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De første tre temaene begynner med en innledningstekst. Deretter kommer 

en isbryter, en relevant og uhøytidelig inngang til gruppesamtalen. Herun-

der følges vårt forslag til hvordan dere kan gå løs på fortellingens tematikk i 

din smågruppe, men du står selvfølgelig fritt til å variere rekkefølge og innhold: 

 O P P i tilbedelse. Ta imot Guds nåde, finn fokus i bønn, høyt eller stille.  

 I N N i tematikken. Del tanker med hverandre, still spørsmål, være åpen.  

 U T i verden. Ta utfordringen, la deg utruste og la troen din bli utadvendt. 

OPP er tilknyttet Ukens bønn og Ukens velsignelse. Her har vi funnet og formulert 

bønner som passer til tema, og som dere gjerne må bruke. I tillegg vil vi for hver 

fortelling presentere en ny måte å be på som du har frihet til å ta i bruk. 

2. OPP - INN - UT - metoden: 

4 gode verktøy 

1. L O G G - metoden: 
I temaserien fra Åpenbaringen inngår skjema for egne notater, kalt L O G G: 

Les bibelteksten, gjerne langsomt, gjerne flere ganger, gjerne høyt 

Oppdag bibelteksten, finn noe viktig, noe vanskelig, noe verdt å huske  

Gjøremål i mitt liv, noe bibelteksten minner deg på eller kaster lys over 

Gjensvar som du kan gi til Gud, respons til egen vekst i tro og liv 

I den andre serien utvides LOGG til Lectio Divina/ Operatio Divina,  

se mer informasjon på s. 22.  
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3. BRO - metoden: 
Til hver UT-del har vi lagt inn en B R O for å hjelpe og ansvarliggjøre deg i 

hvordan du kan bygge gode relasjoner og samtidig gi deg frihet til å leve et 

utadvendt liv som kristen i hverdagen akkurat der du bor. 

Vi ønsker å gi deg muligheten til å bygge B R O til mennesker gjennom  

BØNN - Hvem ber du for?  

RELASJONER - Har du hatt kontakt med dem? 

ORD - Har du snakket med dem om tro eller invitert dem til menigheten? 

Vi oppfordrer deg til å dele erfaringer også på dette området i gruppa!    

For eksempel: «Siden sist har jeg bedt for henne. Jeg kom i kontakt med 

henne der den dagen. Og da jeg møtte henne igjen fortalte jeg at jeg ba for 

henne. Hennes reaksjon var (…) Jeg inviterte henne til (…) Da sa hun (…)» 

De tre første temaene avsluttes med en håndsrekning til hvordan familien 

kan bli bedre kjent med evangelienes fortellinger. Ukens bibelvers må dere 

gjerne  skrive ned, lære utenat og henge opp på en synlig plass i huset. Bøn-

nene til de første temaene er hentet fra «Guds barn» av Desmond Tutu 

(IKO, 2010). Et forslag er å ta fram dette avsnittet på et møtepunkt dere har 

etablert i familien, for eksempel under middagen, på kvelden eller de       

søndagene du og din familie er forhindret fra å delta på gudstjenesten. 

4. TRO på hjemmebane 
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Johannes åpenbaring er Bibelens siste bok. I flere hundre år ble det diskutert 

om den hadde en rettmessig plass blant Bibelens bøker. Den regnes for å 

være ett av de skriftene som ble skrevet sist, antagelig på 90-tallet e.Kr. På 

denne tiden opplevde kirken sterk forfølgelse da Domitian var keier i Roma.  

«Dette er Jesu Kristi åpenbaring» lyder de første linjene som åpner boken.  

Slik plasseres teksten innenfor den litterære sjangeren som kalles 

«apokalyptikk», avsløring av Guds planer med historien.  

 

Åpenbaringen ble gitt på øya Patmos til Johannes. (1,9). Hvilken Johannes? 

Han var tydeligvis godt kjent i menighetene i den romerske provinsen Asia. 

Han kaller seg «deres bror». Måten han skriver på, tyder på at han var en 

jødisk kristen. Det var allerede i den tidlige kirken en sterk tradisjon for at 

disippelen Johannes levde i Efesos til han ble gammel, og blant annet Justin 

Martyr skriver rundt år 150 at forfatteren er disippelen Johannes. Men det 

hevdes også av andre at det må ha vært en annen Johannes.  

 

Det er vanlig å anta at Åpenbaringen er skrevet for å gi trøst og håp til dem 

som står midt i motstand og forfølgelse for sin kristne tro. Trolig er            

Johannes selv forvist til Patmos av myndighetene på grunn av forfølgelse.      

I hvert fall er han der «på grunn av Guds ord og vitnesbyrdet om Jesus». 

(1,9). Dette gir et viktig bakteppe for vår lesning av Åpenbaringen. Boken er 

Åpenbaringsboken 
«Den nye himmeljorden» 
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ikke skrevet for å skape frykt og redsel for alt det vanskelige som skal skje; 

den er skrevet til kristne som akkurat nå frykter for sitt liv. Det er gjennom 

visjonene til Johannes de kan finne oppmuntring til å holde ut gjennom de 

trengslene de går gjennom. Det har vært mye diskutert gjennom historien 

hvordan Åpenbaringen skal tolkes.  

Var den talt inn i den umiddelbare historiske situasjonen og derfor ikke    

aktuell lenger? Eller handler den om fremtidige begivenheter i endetiden? 

En nøkkel er å huske at all bibelsk profetforkynnelse er både samtidsrettet 

og fremtidsrettet på samme tid. På mange måter kan vi si at kirken opp 

gjennom historien har hatt vansker med å forholde seg til denne boken. Vi 

skal da heller ikke glemme at det aldri har vært lett for verken kirken eller 

dens motstandere å forholde seg nakent til en tydelig profetisk forkynnelse.  

