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Gunnar Elstad: 

Bibelgrupper Bibelgrupper Bibelgrupper Bibelgrupper ----        
til fellesskap og vekst.til fellesskap og vekst.til fellesskap og vekst.til fellesskap og vekst.    
 

 
 
Bibelgrupper fordiBibelgrupper fordiBibelgrupper fordiBibelgrupper fordi    
De er et billig arbeidsredskap. De krever verken dyre møteloka-
ler eller lønnede ledere. Skulle økonomien bli så dårlig at vi 
ikke lenger kan drive kristent arbeid på tradisjonelt vis, kan vi i 
alle fall fortsette med bibelgrupper. 

• De kan også fungere under forfølgelse.  
I forfølgelsestider kan kirker stenges og bedehus bli tatt 
fra oss. Men det skal mer til for å hindre en liten gruppe 
på 5-8 personer i å møtes regelmessig. 

• De har vært et viktig arbeidsredskap i menigheter som 
opplever vekst. Mange hevder at en kristen trenger å 
være tilknyttet både  
a) et storfellesskap der en hører regelmessig forkynnelse 
og får være med å lovsynge Gud og  
b) et mindre fellesskap der en kan være personlig og le-
se og be sammen. 

• De hjelper oss til å lese og forstå Guds ord direkte - uten 
å gå veien om sanger, dikt, andaktsbøker og annen litte-
ratur.  

• De er utmerket lederopplæring. Erfarne bibelgruppele-
dere kan brukes til en rekke oppgaver. 

 
Det vikDet vikDet vikDet viktigste er:tigste er:tigste er:tigste er:    

• ikke at vi blir bedre kjent med hverandre, men at vi blir 
bedre kjent med Jesus. 

• ikke at vi kommer sammen, men at vi kommer sammen 
om Guds ord. 

• ikke at vi forteller hverandre hva vi tenker om Gud, men 
at Bibelen forteller oss hva Gud vil med oss. 

• ikke at vi snakker sammen om våre problemer, men at 
vi ber Jesus om å ta hånd om dem. Det å snakke om 
problemene våre, lindrer nok smertene for en tid. Men 
det er bare Jesus som kan helbrede og hjelpe oss ut av 
dem. 

 

For å fungereFor å fungereFor å fungereFor å fungere    
• anbefales det at gruppen har 5-8 medlemmer 
• som ikke møtes sjeldnere enn en gang hver 14 dag. 
• Medlemmene må prioritere møtene slik at de kommer 

hver gang, og 
• de må være forholdsvis enige om hva de vil med grup-

pen. 
• Betroelser som gis i gruppen, må ikke lekke ut til andre. 

 

OppbyggOppbyggOppbyggOppbyggelse og fellesskapelse og fellesskapelse og fellesskapelse og fellesskap    
“Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig 

tempel” (1 Pet 2,5). 
Når Bibelen snakker om “oppbyggelse”, snakker den om å 

bygge hus. Ikke et hvilket som helst hus, men et åndelig tempel. 
Sann oppbyggelse skjer når vi individualister settes sammen slik 
at vi danner et kristent fellesskap.  

Du og jeg er byggesteiner. 
Men når steiner skal føyes sam-
men, må de som regel hugges til 
først. De passer ikke sammen sånn 
helt uten videre. Og du og jeg 
passer heller ikke sammen sånn 
helt uten videre. Vi må også 
hugges til. Du synes sikkert at du 
har all rett til å være slik du er og 
at det bare er jeg som behøver å 
hugges til. Jeg er stort sett fornøyd 
med meg selv, men ser klart at du 
har et par ujevnheter som bør 
vekk. Gud ser at vi begge trenger å hugges til - mer enn vi selv 
setter pris på. 

Det er dette som er utfordringen med et fellesskap. Orker vi 
å gnisse mot hverandre så lenge at vi slipes tilstrekkelig til at vi 
passer sammen? 

Vi er dessverre ikke så åndelige som vi tror. 
 
Noen mennesker liker vi spontant, andre har vi helt fra star-

ten av vanskelig for å godta. Blir vi uenige, har vi dessuten ofte 
vanskelig for å fortsette å være glad i hverandre. Konflikter, 
spenninger og gniss kommer vi ikke unna, selv i en bibelgruppe.  

Og kanskje det er bare bra !? Da får Gud en sjanse til å lære 
oss praktisk helliggjørelse! 

“Vi er søsken, sammen skal vi sloss”, lyder første linje i en 
kristen sang. Den linjen kan misforstås - særlig dersom en har 
krangelen i en søskenflokk friskt i minnet. 

Det fortelles at en fra Tsjekkoslovakia en gang ble spurt om 
russerne var hans brødre eller hans venner. “De må være mine 
brødre”, svarte han, “for venner kan man velge selv”. Han had-
de skjønt noe viktig.  

