spørsmålet? (Bruk fantasien!) 

  

 

Legg konkrete planer for å gjennomføre ett av forslagene som kom 
opp i samtalen (ovenfor) om å svare på Jesu utfordring. Avklar om 

det er noe som skal gjøres i lag eller hver for oss. Er det noe som trenger å 
organiseres? Er det noe som kan planlegges? 

 

BRO (se side 42)  - Vi bygger bro gjennom BØNN, RELASJONER og ORD.  Hvilken 

del av bro-verktøyet er særlig aktuelt i dette temaet? 

o p p  

i n n  

u t  
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Lesning: 

Se bibel.no (her kan du abonnere på dagens bibelvers på e-post eller SMS) 

Les søndagens tekst Lukas 10, 25-36 

Ukas bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset)  

«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din 

kraft og av all din forstand, og din neste som deg selv.» (Lukas 10, 27) 

 

Oppdagelser:  

Hvem kjenner du som har blitt såret? (Det trenger ikke å være en fysisk skade!) 

Hvem kunne ha hjulpet, men gjorde det ikke? Hva tror du er grunnen til at de ikke 

hjalp? 

Hvem har hjulpet deg når du er blitt såret, vært redd eller bekymret? Hva betydde 

det for deg? 

 

Gjøremål:  

Hvordan kan du hjelpe noen som har det vondt?  

Er det noen som trenger en oppmuntring? Hva kan dere gjøre konkret? 

 

Gjensvar:  

Ukas bønn (kan gjerne brukes i forbindelse med bordbønn/ kveldsbønn) 

Et lys tennes mens man siterer Joh 8, 12 ”Jeg er verdens lys…” og Matt 5, 14 

”Dere er verdens lys!” 

Gi to telys til hver enkelt. Be alle tenne ett av telysene og navngi en person som 

har vært et lys for dem den siste uka. Ta en ny runde og tenn det andre telyset 

mens de navngir en person de er/vil være et lys for. 

 

Ukas velsignelse  

Må Gud som begynte sin gode gjerning i deg, fullføre den helt til Jesu Kristi dag. 

Amen. (Fil 1, 6) 
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TEMA 6 
H E V N E N  V A R   

   S Ø T         
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HEVNEN VAR SØT 

«Den hjemvendte sønnen» er fortellingen vi gjerne kjenner som «den bortkomne 

sønnen». Hvordan blir sønnen tatt imot? Farens reaksjon var sjokkerende i samti-

den. Brorens reaksjon var nok mer som forventet. Fortellingen fortsetter å berøre 

oss i dag. Noen tenker at det er lettere å tilgi noen man er glad i, noen som står en 

nær. Mange familier sitter med motsatt erfaring når en har blitt såret, skuffet og 

sveket av noen av sine nærmeste.  

I romersk kultur på Jesu tid kunne gudene være til hjelp med det man kunne 

trenge. Noe av det mest populære var å be om hjelp til å gjøre hevn om man var 

blitt utsatt for noe negativt. Det var regnet som nobelt å være ekstremt lojal mot 

sine venner og dermed ekstremt i opposisjon mot sine uvenner. Det finnes mange 

eksempler på såkalte forbannelses-plaketter. Der kunne man ønske de verste ting 

for sine motstandere. Vi ser også spor av dette i Salmenes bok. 

Hevnen var søt! «Vis ingen medfølelse: liv for liv, øye for øye, tann for tann, hånd 

for hånd, fot for fot.» (5 Mos 19, 21) I dag er det liten forståelse for en slik tanke-

gang. Hva har skjedd? Jesus tar et tydelig oppgjør med dette: «Dere har hørt det er 

sagt: Du skal elske nesten din og hate fienden din. Men jeg sier dere: Elsk deres 

fiender. Velsign dem som forbanner dere og gjør vel mot dem som hater de-

re.»  (Matt 5, 43) Litteraturprofessor David Konstan sier at tilgivelse, slik vi kjenner 

det, var så å si ikke-eksisterende i Hellas og Roma. De hadde måter å reetablere 

ødelagte relasjoner. Det gikk på ære, status og skam, ikke nåde for synd og opp-

reisning for skyld.  