Åpenbaringen forteller om hendelser som det må ha vært vanskelig å 

uttrykke med ord. Johannes tyr til poesi og bilder, og bruker uttrykk som 

«noe som lignet på...» for å beskrive det han ser. Vi aner en virkelighet som 

er større enn den vi kjenner til. Når vi leser Åpenbaringen kan vi ha med oss 

en bevissthet om at vi bare forstår stykkevis. På samme måte som Johannes 

møtes vi av en  virkelighet som bare delvis kan beskrives med ord. Selv om 

vi kanskje kan kjenne igjen oss selv og situasjoner i vår egen tid, skal vi ikke 

begi oss inn på å identifisere verken bestemte personer eller hendelser.  

Den svenske presten og forfatteren Bo Giertz skriver om Åpenbaringen: 

«Det er fråga om en gudomlig verklighet som speglar sig  i jordiska ting».  

           



 10 

 

TEMA 1: Brev med bismak 
Når vi kjører bil er det viktig å sjekke blindsonen før vi skifter felt. 

Men hvordan kan vi oppdage blindsonene i våre liv og i våre             

menigheters liv? Hvordan kan vi få hjelp hvis vi er på feil vei?   

Johannes får beskjed om å skrive brev til syv menigheter i Asia, alle i 

dagens Tyrkia: Efesos, handelsby og provinshovedstad; Smyrna,      

berømt for sin rikdom og skjønnhet; Pergamon, residensby og         

eksportør av pergament (skinn); Tyatira, eksportør av tekstiler og     

metaller;  Sardes, politisk og militært maktsenter; Filadelfia,            

handelsby; og Laodikea, kjent for sin ullindustri og legeutdannelse.  

Vi ser av uttrykksmåten og stiliseringen, for eksempel bruken av det 

symbolske tallet 7, at teksten er ment til å gå ut til hele kirken.         

Brevene til hver menighet består av noe skryt og noe irettesettelse, 

og det kan være noe å hente for alle.  

Brevet til menigheten i Filadelfia inneholder bare skryt, men Laodikea 

får bare irettesettelse. Laodikea var en rik by, og det virker som        

menigheten har mangel på selvinnsikt. De tror de har alt, men på den 

måten har de utestengt Jesus fra fellesskapet. Han står ved døren og 

banker. Bare ved å innse at de ikke har alt de trenger, kan de bli klar 

over at løsningen er å slippe Jesus inn igjen. 

Vi i Norge kan fort havne i samme grøft som Laodikea menigheten. Vi 

kan si som dem: «jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingen ting».  
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LES teksten 
langsomt,  

gjerne flere 
ganger 

 

OPPDAGELSER i 
teksten. Noe 

viktig, noe 
vanskelig, noe 
verdt å huske? 

 

GJENSVAR 
Dette vil jeg si 

til Gud nå 

 

GJØREMÅL  
Hva vil du vite 
mer om? Hva 
kan du gjøre? 

 

Da trenger vi noen som ser det som er 

blindt for oss. Noen som tør å stille 

spørsmål ved vår praksis og vår teolo-

gi. Vi trenger noen som den brevskriv-

ende Johannes, som oppmuntrer og 

irettesetter.   

Åpenbaringen 2 - 3 
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Isbryter  

Når var det sist du fikk et håndskrevet brev, eller skrev brev selv? 

OPP  

En i gruppa leser ukens bønn. Be for menighetene i ditt område. Be om      
visdom og rettledning for dem. Avslutt med å be ukens velsignelse. 

 

INN  
Les Joh Åp 3,7-22 og innledningen på forrige side. Anvend LOGG-metoden.         

Del tanker med hverandre. 

 

Hva er likhetene og forskjellene på tekstene til Filadelfia menigheten og til 

Laodikea menigheten?  

Hva tenker du folkene i menigheten i Filadelfia kan ha gjort riktig? 

Hva tenker du folkene i menigheten i Laodikea  kan ha gjort galt?  

Hva tror dere menigheten i Laodikea tenkte da de leste brevet fra Johannes? 

Hvordan kan mennesker høre Jesu røst og åpne døren for han?  

Hvordan kan vi best rettlede hverandre?  

Hva ville Johannes skrevet av ros og irettesettelse til din menighet?  

 
 
UT 
Øv deg på å gi tilbakemelding til mennesker rundt deg i tiden fremover.            
Husk at det er god pedagogikk å gi 3 positive for hver konstruktiv kommentar.  

Vi bygger B R O til mennesker gjennom BØNN RELASJONER og ORD.                 
Ta tid på samlingen til å dele liv og erfaringer på dette området (se s. 8). 
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Lesning: Kol 2,1 - 5  

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

«Se, jeg stå r for døren og bånker. Om noen hører min røst 
og å pner døren, vil jeg gå  inn til håm og holde må ltid,          
jeg med håm og hån med meg.»  

Åp 3,20 

Oppdagelse:  Hva skal til for at vi åpner døren for dem som banker på?  

Gjensvar: «Kjære Gud. Hjelp meg så jeg blir til velsignelse for andre. Amen.» 

Gjøremål: Snakk sammen rundt bordet og fortell tre ting dere liker med fa-
milien, og en ting dere synes vi kan bli bedre til. 

 

Ukens bønn  

Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, 
prøv meg og kjenn mine tanker!         
Se om jeg følger avguders vei, 
og led meg på evighetens vei! 

Sal 139,23f 

 

Ukens velsignelse: 
Velsign oss Gud Fader. 

Velsign oss Guds Sønn. 

Velsign oss Gud Den hellige Ånd. 