Kristne har ofte i mindre grad skjønt hva det innebærer at vi 
er Guds barn og hverandres søsken. 

Les mer om fellesskap på de tre siste sidene i dette heftet. 
 

MålsetMålsetMålsetMålsettingtingtingting    
“If you aim at nothing, you are sure to hit it”, sier engelsk-

mannen. Vi må ha et mål for det vi gjør. 
Det er mange ulike grunner til at vi ønsker å være med i en 

bibelgruppe. Noen ønsker først og fremst å studere Bibelen. 
Andre synes det er viktigst å komme sammen og be. Atter andre 
tenker i retning av kristent fellesskap. Og det er også noen som 
mest føler behov for sosialt samvær (og det er ikke det samme 
som kristent fellesskap!). 

En ting må vi imidlertid være oppmerksomme på: Vi kan 
ikke få alt på en gang. Jo mer vi ønsker å studere Bibelen, jo 
mindre tid blir det til sosialt samvær. Jo mer tid vi bruker til 
bønn og lovsang, jo mindre tid blir det til bibelstudium.  

Hva skal vi så bruke tiden til?  
Det bør vi helst bli enige om før gruppa dannes, eller til nød 

like etterpå. Mennesker som ikke vil til det samme målet, bør 
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helst ikke prøve å gå sammen. En gruppe der medlemmene, of-
fisielt eller uoffisielt, drar i ulike retninger, blir lite fruktbar. 

 

MotivasjonMotivasjonMotivasjonMotivasjon    
Motivasjon er de kreftene som driver oss mot målet. Sier vi 

med ord at vi ønsker å nå et mål samtidig som vi aldri nærmer 
oss målet, er det grunn til å tro at vi er lite motivert for å nå det. 

Det vi virkelig er motivert for, får vi som regel gjort. 18-
åringer får  f.eks. alltid tid til å ta sertifikat selv om de klager 
over at de ikke  har tid til noe som helst. 

Det er all grunn til å tro at motivasjonen vår er dårlig der-
som vi 

• flere ganger lar være å komme på gruppemøtene, 
• ofte kommer for sent, eller må gå før møtet er slutt, 
• er passive eller tause under gruppesamtalen, 
• aldri husker hva vi snakket om på forrige møte. 

 

Grupper av mange slag.Grupper av mange slag.Grupper av mange slag.Grupper av mange slag.    
Dette heftet legger vekt på bibelgruppearbeid, det vil si 

grupper der Bibelen på en spesiell måte er i sentrum. Men det 
finnes også andre måter å komme sammen på. 

Ingen grupper kan dekke alle behov. Det er naivt å tro at en 
innenfor en ramme på en time kan rekke å studere Bibelen, ha et 
langt bønnemøte, samtale om det som ligger en på hjertet og 
være sosial. En må velge en eller maksimalt to av disse tingene. 
 
Bibelstudium uten forberedelse. Når vi kommer sammen i en 
slik gruppa, er det først og fremst for å hjelpe hverandre til å 
“oppdage”  og “anvende” en bibeltekst (Se avsnittet “Gode 

spørsmål”). Den siste 
delen av samlingen 
brukes til å be sam-
men. 

I slike grupper er 
det nok bare å bruke 
Bibelen. Vi behøver 
ikke noe ferdig laget 
studiemateriell. Skulle 

vi likevel føle behov for slikt materiell, kan det fremskaffes. 
Forslag til program for et gruppemøte på 60 minutter: 
3 min. Gruppelederen ønsker velkommen og ber kort for 

samlingen. 
7 min. Gruppemedlemmene studerer teksten i stillhet hver 

for seg. 
10 min. Gruppemedlemmene forteller hverandre etter tur 

hva de la merke til og opplevde som viktig i den teksten 
de leste. 

15 min. En samtaler ut fra noen av de oppdagelsesspørsmå-
lene som er oppført under avsnittet om “Tekstarbeid”. 

10 min. En samtaler om hvordan sannhetene i teksten skal 
anvendes i hverdagen. 

15 min. Felles bønn. Se arket “Felles bønn”. 
 
Bibelstudium med forberedelse. I slike grupper forutsetter en 
at medlemmene har studert bibelteksten eller arbeidet med et 
studieopplegg før de kommer sammen i gruppa. Dersom gruppa 
skal fungere, er det imidlertid viktig at alle virkelig har forbe-
redt seg. 

En slik gruppe kan arbeide med bibeltekster, ferdige studie-
opplegg eller kristen litteratur. (Mange oppbyggelige bøker har 
studieopplegg.) 

En gruppe der medlemmene virkelig ønsker å gå i dybden 
og tilegne seg nytt og vanskelig stoff, må  være en gruppe der 
en forbereder seg til møtene. 
 