Jesus-fortellingene markerer et vendepunkt i historien, og gradvis blir samfunnet 

preget av en ny tenkemåte. Se på utviklingen innen fengselsvesenet: Fra dødsstraff 

til beskyttelse av menneskeverdet. Fra gjengjeldelse og straff til rehabilitering.  
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I s b r y t e r  Hva synes du er «utilgivelig»? 

 

 

Les Salme 32 og takk for Guds nåde.  Syng en salme eller lov-

sang sammen. 

 

 

Les Luk 15, 25-31 og innledningen. Anvend LOGG-metoden bak i 

heftet. Del tanker med hverandre ut fra det dere har lest. 

 

Kan du forstå brorens reaksjon? Hvorfor reagerer han slik, og kan dere finne ek-

sempler som ligner? 

Er det vanskeligere å tilgi sine nærmeste enn fremmede eller folk «lengre unna i li-

vet»? Diskuter. 

Hva sier «Herrens bønn» om tilgivelse? 

Hva er forskjellen på å være «tilgivende» og «ettergivende»?  

Hva hindrer oss i å tilgi og/eller be om tilgivelse? 

På www.menighetsressurs.com under ressurser finner dere blant annet link til et 
«skriftespeil». Bruk noen minutter i stillhet. Be Gud om tilgivelse, og kraft til å endre 
holdninger og tankemønstre. 
 

BRO (se side 42)  - Vi bygger bro gjennom BØNN, RELASJONER og 

ORD.  Hvilken del av bro-verktøyet er særlig aktuelt i dette temaet? 

o p p  

i n n  

u t  

http://www.menighetsressurs.com


28 

Lesning: 

Se bibel.no (her kan du abonnere på dagens bibelvers på e-post eller SMS) 

Les søndagens tekst Lukas 15, 11-32 

 

Ukas bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset)  

 

Nå må vi holde fest og være glade. For denne broren din var død og er blitt leven-

de, han var kommet bort og er funnet igjen. (Luk 15, 32) 

Oppdagelser:  

Teksten har tre hovedpersoner (far, yngre sønn, eldre sønn). Beskriv hvordan de 

reagerer.  Hva ligger bak (tanke, følelse, minner)? 

Fortell om en gang du tilgav en annen. Hva tenkte du? Hva følte du? 

Gjøremål:  

Hvordan kan dere være med å bidra til at nye mennesker opplever at de er vel-

komne i menigheten? 

Er det noen nye dere kan invitere på besøk? Sørg for at alle har en konkret rolle i 

det å sørge for at de føler seg velkomne (ta imot i døra, lage mat, rydde, osv.) 

 

Gjensvar:  

Snakk med Jesus om det dere har oppdaget i teksten og i samtalen. 

 

Ukas bønn (kan gjerne brukes i forbindelse med bordbønn/ kveldsbønn) 

Jesus, vår Herre, takk for alle hverdagens gode gaver. Vi ber, gi oss enda en gave: 

takknemlige hjerter. Amen.   

 

Ukas velsignelse  

Må Gud som er nådig og barmhjertig,  

fortsette å fylle deg med kraften til tilgivelse og nytt liv. Amen. 
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TEMA 7 
 

   K V I N N E -

E V A N G E L I E T         
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«KVINNEEVANGELIET» 

Du hadde helt sikkert lagt merke til henne hvis du hadde vært der. Men kanskje 

bare første gang. For etterhvert ble hun liksom usynlig. Hun dama som lusket 

rundt i synagogen. Som liksom gikk i ett med interiøret. Krumbøyd og treig som en 

skilpadde gikk hun uten å se folk i øynene. De fleste så knapt nok ansiktet hennes. 

Man måtte liksom bøye seg ned for å få blikk-kontakt. Bøye hodet eller sette seg 

på kne. 

Helt til Jesus kom. Og ikke bare satte henne fri fra de fysiske plagene, men gav 

henne verdighet og verdi tilbake. Hun kunne rette ryggen, se folk i øynene som en 

likeverdig, strekke hendene i været og lovprise Gud.  