Og la oss være til velsignelse for hverandre. 

Trad. 

MENIGHET på hjemmebane   #11 
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TEMA 2: En trygg og skremmende trone 
Mine foreldre er begge sykepleiere av utdannelse, og da jeg var liten var det 

ikke få ganger jeg måtte vente på dem på sykehjemmet der de arbeidet. Jeg 

kan huske at det stod et elektrisk orgel i en dagligstue. Dette var morsomt å 

trykke på! Men for å komme dit måtte jeg gå gjennom en lang korridor med 

værelser på begge sider. Jeg kan huske jeg møtte gamle mennesker i           

rullatorer, og jeg gikk forbi noen som satt og sov i store lenestoler (det så 

vertfall ut som om de sov!). Men det som har brent seg fast i minnet mitt er 

et hjerteskjærende rop: «Jesus! Jesus, hjelp meg!» 
 

Det skal kanskje god fantasi til for å sammenligne observasjoner på et        

sykehjem med synene i Åpenbaringen. Poenget mitt er at det å lese om     

synene fra Guds trone og lammet kan gi en følelse av noe trygt og nifst på 

samme tid. Slik var det også for meg på sykehjemmet; dette var ikke noe 

ukjent sted for meg, jeg hadde vært der mange ganger før og jeg var trygg. 

De gamle var ukjente for meg, men flere av dem lot til å kjenne meg. Og 

skriket som hyler av sorg og fortvilelse, det kunne fått meg til å gråte! 
 

«Da gråt jeg sårt, fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i 

den» (Åp 5,4). Av alt i Åpenbaringen er dette et av de mektigste utsagnene, 

syns jeg. Stilt ovenfor verdens skaper og dommer, hvem er verdig? 
 

Lammet, «Guds lam som bærer verdens synd», er verdig til å åpne boken og 

bryte seglene; å utføre og fullføre Guds frelsesplan; å ødelegge den ondes 

makt og herredømme. Og dette har lammet gjort ved sin egen død, sitt eget 

blod.  Det er skremmende fordi det avdekker et alvor i tilværelsen vi kanskje 

ikke er komfortable med. Men vi har ingenting å frykte: Jesus er Herre! 
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LES teksten 
langsomt, gjer-
ne flere ganger 

 

OPPDAGELSER i 
teksten. Noe 

viktig, noe 
vanskelig, noe 
verdt å huske? 

 

GJENSVAR 
Dette vil jeg si 

til Gud nå 

 

GJØREMÅL  
Hva vil du vite 
mer om? Hva 
kan du gjøre? 

 

Åpenbaringen 
4 - 5,14 
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Isbryter  

Fortell om en gang du så noe der du ikke trodde dine egne øyne. 

OPP  

En i gruppa leser ukens bønn. Avslutt med å be ukens velsignelse. 

INN  
Les Joh Åp 4 - 5,19 og innledningen på forrige side. Anvend LOGG-metoden.         

Del tanker med hverandre. 

 

Hvilke tanker gjør du deg etter at du har lest denne teksten? 

Hva i ditt liv er det du opplever som hellig? 

Hva er det som gjør deg trygg? 

Hva er det som gjør deg redd og engstelig?  

Hvordan kan synet av Guds trone og lammet ha relevans for ditt liv?  

 

 
UT 
Øv deg på å skape «mer himmel på jorda» i tiden som ligger foran.  

Vi bygger B R O til mennesker gjennom BØNN RELASJONER og ORD.                 
Ta tid på samlingen til å dele liv og erfaringer på dette området (se s. 8). 
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Lesning: Jes 6,1-8  

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

«Gled dere over at navnene deres er blitt innskrevet i himmelen!»   

Luk 10,20 

Oppdagelse:  De fire livsvesenene  ser ut som en løve, en okse, en ørn og 
et menneske. Hvorfor tror du at Johannes opplevde at de så slik ut? 

Gjensvar: «Kjære Gud. Takk for at du elsker og beskytter meg. Amen.» 

Gjøremål: Hvilken sang liker du å synge som kan være en takk til Gud? 

 
 

Ukens bønn  
Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, den allmektige. 

Han som var og som er og som kommer. 

Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt. 

For du har skapt alt, ved din vilje ble alt til, skapt av deg. 

Åp 4,8;11 

 

Ukens velsignelse: 
Verdig er Lammet som ble slaktet, verdig til å få all makt 

Og rikdom, visdom og styrke, ære pris og takk. 

Ham som sitter på tronen, ham og Lammet være takk og ære 

Pris og makt i evighet. 

Amen 

TRONE på hjemmebane        #12 
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TEMA 3: Vi skal ikke til himmelen 
«Alle, alle, vil vi ha med, vil vi ha med til himlen», synger vi.     
Dette var den første kristne barnesangen jeg lærte. Mange år 
senere oppdaget jeg at vi ikke skal til himmelen.                       
Himmelen kommer til oss! 
 
Ikke sånn at vi skal ta himmelen på forskudd her og nå. Vi er ikke 
lovet himmelske tilstander i dette livet, selv om vi tror på Jesus. 
Glimt av himmel får vi be om. Men Himmelriket skal en dag 
sprenge rammene for den verden vi lever i.  Og like fullt:             
Vi skal ikke flyttes fra denne verden og over i en himmelsk        
sfære. Trenger dine forestillinger også å korrigeres?  
 
Ifølge Johannes Åpenbaring skal jorden bli ny. Den hellige byen, 
det nye Jerusalem, skal stige ned fra himmelen. Himmelen      
kommer hit! Gud kommer og bor her hos oss! 
 