Bønnegrupper. I slike grupper kommer en sammen først og 
fremst for å be for seg selv og andre, takke og lovprise Gud. Det 
er mange måter å be på. Veiledning finnes på siden om felles 
bønn. 
 

Grupper uten fast opplegg. De første gangene kan det være 
godt bare å sitte å snakke sammen, dele med hverandre det vi er 
opptatt av. Likevel viser det seg at en slik gruppe ofte går trøtt 
etter en stund. 

Det vi moderne mennesker ofte tenker, er: “Det vi trenger, 
er å komme nærmere hverandre og komme med alle våre gleder 
og bekymringer. Vi trenger noen som vil lytte og dele byrdene 
med oss”. 

Men vårt åndelige liv trenger noe mer. Det trenger rett næ-
ring og kosthold. Bibel og bønn er ikke en programpost som 
skal gi gruppen et skinn av kristelighet, men selve kjernen i 
gruppen. 
 

Å bli kjent.Å bli kjent.Å bli kjent.Å bli kjent.    
Det er mye en kan gjøre for å bli kjent med hverandre. En 

kan gjøre noe dumt sammen, en kan fortelle hverandre hva en 
har som livrett, en kan dra på landtur, og meget mer. 

Men det er kanskje enda viktigere at vi lærer å åpne oss litt 
for hverandre og snakke om kristenlivet vårt - uten at vi dermed 
legger sjela på bordet.  

Her er noen tema vi kan snakke om etter tur: 
• Hvordan ble jeg en kristen, eller hva er det som særlig 

har vært med på å bevare meg i troen til i dag? 
• Hva betyr egentlig Jesus for meg i hverdagen. Hva setter 

jeg mest pris på når det gjelder å være en kristen, og 
hvorfor? 

• Hvordan har jeg det når det gjelder personlig an-
daktsliv? 

• Er det noen bibelske sannheter som er blitt særlig vikti-
ge for meg i det siste. 

• Dersom jeg skulle nevne en glede og en sorg som opptar 
meg for tiden, hva ville jeg nevne da. (Jeg velger selv 
hvor store gleder og sorger jeg skal våge å dele) 

• Hva gjør jeg for å nå min ikke-kristne familie, mine 
venner eller arbeidskamerater med evangeliet? Hva opp-
lever jeg som vanskelig på dette området? Hva trenger 
jeg gruppas hjelp til? 

 

Gruppelederen.Gruppelederen.Gruppelederen.Gruppelederen.    
Det er vanlig å tro at det er unødvendig med en leder i gruppa. 
Det viser seg imidlertid at de fleste grupper som ikke har en le-
der, går i stå eller blir lite fruktbare etter en tid. Vi anbefaler 
derfor at gruppene har en leder, men at lederoppgaven gjerne 
kan gå på skift. 

Det er dessverre like vanlig å tro at alle er like gode ledere. 
Det er selvfølgelig ikke sant - på samme måte som det ikke er 
sant at alle er like gode sjelesørgere, talere - eller like gode fot-
ballspillere eller musikere. En gruppeleder  

• bør ha tro på gruppearbeid. 
• bør ikke ha for store kontaktvansker 
• bør ha evne til å lytte og få andre engasjert 
• bør være en åndelig moden person 
• bør være innstilt på at ledelse krever innsats. 
Store menigheter som opplever sterk vekst, har god erfaring 

med å ha både en leder og en nestleder i gruppa. Når gruppa er 
blitt for stor til å fungere godt, deler den seg i to slik at lederen 
blir med til èn gruppe, mens nestlederen blir lederen for den an-
dre. Så velger begge gruppene en ny nestleder. 

Det trengs erfaring for å bli en god gruppeleder. 
Det letteste er å lede en gruppe med erfarne kristne. Gruppe-

lederens oppgave blir her stort sett å kunne stille gode spørsmål 
(det krever forberedelse, NB) og sørge for at alle er med i sam-
talen. 

Betydelig verre er det å lede en gruppe der det også er ikke-
kristne. Her trengs det ledere som både har erfaring med grup-
per og erfaring fra evangelisering. De som tror at det er lettere å 
lede slike grupper enn det er å gå på husbesøk eller gateevange-
lisering, tar skammelig feil. 
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Aller vanskeligst er det å lede grupper som skal gi opplæ-
ring til helt nye kristne. Her kreves det både kunnskaper og sje-
lesørgerisk innsikt.  

I bibelsk sammenheng er lederen en tjener. Bibelgruppe-
lederen skal tjene de andre ved 

• å sørge for at alle deltakerne vet når og hvor gruppa skal 
samles. 

• å vite hva som er dagens tekst og ha forberedt gode 
spørsmål som får samtalen i gang og holder interessen 
ved like.  