Jesus så kvinnene. De fikk et ansikt. I likhet med barna, hadde ikke kvinner på Jesu 

tid verdi som selvstendige individer. Under keiser Augustus (27 f. Kr. - 14 e. Kr.) 

fikk enker bøter hvis de ikke hadde giftet seg igjen i løpet av to år. Det å overleve 

ektemannen sin ble sett på som en negativ ting. Da var du en belastning for øko-

nomien. Kvinnene var i stort mindretall i den antikke gresk-romerske verden. I 

følge loven tilskrevet Romulus av Roma, hadde en far plikt til å oppdra alle friske 

sønner han fikk, men bare den første datteren sin. Senere døtre kunne bli satt ut 

for å dø eller bli solgt.  

I mange av fortellingene om Jesus, har kvinner oppsiktsvekkende sentrale roller. 

Det kan ikke være en tilfeldighet at kvinner var først ved krybben, sist ved korset 

og tidligst ute ved graven. I noen av de viktigste øyeblikkene i historien, gjøres 

kvinner til sentrale sannhetsvitner, stikk i strid med det som var vanlig.  

Jesus levde et kort liv i en mannsdominert kultur. Det skulle gå lang tid før den 

kristne kirke begynte å ta den fulle konsekvensen av Jesu radikale holdning til kvin-

ner. Men over en periode på flere århundrer begynte kjønnsbalansen langsomt å 

endres. I møte med den oppstandne Jesus begynte kvinnene å reise seg og løfte 

blikket. Jesus forandrer verden. 
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I s b r y t e r  Hvilke kjønnsroller har du vokst opp med og hvilke tar du 

selv med deg videre? 

  

Syng en salme eller lovsang sammen. 

Takk Gud for at vi alle er skapt i hans bilde, som likeverdige enten vi er menn 
eller kvinner, fattige eller rike, syke eller friske.  

  

Les teksten fra Lukas 13, 10-17 og innledning på forrige side. 
Anvend LOGG-metoden bak i heftet. Del tanker med hverandre.  

Lukasevangeliet kalles iblant for «Kvinneevangeliet». Jesus så kvinner, møtte 
dem med omsorg og gjorde dem til forbilder. Hva opplever du frigjørende i mø-
te med Jesus? 

Hva bøyer menneskers rygger i dag? Hva kan vi møte gjennom livet vårt som 
kan gjøre at vi fysisk eller psykisk bøyer oss, ser ned og slutter å møte andres 
blikk? 

Har de fellesskapene du hører til bidratt til at noen mennesker har rettet seg 
opp i det siste? 

Hvilke kvinnelige forbilder har du? Hva er det som gjør dem til forbilder for deg? 

Hvilken betydning har det hatt for kjønnsrollene vi har i Norge i dag at Jesus 
behandlet kvinner som likeverdige menn? På hvilke måter? Er du komfortabel 
med dem eller er det noen ting du vil forandre? 

Er det noen mennesker eller en gruppe av mennesker i nærmiljøet 
du gjerne vil hjelpe med å rette ryggen? Hva skal til for at du vil gå 
aktivt inn for det?   

I løpet av de neste ukene: Let etter en anledning til å begrense dine rettigheter 
eller din egen frihet av hensyn til andre (i familien, på jobben, i nabolaget). Opp-
dater hverandre på neste cellegruppesamling. 

BRO (se side 42) - Vi bygger bro gjennom BØNN, RELASJONER og ORD.  Hvilken 

del av bro-verktøyet er særlig aktuelt i dette temaet? 

o p p  

i n n  

u t  
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Lesning: 

Se bibel.no (her kan du abonnere på dagens bibelvers på e-post eller SMS) 

Les søndagens tekst Lukas 13,10–17 

 

Ukas bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset)  

Han la hendene på henne, og straks rettet hun seg opp og lovpriste Gud. (Lukas 

13,13) 

 

Oppdagelser:  

Kjenner du noen som har vært alvorlig syke og har blitt friske igjen? Hvem hjalp 

dem? Snakk litt sammen om at vi kan takke både Gud og legen/ medisinene. 