Er det så viktig å presisere dette? Ja, for det gir jorda og det som 
fyller den en helt annen status i det store bildet. Skaperverket, 
inkludert våre egne kropper, er ikke bare et midlertidig             
oppholdssted vi kan forakte eller tenke smått om. Det vi håper 
og lengter etter er skaperverkets fornyelse. Og våre liv får en    
tydeligere retning her og nå: 
 
En kropp til din ære,  

satt fri til å leve  

for drømmen du sådde en gang:  

En jord uten smerter,  

et folk uten grenser,  

en morgen med jublende sang! 
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Åpenbaringen 
21 - 22 

LES teksten 
langsomt, gjer-
ne flere ganger 

 

OPPDAGELSER i 
teksten. Noe 

viktig, noe 
vanskelig, noe 
verdt å huske? 

 

GJENSVAR 
Dette vil jeg si 

til Gud nå 

 

GJØREMÅL  
Hva vil du vite 
mer om? Hva 
kan du gjøre? 
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Isbryter  

Hva gir deg smak av himmel? 

OPP  

En i gruppa leser ukens bønn. Hvis dere ønsker en lengre meditasjonsbønn, 
kan dere gjøre følgende: Lytt til instrumentalmusikk, lukk øynene og forestill 
deg en vandring inn i en overdådig tronesal full av mennesker. Der framme 
sitter Jesus på tronen. Han vinker til deg at du skal komme helt frem.          
Mens du nærmer deg tronen, forbered deg på hvilke ord du vil si til Jesus når 
du møter han. Når du er helt framme, hører du ham si «Jeg er Alfa og Omega. 
Du har seiret. Jeg er din Gud. Du er min familie». Si dine ord, høyt eller stille.          

Avslutt med å be ukens velsignelse. 

INN  
Les Åpenbaringen 21 og innledningen på forrige side. Anvend LOGG-
metoden.  Del tanker med hverandre. 

Hvilken forskjell gjør det for deg å tro at himmelen kommer til jorden? 

Hvilken forskjell gjør det for livet ditt her og nå, å tro at det finnes noe mer? 

Drøft denne påstanden: «Skaperverket, inkludert våre egne kropper, er ikke 
bare et midlertidig oppholdssted vi kan forakte eller tenke smått om».  

Jesus sier: «Se, jeg gjør alle ting nye». Hva mener han med det? 

Den store fortellingen i Bibelen starter i en hage og slutter i en by. Tilfeldig? 

 
UT 
«Hvis Jesus kom igjen i morgen, ville jeg ha plantet et tre i dag», sa Luther.    
Øv deg på måter å ære Guds skaperverk i tiden som ligger foran!  

Vi bygger B R O til mennesker gjennom BØNN RELASJONER og ORD.                 
Ta tid på samlingen til å dele liv og erfaringer på dette området (se s. 8). 
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Lesning: 1.Kor 15,20-28; 54-58  

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

«Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal 
ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte.            
For det som en gang var, er borte.»         Åp 21,4 

 

Oppdagelse: Det er mange tall i beskrivelsen av Det nye Jerusalem. Les      
Åp 21,10-27. Hvilket tall nevnes oftest? Hvorfor er det ikke noe tempel i byen?  

Gjensvar: «Kjære Gud. Hjelp meg å arbeide for at drømmen din om en ny     
  jord blir oppfylt. Amen.» 

Gjøremål: Ta med dere en pose hver neste gang dere er ute og går tur.  
Plukk opp søppel langs veien der dere bor. Kanskje finner dere tomflasker også!  

 
 

Ukens bønn  

Jesus, du som er og som var og som kommer, Herre over alt, velsignet 
er du. Du er det troverdige vitnet, den førstefødte av de døde, Herre 
over jordens konger, velsignet er du. Du var død, men du lever i all 
evighet og har nøklene til døden og dødsriket. Fordriv min frykt, vekk 
min kjærlighet, så jeg bekjenner ditt navn, holder fast ved ditt ord, 
hører din røst og åpner for ditt nærvær.  

 

Ukens velsignelse: 
Amen. Kom, Herre Jesus! Herren Jesu nåde være med alle! 

HIMMEL på hjemmebane         #13 
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Operatio Divina er en metodikk som «Etter Kristus», et nettverk for kristen 
trospraksis, har utviklet til bruk i små grupper. Denne bygger Lectio Divina, 
«åndelig lesning», som ble utviklet og praktisert gjennom flere hundre år i 
klosterbevegelsen. LOGG-metoden er inspirert av nettopp Lectio Divina.  
 
Ofte har Lectio Divina hatt følgende «stasjoner»: Lesing av teksten 
(Lesning), meditasjon over teksten (Oppdagelse), bønnen som respons på 
møtet med teksten etterfulgt av stillheten for å la alt synke inn (Gjensvar). 
 
I LOGG har vi tatt inn en fjerde G som vi har vekslet mellom å kalle 
«GJØREMÅL» eller «GJENSKINN I MITT LIV». Da Lectio Divina ble etablert 
som lese-metode, fantes dette som en egen etappe, kalt Operatio, det å 
handle på Guds tiltale i teksten. Denne stasjonen ble fjernet etter kort tid, 
visstnok fordi handling den gang var en selvfølge. 1000 år senere henter vi 
stasjonen tilbake, så vi kan få den nødvendige hjelpen til å høre og så gjøre, 
slik Jesus ba sine disipler om da han sa «Gå derfor og gjør...» (Matt 28,18).  
 
Har vi en tendens til å hoppe over «Hva nå?» etter å ha lest en tekst? Eller 
gir vi oss selv tid til den delen av samtalen der vi spør:  «Hva skjer med meg i 
de neste dagene ut fra dette?» Vi vil la oss utfordre av nettverket «Etter 
Kristus» til å løfte opp og fokusere ekstra på denne delen av vår samtale. 
 