• å oppmuntre den enkelte til å bidra med sine oppdag-
elser og sørge for at alle får ordet. 

• å hjelpe gruppa tilbake til teksten dersom samtalen har 
kommet ut på viddene eller dreier seg om noe teksten 
overhodet ikke sier noe om. 

• å bidra til at fellesskapet i gruppa styrkes. 
Det at gruppa har en leder, betyr ikke at de andre gruppe-

medlemmene er uansvarlige. 
OBS: Der en ikke har en formell leder, vil det som regel 

oppstå uformelle ledere. Ofte er det sterke, dominerende, snak-
kesalige mennesker eller noen som rir kjepphester. Uformelle 
ledere ønsker ofte at ingen skal legge merke til at de innehar 
lederfunksjon. Da får de nemlig dominere uforstyrret! 
 

En gruppe som fungerer.En gruppe som fungerer.En gruppe som fungerer.En gruppe som fungerer.    
Poenget med en bibelgruppe er at de som er med i gruppa, 

skal samtale om en bibeltekst. 
Gruppa fungerer dårlig dersom det er en leder som sitter og 

underviser.  
Den fungerer like dårlig dersom et par snakkesalige sitter og 

snakker over hodene på de andre. 
Gruppeopplegget må også være slik at det ikke favoriserer 

dem som har store kunnskaper. 
Kanskje vi også, mer som en kuriositet, skulle nevne at teo-

loger og forkynnere ofte fungerer dårlig i grupper der en skal 
samtale om en tekst. De har en tendens til enten å gå inn i for-
kynnerrollen for fort, eller de trekker seg tilbake i rollen som 
observatører.  

Den bibelteksten som skal studeres, bør heller ikke være for 
vanskelig. Vanskelige tekster med meget “teologi” vil ofte føre 
til at de som fra før har store kunnskaper, vil dominere samta-
len. Når en studerer enklere tekster, kan alle delta mer på lik 
linje. Vi anbefaler derfor tekster som f.eks. Filipperbrevet, 1 
Tessalonikerbrev, 1 Johannes brev som tekster gruppa kan starte 
med. 

Ellers er det viktig å unngå disse grøftene: 
1. En er så opptatt av at det er godt å være sammen og så 

pratsomme og sosiale at det blir liten tid til Bibel-
studium. En slik gruppe kan også dyrke fellesskapet i 
den grad at den blir lite inkluderende og lite interessert 
i å nå ut til andre. 

2. En er så opptatt av å få med nye og drive evangelise-
ring at en mister interessen for selv å trenge ned i dyb-
dene i Guds ord. Mennesker som er så opptatt av å gå 
ut til andre at de sjelden går inn i Ordet, brenner ut. 

3. En blir så opptatt av å tilegne seg kunnskap at en 
glemmer at en ikke bare skal “høre” ordet, men også 
“gjøre” det ordet sier. Gruppa blir for akademisk. 

4. Få er interessert i å “vite” hva Guds ord sier, men nøy-
er seg med å  “mene”, “føle”, “tro” eller “gjette” hva 
det dreier seg om. 

5. Gruppa blir et sted der en kritiserer og baktaler den 
menigheten eller organisasjonen en er med i, eller 
snakker enkeltpersoner i menigheten. Baktalelse kan 
også skje på en “from” måte ved at man “er bekymret 
for” eller vil “be for” noen som er vanskelige eller har 
det vanskelig. 

6. En tolererer hverandre i den grad at en ikke oppmuntrer 
hverandre til å slutte å synde, men gir hverandre god 
samvittighet for å fortsette. 

7. En synes det er så positivt å være “søkende” at en er 
lite interessert i “å finne” noe. en vil heller være en ær-
lig tviler enn å ta en avgjørelse i retning av avgjort tro. 

8. En eller to personer i gruppa får alltid sin vilje igjen-
nom og de andre tør ikke protestere. 

 

Gode spørsmål.Gode spørsmål.Gode spørsmål.Gode spørsmål.    
Kan vi forvente at alle som er med i en bibelgruppe er med i 

samtalen? 
Svaret er “ja”, med noen ganske få unntak. 
Men for å våge å bryte lydmuren, må en være trygg. En må 

føle at en er godtatt av de andre. Og en må føle at det en sier 
ikke blir oppfattet som dumt eller at en står i fare for å gi et galt 
svar. 

Da blir utfordringen: Hvordan stille spørsmål på en slik 
måte at ingen behøver å dumme seg ut og føle at de svarer feil. 
Dette krever som regel at gruppelederen har jobbet iherdig på 
forhånd for å finne tjenlige spørsmål til teksten. 
 