Hvordan viser Jesus at han bryr seg like mye om jenter som gutter? (eks. Abra-

hams datter, de måtte skamme seg, osv.)  

«Jenter kan!»  Hvordan viser Jesus at dette er sant? Var det bare gutter/ menn 

som fulgte Jesus?  

 

Gjøremål:  

Kjenner dere noen som er syke? Planlegg et besøk eller en annen oppmuntring. 

 

 

Gjensvar:  

Ukas bønn (kan gjerne brukes i forbindelse med bordbønn/ kveldsbønn) 

Kjære Gud, det er så mye jeg ikke forstår. Takk for alle som har blitt friske. Vær 

nær hos alle som fortsatt er syke. Amen 

 

Ukas velsignelse  

Må Gud beskytte deg og bevare deg, slik en høne samler kyllingene under sine 

vinger. Amen. (Lukas 13, 34) 
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TEMA 8 
 

   H E I L T  

K O N G E         
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”HEILT KONGE” 

Historien har hatt mange herskere. Noen blir kalt diktatorer, andre keisere, kong-

er, presidenter, statsministere, generaler osv. Felles for dem alle er at de i en peri-

ode av historien har vært den øverste lederen for et større eller mindre land. 

I den perioden de levde har mange av dem hatt stor makt og innflytelse på men-

nesker sitt liv. Hitler gav først det tyske folket håp, før det så ble til en dramatisk 

undergang for landet. Djengis Kahn gjorde det mongolske riket til et av de største 

verden har sett. Lenin og Stalin bygde opp Sovjetunionen. Gandhi fikk samlet det 

indiske folket i frigjøringen av India. 

Felles for alle avdøde statsledere er at de ikke lenger har makt.  De styrer ingen-

ting. Noen av de aller siste kan fortsatt ha innflytelse, men om 500 år vil de kun 

være personer for historiebøkene. 

Det motsatte gjelder en tømmermannsønn fra Nasaret. Han hadde aldri en hær. 

Skrev ingen bøker selv. Hadde ingen regjerningsadministrasjon knyttet opp til seg. 

Ble mest populær blant dem som var mest ulik han selv. Han ble en dag hyllet som 

en konge. Men ble en stor skuffelse for alle de som ville gjøre han til en politisk 

konge. 

Han snakket ofte om kongeriket sitt. Det ble ikke bygd på grenser og kontroll, men 

gjennom personlig relasjon.  

Opp gjennom historien har kongeriket hans hatt mange ivrige medarbeidere som 

har slått politisk mynt på han. Overgrep og misbruk har foregått i hans navn. 

Bakkemannskapet hans har vært en brokete gjeng som mange ganger har skygget 

for han, i stedet for å peke på han. 

På tross av dette, fortsetter dette annerledesriket å vokse. Kongeriket som startet 

med en liten gjeng i Israel for 2000 år siden, er nå kjent over det meste av verden. 

Fortsatt snakker folk om en personlig relasjon til Kongen. Fortsatt snakker folk om 

Jesus som ”heilt Konge”.......   
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I s b r y t e r  Konge for en dag.... Hva ville du ha gjort om du kunne 

vært konge i Norge en dag? 

  

Bruk tid på å tilbe og takke Jesus som konge. Finn gjerne 
sanger som har dette som tema. 

 

 

Les først innledningen til tema og Matt 21,1-11. Anvend 
LOGG-metoden bak i heftet. 

Det temaet Jesus snakker mest om gjennom evangeliene er Guds rike 
(kongeriket). Hvilke tanker har dere om dette riket? Hva gjør at mennesker i 
dag synes det er lett eller evt. strever med å tenke på Jesus som konge? 

I bønnen Vår Far ber vi: La ditt rike komme, la din vilje skje. Hvorfor tror du 
Jesus ber oss om å be disse ordene? 

Del med hverandre eksempler på hvordan Guds rike kommer til syne i din 
menighet/forsamling. 