I fellesskap vil vi støtte hverandre på å lage «praksisøvelser» som vi kan  
teste ut mellom samlingene, som en respons tilpasset den enkeltes hverdag 
og situasjon, men likefult en respons på teksten som vi har jobbet med. Det 
er et poeng at vi går til teksten siden vi ikke har mulighet til å gå i kirken! 

OPERATIO DIVINA 
Fra ord til handling 
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På de neste sidene gir vi ordet til Stian Kilde Aarebrot i «Etter Kristus». Han 
deler deres fremgangsmåte for «Operatio Divina» etter prøving og feiling. 
Legg merke til det han sier om det å gå inn i teksten: 

«Om det bare kjennes vanskelig,  

kan det nettopp være helt rett og riktig  

å bruke tid på å gruble mer over teksten.» 

 

Kan vi sammen hjelpe hverandre til å la ord bli handling? 

Aarebrot anbefaler oss å se på manualen som et forslag til gjennomføring. 
Noen vil kanskje foretrekke en forkortet prosess. Men for resten av dette 
heftet, er det Lectio Divina (som utgjør opplegget i cellegruppene. Det hele 
er LOGG i en noe utvidet form. Vi gir særlig prioritet til «GJØREMÅL»-
stasjonen.   
 
Vi har forståelse for at det kan være et ukjent farvann for gruppens ledere å 
være «guide» gjennom de ulike etappene, og samtidig selv delta i prosessen. 
Derfor vil det fra menighetens side komme en introduksjonspodkast og en 
«guide-podkast» til hvert gruppeopplegg, med utgangspunkt i en bibeltekst.  
 
«Etter Kristus» har forresten gjort gode erfaringer med å gjennomføre Lectio 
Divina-samlinger digitalt. Det kan også bli et nødvendig alternativ for våre 
grupper i deler av dette semesteret. Lykke til! 
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MANUAL for Operatio Divina 
v/ Stian Kilde Aarebrot  

Forberedelser 

Se på denne manualen som forslag til gjennomføring. Enhver gruppe som 

holder på med Operatio Divina vil etter hvert utvikle sine egne preferanser 

for ditten og datten. Det kan handle om hvordan dere ønsker å vekte de 

ulike stasjonene. Kanskje bruke mer tid til stillheten, og litt mindre til medi-

tasjonen, og så videre. Eller kanskje dere ønsker å gjøre lesingen litt anner-

ledes, for eksempel med lengre stilletid mellom lesningene, eller kanskje 

dere vil legge inn høytlesning fra en studiebibel eller annet materiale som 

kaster lys over teksten? Ta utgangspunkt i manualen og juster underveis.  

Når vi gjennomfører Operatio Divina på våre fysiske samlinger, har vi en 

tidsramme på 2,5 time, mens vi strammer det inn til 2 timer, for de i vårt 

nettverk som møtes digitalt. Uansett hvordan dere velger å disponere ti-

den deres, vil jeg råde dere til å sørge for å ha god tid til Operatio-delen. 

Den må aldri bli en salderingspost. Dessuten flyr tiden når det skal samta-

les. Derfor kan det være en fordel om en i gruppa har litt ekstra ansvar for 

å holde følge med tiden, så alle får snakket.  

Den eller de som er vertskap for samlingen bør ha gjort klart eventuell mat 

og drikke og annet i forkant av samlingen, så det ikke går bort for mye tid 

til slikt. I Etter Kristus etterstreber vi å både begynne og slutte presis, slik at 

de som deltar vet at de kan gjøre eventuelle andre avtaler i etterkant av 

samlingene våre.  
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Innføring og/eller oppsummering      (40 min) 

Etter måltid eller mens vi spiser følger en introduksjon til Operatio Divina 

eller en oppsummering av praksisene fra sist gang.  

For de som aldri har gjennomført Operatio Divina, brukes denne tiden til å 

bli kjent med metodikken, enten ved at en erfaren leder gir en introduk-

sjon, eller ved at man ser på  introduksjonspodkasten .  

De som var med på  en foregående samling med dette opplegget, samles 

nå i smågrupper på ca. 3 personer for å oppsummere for hverandre hvor-

dan det har vært å leve med teksten gjennom praksiser i tiden siden forri-

ge samling.  

Etter denne delen har vi lagt inn en fem minutters pause, før vi starter opp 

med en ny tekst.  
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Lectio – lesningen        (10 min) 

Vi innleder alltid lesingen med en bønn vi ber høyt i fellesskap. Dette er et 
punkt det kan være aktuelt å tilpasse i form etter hva gruppa er komfortabel 
med. Et eksempel på en bønn som innleder lesningen kan være: 

Jesus, mester, frelser og lærer 

Hjelp oss å se det du så 

Kjenne, høre, lukte og føle det du følte 

Ditt hjertes impulser 

Ditt hodes ideer og vurderinger 

Fri oss fra trangen  

til å komplisere vekk og forklare bort 

oppfordringen om å gjøre det vi hører 

 

Må riket ditt komme og viljen din skje 

i lesing, innlevelse, bønn, intensjon, stillhet, 

og det vi skal gjøre i ukene som kommer.  

Amen 

 

Avtal på forhånd hvilke tre personer i gruppa som skal lese bibelteksten 
høyt. Disse leser da bibelteksten én gang hver. La det være tid til stillhet 
mellom lesningene (30–45 sek). På dette stadiet av samlingen anbefaler jeg 
å ikke sitte å streke under og notere. Fokuser ene og alene på lesingen.  
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Meditatio - oppdagelse, innlevelse og grubling   (20 min) 

Når lectio-delen er ferdig, har den enkelte sannsynligvis memorert teksten 
godt nok til å kunne legge den litt fra seg, så en kan ta teksten med seg 
«inn i seg selv», vi går fra å lese teksten med våre ytre øyne til å se på den 
med vårt indre blikk. Nå skal fantasien, følelsene og fornuften få slippe til.  