Oppdagelsesspørsmål er spørsmål som alle kan være med å 
svare på. En trenger verken kunnskap eller erfaring for å gå løs 
på dem. En trenger bare å se hva teksten sier - på linjene, ikke 
imellom dem. Gode oppdagelsesspørsmål skal ikke være banale, 
og de skal ikke kunne besvares bare ved ordene “ja” eller “nei”. 

Vi skal senere gå litt grundigere inn på slike spørsmål. La 
oss bare ta et par små eksempler først. 

Vi kan for eksempel starte gruppemøtet med å sette av fem 
minutter slik at vi kan studere dagens tekst hver for oss og mer-
ke oss (gjerne streke under) det vi synes er viktig.  

Når de fem minuttene er gått, sier gruppelederen: “La oss 
fortelle hverandre hva vi merket oss da vi leste denne teksten”. 
Dersom lederen vet at Inger er trygg og vant til å si noe, kan han 
legge til: ”Kan ikke du starte med å fortelle oss hva du la merke 
til, Inger?” Er det andre som trenger å dyttes i gang og tåler å få 
en dytt: “Og så forteller vi hverandre etter tur hva vi har oppda-
get”. 

Nå vil vi se noe interessant. For det første har alle lagt mer-
ke til noe. De nye kristne har lagt merke til noe som er blitt vik-
tig for dem, og folk som har vært kristne i mange år har lagt 
merke til noe som passer for deres nivå.  

For det andre vil vi lære meget av å lytte til de andre i grup-
pa, for det er sikkert noen som har lagt merke til ting vi har 
oversett selv.  

For det tredje har vi fått et lite vitnemøte i miniatyr, for det 
vi forteller hverandre, er jo det som har blitt viktig for oss selv.  

Og for det fjerde vil samtalen ha en god virkning på det dag-
lige andaktslivet. Det er jo en kjent sak at vi ofte sliter med den 
personlige andaktsstunden og synes at vi får heller lite ut av bi-
bellesningen på egen hånd. 

Og dersom teksten har enda flere momenter som kan opp-
dages etter at alle har hatt ordet, kan gruppelederen komme med 
flere oppdagelsesspørsmål: “Er det noen som ser noen sammen-
heng mellom vers 3 og vers 8?”. “Hva sier egentlig denne teks-
ten om hvem Jesus er?” “Hva sier Paulus at vi allerede har fått 
fra Gud, og hva kommer vi til å få i Guds fullendte rike?”  

Felles for oppdagelsesspørsmålene er at svaret skal kunne 
finnes bare ved å se på teksten en har foran seg. Det skal ikke 
være nødvendig å trekke inn stoff fra andre tekster. 

 
La oss understreke: Vi skal samtale, ikke sitte i gruppa og 

“holde andakt” for hverandre. Vi skal si hva vi selv har lagt 
merke til, og eventuelt hvorfor dette har blitt viktig for oss. Er vi 
av den taleføre sorten som liker å sitte å holde andakter for en 
liten forsamling, tar vi fort motet fra dem som ikke er så flinke 
til å ordlegge seg. Eldre kristne som har fått en posisjon som 
åndelige ledere, har ofte lett for å falle i denne grøften.  

Vi må også oppmuntre hverandre til å utlegge teksten og la 
være å legge noe inn i den. Vi skal legge merke til det som står 
på linjene og ikke lese noe i mellom dem. Poenget er at vi skal 
bli nøkterne bibellesere som får god evne til å skille mellom det 
Bibelen virkelig sier og det vi bare tror at den sier.  
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Skulle noen si noe som teksten ikke gir dekning for, skal vi 

ikke uten videre rette på det for raskt. Vi kan heller spørre: 
“Knytter du det du nå sier til et bestemt vers i denne teksten, 
eller har du det et annet steds fra?”, eller “Hvilket vers i teksten 
bygger du på nå?” På den måten får deltakerne trening i å prøve 
sine egne meninger på Guds Ord.  

Merk: Det at noen betoner et vers eller en tekst litt uvanlig, 
betyr ikke nødvendigvis at det de sier er direkte galt. Har de fått 
med seg en del av sannheten, er det i det minste noe som er ver-
difullt. Da må vi ikke ta motet fra dem ved å påpeke alt det de 
ikke har fått med seg. 
 
Forståelses- og sammenholdelsesspørsmål kommer vi ikke 
helt utenom. Problemet med slike spørsmål, er imidlertid at de 
krever en del kunnskaper. 

Det sier nesten seg selv hva slike spørsmål går ut på, men vi 
kan likevel ta et par eksempler: “Hva mente Jesus da han sa...?”,  
“Hva sier Bibelen ellers om gode gjerninger?”, “Vet du om noe 
annet avsnitt i Bibelen som sier noe om synd?” Svaret på disse 
spørsmålene ligger ikke i teksten en har foran seg. Spørsmålene 
forutsetter kunnskaper.  