Historier som forandret verden: Hva har skjedd med vårt syn på makt og 
innflytelse på grunn av Jesus? Også i bedrifter snakkes det nå om tjenende 
kontra autoritært lederskap. 

 

 

BRO (se side 42)  - Vi bygger bro gjennom BØNN, RELASJONER og 

ORD.  Hvilken del av bro-verktøyet er særlig aktuelt i dette temaet? 

o p p  

i n n  

u t  
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Lesning: 

Se bibel.no (her kan du abonnere på dagens bibelvers på e-post eller SMS) 

Les søndagens tekst Matt. 21, 1- 11 

Ukas bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset)  

Hosianna, Davids sønn!  Velsignet er han som kommer i Herrens navn!  Hosianna i 

det høyeste! 

 

Oppdagelser:  

Tenk på en gang du gikk i tog eller så på et opptog (17.mai, minnemarkering e.l.) – 

hva husker du spesielt? 

En stor folkemengde hyllet Jesus. Tenk at Jesus kom til din by/ ditt hjemsted – 

hvordan ville folk tatt imot Jesus der? Hvordan ville du tatt imot Jesus? 

Jesus kom ridende på et esel. Hva sier det om Jesus som en annerledes konge? 

Lag en enkel visualisering av palmesøndag – med materiale fra naturen, med dup-

lofigurer, med tegninger. Finn noen enkle symboler dere kan legge til for å synlig-

gjøre at dere også vil hylle Jesus som Herre og Konge. 

 

Gjøremål:  

Jesus kom ikke for å la seg tjene, men for selv å tjene.  Finn 2-3 konkrete ting dere 

kan gjøre for andre i adventstiden: Omvendt adventskalender – hva kan vi dele? 

Besøke eldre. Invitere noen på adventskonsert. Servere gløgg i nabolaget. Gå på 

besøk eller invitere noen flyktninger/ innvandrere. 

Gjensvar:  

Ukas bønn (kan gjerne brukes i forbindelse med bordbønn/ kveldsbønn) 

Jesus, vår Herre, hjelp oss å se at du er nær i vår hverdag. Vi vil hylle deg som vår 

konge. Vi vil tjene som deg. Amen 

 

Ukas velsignelse  

Må Jesus være Herre i ditt liv. Må Gud velsigne deg med vennlighet og Ånden fylle 

deg med takknemlighet og lovsang. Amen. 
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TEMA 9 
 

D E  F A T T I G E S    

    K I R K E       
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 DE FATTIGES KIRKE 

Israel 2000 år siden: Maria lovsynger Herren. Hun skal bli mor til Guds sønn. Hun 
godtar ydmykt og sterkt sin skjebne: ”Se, jeg er en tjener for Herren. La det skje 
med meg som du har sagt.” Så lovsynger hun Gud. Maria vitner om en Gud som på 
alle måter angår hele og vanlige mennesker, de fattige, sultne, de ”lave”. ”I det 
høye og hellige bor jeg, og hos den som har et knust og nedbøyet hjerte.” (Jesaja 
57) 

Sør-Afrika 1994: Apartheidregimet har falt, Nelson Mandela velges til president. 
Midt i kampen mot apartheid har blant annet biskop Desmond Tutu stått. Han har 
mottatt Nobels fredspris for sitt pasifistiske anti-apartheidarbeid. Den unge nasjo-
nen ønsker å avdekke hvem som er ansvarlig for grusomheter og vold utøvd under 
og av apartheidregimet de siste tiårene. Desmond Tutu får i oppgave å lede 
”Sannhets- og forsoningskommisjonen” og klarer å balansere noenlunde upartisk 
gjennom det hele. Til tross for at det gjør ham upopulær, fortsetter biskop Tutu å 
uttale seg og kritisere menneskerettsbrudd og uetiske handlinger, sist om presi-
dent Zumas bruk av statlige midler til egne hus og svømmebasseng.   

Norge 2012: Biskop Erling Pettersen går kraftig ut mot Statoil, som utvinner olje av 
oljesand i Canada. Utvinningen krever at store landområder ødelegges, miljøut-
slipp er et faktum. Svaret lar ikke vente på seg, oljeministeren rykker ut med en 
kronikk som ender slik: ”…religion bør være religion, og politikk forbli politikk.” 