Det handler om å besøke tekstens hendelser sammen med Jesus – ta del i 
det som skjer. Minn deg selv på at Jesus er nær. Forfatteren Edin Løvås sitt 
store postulat var «Jesus Kristus er over alt og hos alle.» Og det er han, 
uavhengig av hva du føler og tror, hva du har gjort eller ikke gjort av rett og 
galt. 

Forsøk å leve deg inn i teksten for ditt indre øyet. Se for deg handlingen: 

Hva ser du?  

Hva hører du?  

Hva lukter du?  

Er du i fysisk berøring med noe?  

Kjenn på atmosfæren i rommet / på stedet.  

Identifiserer du deg med noen i teksten? Eller er du mer flue på veggen?  
 
Både vi og bibeltekstene er ulikt skrudd sammen. Noen av oss har en svært 
aktiv fantasi, andre ikke. Forsøk uansett å utfordre deg litt på det å leve 
deg inn i teksten. Om det bare kjennes vanskelig, kan det nettopp være 
helt rett og riktig å bruke tid på å gruble mer over teksten. Dvel ved orde-
ne, setningene eller inntrykkene som treffer noe i deg. Det er også lov å ta 
en sniktitt på bibeltekstene som kommer før og etter teksten. Noen ganger 
kan sammenhengen derfra sette teksten i et nytt lys.  

På dette stadiet av samlingen kan det være smart å ta i bruk notatsaker. 
Det handler mer om å notere stikkord, eller å streke under et ord eller en 
setning i teksten, som du kan ta med deg inn i gruppesamtalen som skjer.  
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Oratio – bønnen, gjensvar       (10 min) 
 

For oversiktens skyld holder jeg meditatio og oratio fra hverandre, men erfa-

ringen har vist at disse to med hell kan blandes sammen.  

La bønnen og meditasjonen flyte naturlig over i hverandre, frem og tilbake. 

Ta med deg inntrykkene fra teksten inn i bønnen. Spør Jesus om det du lurer 

på. Takk Jesus for det du kjenner ble godt for deg. Kjeft på Gud, om det er 

noe du reagerer på med sinne eller frustrasjon.  

Her er alle følelser og spørsmål tillatt. Fortsett gjerne å notere. Om det så 

dukker opp ideer underveis til praktiske responser på teksten, er det gull å 

ha med seg inn i gruppesamtalene.  

 
Operatio –  idémyldring til  praksiser    (inntil 50 min) 

Om dere er flere enn sju på samlingen, bør dere dele dere inn i mindre 
grupper på 4–6 personer. Dette for å legge til rette for at alle får snakke og 
at det skal kjennes trygt å dele. Færre enn fire blir for sårbart for forfall og 
med flere enn seks blir det vanskelig å la alle få nok taletid innenfor de gitte 
rammene.  
 
Begynn med å bruke litt tid på å dele tanker, oppdagelser og inntrykk fra 
tiden alene med bibelteksten. Men jeg understreker litt. Det er nemlig en 
overhengende fare for at en blir værende her, så vi slipper å forholde oss til 
den derre praksis-greia.  
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Det er nemlig idémyldringen vi trenger å bruke mest tid på, for det kan ta 
tid å finne fram til de gode praksisene. Noen ganger er et avgjørende trinn 
på vei mot en god praksis en kontekstuell oversettelse av teksten. Det vil si 
å forsøke å se for seg hvordan teksten ville sett ut om den ble til i dag.  
 
Eksempler: I Norge i dag kjenner de aller færreste ikke til noen samarita-
ner, og våre tollere er ikke uglesette kollaboratører med okkupasjonsmak-
ten, med hang til underslag. Vi praktiserer heller ikke fotvask, slik de gjorde 
på Jesu tid. Derfor kan det ofte være nødvendig å spørre seg selv og hver-
andre hva dette vil kunne tilsvare i dag. Vi steiner kanskje ikke folk i Norge i 
dag, men finnes det gruppeoppførsler iblant oss som påfører enkeltmen-
nesker smerte?  

Å oversette fra tekst til praksis er en type kreativ kompetanse som kommer 
med erfaring. Lytt derfor til erfarne «fjellfolk», uten at det betyr at nybe-
gynnere ikke kan ha geniale ideer. Bli inspirert av hverandre, og kopier 
gjerne hverandre! Noen ganger kan det være at hele gruppen bestemmer 
seg for å kjøre samme praksis(er), mens andre vil gjøre det individuelt. 

Merk dere at vi bruker ordene praksis, øvelse og eksperiment litt om hver-
andre. Det viktige er at her kan en prøve og feile, og justere underveis. 
Pass på at det ikke blir for mange eksperimenter. Forsøk å legge listen på 
rett sted. Ikke for lett, ikke for vanskelig, men alltid litt ut av komfortsonen. 
Det er der virkelig store ting kan skje!  

Praksisene du velger deg ut bør for det første passe inn i livssituasjonen 
din og mengden av gjøremål i tiden som ligger foran. Noen ganger kan det 
være nødvendig å rydde vekk ting i kalenderen, så ikke praksisene blir tuen 
som velter hele lasset.  
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Gjennomføring 

Det er en stor fordel å ha minst ett element som går igjen daglig. Det kan 
handle om bønn eller en kort tekst som leses eller pugges. En fysisk påmin-
ner vil også være til stor hjelp. Det kan være en skjermbakgrunn eller en 
gjenstand i lommen eller lignende.  