En god regel er at slike “forståelses- og sammenholdel-
sesspørsmål” ikke får overvekten på gruppemøtene. Slike 
spørsmål bør heller tas opp i forkynnelsen. Består gruppa av nye 
kristne, medlemmer som er redde for å si noe eller har små 
kunnskaper, bør en holde seg strengt til oppdagelses- og anven-
delsesspørsmål.  
 
Anvendelsesspørsmål kan alle være med å svare på. 

Bibelen er ikke gitt oss for at den skal fylle hodet vårt. Den 
er gitt oss for at den skal prege livet. Det er viktig at vi ikke bare 
snakker sammen om hva teksten sier, men også snakker om 
hvilke konsekvenser den skal ha i hverdagen vår.  

Anvendelsspørsmål er av typen:  “Er det noe vi særlig skal 
legge oss på hjertet?” “Er det noe vi formanes til å gjøre eller 
ikke gjøre?” ”Er det noe av det vi har lest som har konsekvenser 
for tjenesten vi står i?” 

La oss ta flere eksempler: “Nå har vi snakket litt om den 
kristne bror- og søsterkjærligheten. Hva kan vi rent praktisk gjø-
re for at kjærligheten skal få bedre kår blant oss?”, “Kan vi bru-
ke litt tid til å si hva det betyr for oss i praksis at vi først skal 
søke Guds rike?”, “Nå har vi vært sammen om en ganske ut-
fordrende tekst. Hva tror dere Paulus ville ha sagt til oss dersom 
han hadde vært sammen med oss nå? Hva ville han si at vi måtte 
forandre på i hverdagen vår og i fellesskapet vårt?” 

En ting vil vi fort merke: Vårt gamle menneske gjør kraftig 
motstand mot å anvende bibeltekster. Vårt gamle menneske har 
ikke så meget imot teori, men det er en kraftig motstander av 
praksis. Det har ikke så meget imot å se at det er en synder, men 
det er livredd for å endre stil.  

Dessuten, for mange er det veldig uvant å arbeide med en 
tekst på denne måten. En må regne med at det tar litt tid før alle 
synes at det fungerer i gruppa.  

Lydighet er et svært sentralt ord i Bibelen. Det knyttes 
sammen med kjærlighet. “Den som har mine bud og holder 
dem. han er det som elsker meg. Og den som elsker meg, elskes 
av min Far. Også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham” 
(Joh 14,21). “Alle hellige skrifter, inngitt av Gud, er også nytti-
ge til å gi opplæring og tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra 
i rettferd” (2 Tim 3,16). Vi skal altså lære for å være. 

Det er viktig at vi lærer å anvende det vi har lest. Men ive-
ren etter å anvende må være blandet med skjønnsomhet. Hel-
ligjørelsesprosessen er en heller langsom prosess for de fleste, 
og setter vi i gang med å anvende for mange bibelvers på en 
gang og på for mange områder av livet, er det duket for utmat-
telse og oppgitthet - for ikke å snakke om regelrett loviskhet. 

Paulus avsluttet ofte sine brev med mange og svært konkre-
te formaninger. Dagens kristne er kanskje ikke vant til slikt, og 
føler seg nesten litt overkjørt når de har lest et par kapitler med 
formaninger. Paulus var imidlertid ikke redd for å formane 

kristne som var grunnfestet i Kristus og i evangeliet. Det må 
ikke vi heller være. 

 
"Ok, da går vi 

over til å snakke om 
hvordan vi kan 
anvende denne 
teksten" 

 
 

 

Mer om oppdagelse.Mer om oppdagelse.Mer om oppdagelse.Mer om oppdagelse.    
Det er en kunst å formulere gode oppdagelsesspørsmål som 

engasjerer og hjelper den enkelte til å se noe nytt i en bibeltekst. 
Her vil vi derfor komme med enda flere forslag til slike spørs-
mål. Der er imidlertid viktig at de ikke serveres ubearbeidet, 
men at de tilpasses fra gang til gang. 

• Hva lærer denne teksten oss om Gud Fader, Jesus Kris-
tus og Den Hellige Ånd? 

• Hva er typisk for de personene som teksten nevner? 
Holdes de fram som gode eller dårlige eksempler for 
oss? 

• Sier denne teksten noe om hvordan jeg skal leve? Hva 
sier den om mitt forhold til Gud og til mine medkristne? 

• Inneholder teksten formaninger, bønner eller løfter? Er 
det knyttet noen betingelser til løftene? 

• Er det noe i teksten jeg tror Gud særlig vil at jeg skal 
huske på. 