Nåtiden: Det stormer igjen rundt kirken og dens politiske uttalelser. Regjeringa vil 
gjøre Norge til et vanskelig land å emigrere til. Kirken kritiserer, og får sitt pass 
påskrevet: ”Hold dere til de åndelige tingene, så skal politikerne, de som forstår 
seg på slikt, drive politikk.”  

Mellom debatter og hard kritikk høres en skjelvende men bestemt ung jente, som 
synger:  

”Min sjel opphøyer Herren 

og min ånd fryder seg i Gud, 

min frelser… 

…Han støtte herskere ned 

fra tronen og opphøyer de lave. 

Han mettet de sultne med gode gaver, 

men sendte de rike tomhendte fra seg.”  
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I s b r y t e r   
 Lytt til ”Magnificat” av J S Bach (Magnificat in D, BWV 243: Magnificat).  

Del med hverandre hva musikken sier om Gud og kirken. 

  

Les sammen Jesaja 57, 15. Takk Gud for at han er hellig og opphøyd, 
og samtidig nær oss og gjør oss hellige. 

  

Les Marias lovsang, Magnificat, Lukas 1, 46-55. Anvend LOGG-
metoden bak i heftet. Les innledningen på forrige side.  

Del hverandres tanker om forholdet mellom politikk og religion. Skal kirken uttale seg i 
politiske saker? 

Er det forskjell på biskop Pettersen sitt engasjement for klima og urbefolkning som ut-
settes for oljesandutvinning og biskop Tutus antiapartheidarbeid? 

Hvor går grensen mellom det åndelige og det politiske? Finnes den? 

 

Hva er det som gjør at vi kan kalle lovsangen politisk?  

Hvordan er den relevant i vår tid? 

Hva er det i Jesu lære som angår politikken? Hvorfor provoserer budskapet så grense-
løst, til og med 2000 år etterpå? 

 

 

 

Hva i det politiske rom er det i vår tid som angår oss som kirke?  

Hvordan kan kirken kommunisere sitt politiske budskap? 

 

BRO (se side 42)  - Vi bygger bro gjennom BØNN, RELASJONER og ORD.  Hvilken 

del av bro-verktøyet er særlig aktuelt i dette temaet? 

 

o p p  

i n n  

u t  
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Tema 9. Lukas 1, 46-55 
 

Lesning: 

Se bibel.no (her kan du abonnere på dagens bibelvers på e-post eller SMS) 

Les søndagens tekst Lukas 1, 46-55 

 

Ukens bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset) 

Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. (Lukas 1, 46) 

 

Oppdagelser:  

En gammel kvinne (Elisabeth) og en ung kvinne (Maria) møtes. Begge var gravide. 

Hva tenkte de? 

Snakk litt med barnet ditt om ventetiden før han/hun ble født. 

 

 

Gjøremål:  

Maria gleder seg over Guds frelse gjennom Jesus. Hvordan kan vi glede oss over 

Jesus som vår frelser? 

 

Gjensvar:  

Ukas bønn (kan gjerne brukes i forbindelse med bordbønn/ kveldsbønn) 

Herre gjør meg til redskap for din fred! 

 La meg bringe kjærlighet der hatet rår. 

 La meg bringe tilgivelse der urett er begått. 

 La meg skape enighet der uenighet rår. 

 La meg bringe tro der tviler rår. 

(Utdrag av Frans av Assisis bønn) 
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BØNN Disse BER jeg for: 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

RELASJONER 

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 beriket 
som mennesker. Det som gjør vennskap ekstraordinære er når vi deler det som 
betyr absolutt mest for oss med den andre.  

 

ORD 

Å sette ord på sin tro er avgjørende for å være tydelig. 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 her-
lighet.  

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 Je-
sus, vår Herre.  

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

 



43 



44 



45 



46 



47 



48 



49 



50 



51 



52 
www.menighetsressurs.com 