Så kan det være spennende å ha et «i løpet av perioden skal jeg»-
eksperiment, der du strekker deg litt lenger – gjør noe du kjenner sitter litt 
lengre inne å gjennomføre.  

Det er en fordel å ha proaktive praksiser, der det er du selv som bestemmer 
tid og sted for det du skal gjøre. Reaktive eksperimenter, der du er avhengi-
ge av at situasjoner skal oppstå uten at du er herre over timingen (når x 
skjer skal jeg y), kan du godt krydre med, men faren for at ting detter sam-
men er stor om du kun har reaktive eksperimenter.  

Og sørg for å ha det gøy underveis. Ikke snekre sammen praksiser som er 
fulle av sammenbitte tenner. Skal du være vegetarianer en måned? Be folk 
over på middag en gang i uka! Skal du be for et menneske jevnlig? Dra på 
kino med personen også!  

Det finnes forresten ingen feil praksisrespons. Om ingen andre ser koblingen 
mellom tekst og praksis enn deg – so what! Om du blir inspirert til å gjøre 
noe, så gjør det! Sørg for at du har kladdet ned ideene dine, slik at du kan 
raffinere de videre de neste to dagene, før praksisperioden starter.  

Før dere går tilbake til fellessamlingen, sørg for å finne en kommunikasjons-
plattform dere kan bruke til å oppdatere hverandre på hvordan det går un-
derveis i praksisperioden. Messenger er et greit alternativ. Til nød kan e-
post brukes. Enkelte grupper har også valgt å møtes fysisk underveis.  

Oppsummer i fellesskap høydepunktene fra gruppesamlingene. Kanskje den 
andre gruppa har kommet på en genial idé dere også vil være med på?  

Boktips: I Veiarbeid (spesielt fra side 90) har vi skrevet utfyllende om det å utforme 
gode eksperimenter. (Aarebrot/Holm/Aarmo, Luther 2019) 
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Seks dager før påske kom Jesus til  
Betania der Lasarus bodde, han som 
Jesus hadde vekket opp fra de        
døde. Der ble det holdt et festmåltid 
for ham. Marta vartet opp, og          
Lasarus var blant dem som lå  
til bords sammen med ham. Da kom 
Maria med et pund ekte, kostbar 
nardussalve, og med den salvet hun 
Jesu føtter og tørket dem med håret 
sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da 
sa Judas Iskariot, en av disiplene, han 
som siden forrådte ham: «Hvorfor ble 
ikke denne salven solgt for tre hundre 
denarer og pengene gitt til de         
fattige?»  Dette sa han ikke fordi han 
hadde omsorg for de fattige, men 
fordi han var en tyv.  

TEMA 4: «Meg har dere ikke alltid.»  
(Johannes 12,1-11) 

Ressurs: Manual s. 26 — 28 og podkast for Tema 4. 
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Det var han som hadde pengekassen, 
og han pleide å ta av det som ble lagt i 
den.   

Men Jesus sa: «La henne være! Hun har 
spart salven til den dagen jeg skal       
begraves.  De fattige har dere alltid hos 
dere, men meg har dere ikke alltid.» 
Det ble kjent i den store mengden av 
jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de 
dit, ikke bare for hans skyld, men også 
for å se Lasarus, som han hadde vekket 
opp fra de døde. Da la overprestene 
planer om å drepe Lasarus også. For 
mange av jødene dro dit på grunn av 
ham og kom til tro på Jesus.  
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Fra ord til handling 
(Her kan du notere stikkord til en eller flere praksisøvelser) 
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HERRE, du ransaker meg og du vet — 
du vet om jeg sitter eller står, på lang  
avstand kjenner du mine tanker. Om jeg går 
eller ligger, ser du det, du kjenner mine  
veier. Før jeg har et ord på tungen, HERRE,  
kjenner du det fullt ut.  

Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt 
din hånd på meg. Det er et under jeg ikke 
forstår, det er så høyt at jeg ikke kan fatte 
det.  

Hvor skulle jeg gå fra din pust, hvor kunne 
jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til 
himmelen, er du der, legger jeg meg i  
dødsriket, er du der. Tar jeg soloppgangens 
vinger og slår meg ned der havet ender, da 
fører din hånd meg også der, din høyre 
hånd holder meg fast.  

Jeg kan si: «La mørket skjule meg og lyset 
omkring meg bli natt.» Men mørket er ikke 
mørkt for deg, natten er lys som dagen, 
mørket er som lyset.  

TEMA 5: «Du kjenner mine veier.» 
(Salme 139) 

Ressurs: Manual s. 26 — 28 og podkast for Tema 5 
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For du har skapt mine nyrer, du har vevd 
meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er  
så underfullt laget. Underfulle er dine verk, 
det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke 
skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig 
vis og vevd dypt i jorden.  

Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle 
dager er skrevet opp i din bok, de fikk form 
før én av dem var kommet. Dine tanker, 
Gud, er dyrebare for meg, summen av dem 
er ufattelig! Teller jeg dem, er de talløse 
som sand, blir jeg ferdig, er jeg ennå hos 
deg.  

Gud, om du ville drepe den lovløse, om 
drapsmennene vek fra meg! De taler  
svikefullt om deg, dine fiender sverger 
falskt. HERRE, jeg hater dem som hater deg, 
og avskyr dem som står deg imot! Jeg hater 
dem med et grenseløst hat, de er blitt mine 
fiender.  

Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv 
meg og kjenn mine tanker! Se om jeg følger 
avguders vei, og led meg på evighetens vei! 
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Fra ord til handling 
(Her kan du notere stikkord til en eller flere praksisøvelser) 



 39 

 



 40 

 

Så kom den dagen under de usyrede brøds 

høytid da påskelammet skulle slaktes.  