Blir vi litt mer formelle, oppdager vi andre vesentlige ting. 
De spørsmålene som kommer her, virker ikke noe særlig spen-
nende, men de gir en enorm hjelp til å finne ut hva som er viktig 
i en bibeltekst: 

• dersom dere skulle dele dette avsnittet inn i tre like vik-
tige deler, hvordan ville dere dele avsnittet da? 

• dersom dere med en setning skulle si hva som er avsnit-
tets hovedtema, hvordan ville dere da formulere set-
ningen? 

En finner fort ut at det er vanskelig å bli enige om svaret på 
slike spørsmål som dette. Men nettopp gjennom en slik uenig-
het, lærer vi å se en tekst fra ulike synsvinkler. 

Og tillater vi oss å bli ytterligere formelle, kan vi gå løs på 
følgende betraktninger: 

• Legg merke til hvor en setning begynner og slutter. Det 
som står mellom to punktum, danner som regel en me-
ningsenhet. Legg merke til hva de ulike setningene sier. 

• Hvor mange tema er berørt i det avsnittet dere leser? Når 
begynner et tema, og når slutter det. Se etter hovedtema 
og undertema. 

• Hva slags stilart er det dere leser. Er det  
a) Poesi. Bibelutgaven av 1978 har markert forskjellen 
på poesi- og prosatekster.  
b) Prosa. Det er mange typer prosa. Vi har fortelling, ek-
sempler eller lignelser, undervisning, formaninger, løf-
ter. Hva slags stilart er det dere leser. 

• Sier teksten noe om fortiden, nåtiden eller fremtiden? 
• Er det noe i teksten som er slik at det ene er en betingel-

se for at noe annet skal skje, at noe er årsak til noe annet, 
eller at en ting er en følge av noe annet? 

Generelt kan vi si at gode oppdagelsesspørsmål begynner 
med ord som “Hva?”, “Hvem?”, “Når?”, “Hvordan?”, “Hvor-
for?”. Og de skal altså aldri kunne besvares bare med et “ja” 
eller et “nei”. 

Alle de tilnærmingsmåtene vi nå har nevnt, er helst beregnet 
på brevlitteraturen i Det nye testamente eller profetene i Det 
gamle testamente. De fungerer ikke like bra til fortellende teks-
ter i evangeliene og de historiske bøkene i Det gamle testamen-
te. 
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Hvorfor sier ikHvorfor sier ikHvorfor sier ikHvorfor sier ikke Petter noe?ke Petter noe?ke Petter noe?ke Petter noe?    
Det kan være utallige grunner til det. vi skal komme inn på 

noen av dem.  
• Petter er rett og slett stille av seg. Han pleier ikke å si så 

meget i andre sammenhenger heller. Men han synes det 
er fint å høre på når andre snakker. 

• Petter vet ikke så meget om kristne spørsmål, og han li-
ker ikke å snakke om ting han føler at han ikke har greie 
på. Når han bare har fått tid til å sette seg inn i sakene, 
hiver han seg nok inn i samtalen.  

• Petter føler seg utrygg 
- kanskje fordi han er redd for å bli avvist dersom han 
forteller hvordan han ser på tingene eller hvordan han 
egentlig føler det inne i seg.  
- kanskje fordi han føler at det han har å si har liten ver-
di for de andre. Noen i gruppa har kanskje signalisert, 
om ikke med ord så i alle fall med holdninger, at de har 
så mye mer erfaring enn Petter, at de føler at de har 
kommet lengre, og at de er bedre kjent i Bibelen. Petter 
føler at han selv er henvist til å gjette mens de andre sit-
ter med fasiten. 
- kanskje fordi han opplever at de andre ikke er villige 
til å lytte til det han har å si. Han føler seg misforstått 
(og da er han sikkert også sint og oppgitt). Det han er 
mest interessert i å snakke om, er de andre helt uinteres-
serte i.  
- kanskje fordi han ikke kjenner de menneskene han er 
sammen med. Det er bare naturlig de første gangene 
gruppen er samlet. Men dersom dette er et problem også 
etter lang tid, må det være fordi Petter generelt har van-
skelig for å bli trygg på andre, eller at de andre gruppe-
medlemmene ikke er så lette å bli kjent med. 

• Petter er av en eller annen grunn sint - på de andre i 
gruppa, på kristne miljøer generelt, på Gud eller på seg 
selv. Sinne er ofte en viktig grunn til taushet.  

• Petter er likegyldig. Han er egentlig ikke så veldig moti-
vert for å være med i gruppa. 

Hvordan kan vi finne ut hva som er årsaken til Petters taus-
het? 

Vi må rett og slett spørre ham og la ham selv få lov til å for-
telle hvordan han opplever det. Den vet best hvor skoen trykker 
som har den på.  