Jesus sendte Peter og Johannes av sted og 

sa: «Gå og gjør i stand for oss så vi kan  

holde påskemåltid.» De spurte: «Hvor vil du 

vi skal gjøre i stand?» «Hør», sa Jesus, 

«straks dere kommer inn i byen, vil en mann 

som bærer en vannkrukke, møte dere. Følg 

etter ham til det huset han går inn i, og si til 

eieren av huset: Mesteren spør: Hvor er 

rommet der jeg kan holde påskemåltid med 

disiplene mine? Da skal han vise dere et 

stort rom ovenpå med tepper og puter. Der 

skal dere stelle i stand.» De gikk da av sted 

og fant det slik som han hadde sagt, og de 

gjorde i stand påskemåltidet.  

TEMA 6: «Ta dette og del det!» 
(Lukas 22, 7-20) 

Ressurs: Manual s. 26 — 28 og podkast for Tema 6 
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Da tiden var inne, tok Jesus plass ved  

bordet sammen med apostlene. Og han sa 

til dem: «Jeg har lengtet inderlig etter å  

spise dette påskemåltidet med dere før jeg 

skal lide. For jeg sier dere: Aldri mer skal jeg 

spise påskemåltidet før det er blitt fullendt i 

Guds rike.» Så tok han et beger, ba  

takkebønnen og sa: «Ta dette og del det 

mellom dere. For jeg sier dere: Fra nå av 

skal jeg aldri mer drikke av vintreets frukt 

før Guds rike er kommet.» Så tok han et 

brød, takket og brøt det, ga dem og sa:  

«Dette er min kropp, som gis for dere. Gjør 

dette til minne om meg.» På samme måte 

tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette 

begeret er den nye pakt i mitt blod, som blir 

utøst for dere.» 
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Fra ord til handling 
(Her kan du notere stikkord til en eller flere praksisøvelser) 
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Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for 
disiplene ved Tiberiassjøen. Det gikk slik til: 

Simon Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, 
Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-
sønnene og to andre av disiplene hans var 
sammen der. Simon Peter sier til de andre: 

«Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir også med», 
sa de. De gikk av sted og steg i båten. Men 
den natten fikk de ingenting. Da morgenen 
kom, sto Jesus på stranden, men disiplene 
visste ikke at det var han. «Har dere ikke 
noe å spise, barn mine?» sa Jesus til dem. 
«Nei», svarte de. «Kast garnet ut på høyre 
side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De 
kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra 
det opp, så mye fisk hadde de fått.  

Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da til 
Peter: «Det er Herren.»  

TEMA 7: «Kast garnet!» 
(Johannes 21, 1-14) 

Ressurs: Manual s. 26 — 28 og podkast for Tema 7 
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Da Simon Peter hørte at det var Herren, 
bandt han kappen om seg — den hadde han 
tatt av — og kastet seg i sjøen.  

De andre disiplene kom etter i båten og dro 
garnet med fisken etter seg. De var ikke 
langt fra land, bare omkring to hundre alen.  

Da de var kommet i land, så de et bål der, 
og det lå fisk og brød på glørne. «Kom hit 
med noen av de fiskene dere nettopp fikk», 
sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da om 
bord i båten og trakk garnet i land. Det var 
fullt av stor fisk, ett hundre og femtitre i alt. 
Men enda det var så mange, revnet ikke 
garnet.  

Jesus sa til dem: «Kom og få mat!» Ingen av 
disiplene våget å spørre ham: «Hvem er 
du?» De visste at det var Herren. Så gikk  
Jesus fram, tok brødet og ga dem, det  
samme gjorde han med fisken. Dette var 
tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiple-
ne etter at han var stått opp fra de døde.  
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Fra ord til handling 
(Her kan du notere stikkord til en eller flere praksisøvelser) 
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Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for 
livet, hva dere skal spise, eller hva dere skal 
drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal 
kle dere med. Er ikke livet mer enn maten 
og kroppen mer enn klærne? Se på fuglene 
under himmelen! De sår ikke, de høster ikke 
og samler ikke i hus, men den Far dere har i 
himmelen, gir dem føde likevel. Er ikke dere 
mer verdt enn de? 
Hvem av dere kan vel med all sin bekymring 
legge en eneste alen til sin livslengde? Og 
hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på 
liljene på marken, hvordan de vokser! De 
strever ikke og spinner ikke, men jeg sier 
dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var 
kledd som en av dem.  

TEMA 8: «Vær ikke bekymret!»  
(Matt 6,25-34 N11BM) 

Ressurs: Manual s. 26 — 28 og podkast for Tema 8 
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Når Gud kler gresset på marken så fint, det 
som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, 
hvor mye mer skal han ikke da kle dere—
dere lite troende! Så gjør dere ikke bekym-
ringer, og si ikke: ´Hva skal vi spise?´eller 
´Hva skal vi drikke?´eller: ´Hva skal vi kle oss 
med?´Alt dette er hedningene opptatt av. 
Men den Far dere har i himmelen, vet jo at 
dere trenger alt dette. Søk først Guds rike 
og hans rettferdighet, så skal dere få alt det 
andre i tillegg. Så gjør dere ingen bekym-
ringer for morgendagen; morgendagen skal 
bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok 
med sin egen plage.  
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Fra ord til handling 
(Her kan du notere stikkord til en eller flere praksisøvelser) 
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Heftet er godkjent av K-stud. Under «Mine kurs» på www.k-stud.no kan 

dere legge inn samlinger, deltakere og frammøteliste. Den godkjente    

studieplanen finner dere under «Mine studieplaner».  

For spørsmål, ta kontakt med din lokale menighet. 