Kanskje lederen kan spørre: “Du Petter. Jeg har lagt merke 
til at du ikke sier så meget på gruppemøtene. Betyr det at du 
foreløpig er fornøyd med bare å sitte å lytte, eller er det noe du 
synes burde være annerledes når vi er sammen?”  

Dersom Petter bare vil lytte foreløpig, må han få høre at det 
er ok. Er det noe han føler skaper utrygghet i gruppa, må gruppa 
snakke litt sammen om det.  

De alternative metodene for å takle Petters taushet, er ikke å 
anbefale. 

Alternativ nr 1 er at en helt lar være å si noe til Petter. I ste-
det sier en desto mer om ham og drøfter “problemet Petter” med 
hverandre uten at han hører det. Det kan bli mange ville teorier 
ut av det. 

Alternativ nr 2 er at den enkelte går rundt å tenker en masse 
inne i seg, og det blir det ikke mindre ville teorier av. Dessuten 
blir en mer og mer utrygg etter som tiden går. 

Er vi usikre på hva det er som gjør at ett eller flere gruppe-
medlemmer er tause under samtalen eller den felles bønnen, 
skal vi altså spørre direkte om hvordan de opplever situasjonen. 
Da vil også de “stille” slippe å lure på hva de andre i smug går 
rundt og tenker om dem. 

Hva må til i en gruppe for at atmosfæren skal bli så trygg at 
en våger å åpne seg? 

• Den enkelte må få lov til å være seg selv og ikke føle 
seg presset inn i noe mønster eller fromhetsideal. 

• En må ikke fleipe med hverandre. Fleip er kun tillatt i 
fellesskap der en vet at en er grunnleggende trygg på 

hverandre, og det må også være mulig å snakke alvorlig 
om det en fleiper med.  

• En må la den enkelte få den tid han eller hun trenger til 
å få sagt det vedkommende har på hjertet. De raske kan 
ta motet fra de langsomme. 

• Det må være en mild, forståelsesfull tone i samtalen. 
 

Å lytte til hverandre.Å lytte til hverandre.Å lytte til hverandre.Å lytte til hverandre.    
Den kjente sveitsiske psykiateren Paul Tournier understre-

ker gang på gang at evnen til å lytte trenger å læres - og den er 
fundamental for menneskelig samliv.  

Vi må lære å lytte. Av naturen er vi “innkrøkt i oss selv”, 
opptatt av egne følelser, tanker og planer. Vi er ikke uten videre 
opptatt av vår nestes behov. Stikk i strid med det Frans av Assisi 
sier i sin bønn, er vi alle mer opptatt av å bli hørt enn å høre, 
mer opptatt av å bli forstått enn å forstå, mer opptatt av å bli 
elsket enn å elske. Å elske sin neste innebærer vilje til å lytte.  

Noe som ofte hindrer kommunikasjon, er at vi ikke tar hver-
andre på alvor.  

Jeg er midtpunktet i mitt eget univers. Mine problemer, sor-
ger, planer og prosjekter er det som er “viktig”. Det som er stort 
for meg, er “stort”. Det som ikke er viktig for meg, er “uvesent-
lig”.  

Hvis min nestes tanker, problemer, spørsmål og ideer ikke 
sammenfaller med mine, har jeg ofte vanskelig for å ta dem al-
vorlig, slippe dem inn på meg og lytte.  

I stedet for å gi hverandre respons, støtte og nærhet, blir det 
ofte til at vi overhører hverandre og taler til hverandre, men ikke 
med hverandre. Jeg gir ikke svar på den andres tanker, men det 
jeg - etter å ha lyttet sløvt - tror er den andres tanker. Jeg inn-
ordner den andre fort og raskt i mine ferdiglagede båser, venter 
til han er ferdig med å snakke, og durer videre med det jeg selv 
har på hjertet.  

Det å lytte er å oppmuntre en annen til å fortelle mer om 
tanker, følelser og ideer som ikke er i sentrum av mitt eget in-
teressefelt. Det skaper kommunikasjon.  

La gå at du er sentrum i ditt eget univers, men hvordan er de 
andres univers bygget opp? Hvilken bås du setter dem inn i er 
langt mindre viktig enn å finne ut hvilken bås de selv ønsker å 
være i. 

 

Hva slags rolle spiller du i gruppa?Hva slags rolle spiller du i gruppa?Hva slags rolle spiller du i gruppa?Hva slags rolle spiller du i gruppa?    
 
Vi starter med å nevne noen roller du snarest mulig bør komme 
deg ut av: 
 
DEN TAUSE skaper usikkerhet. Han eller hun er enten sint, 
redd eller likegyldig. Bidrar av og til med å nikke, smile og ryn-
ke pannen. Vil gjerne være passasjer, men lar andre arbeide som 
mannskap. 
 
PRATMAKEREN  prater høyere og fortere enn alle de andre 
og liker å vise at han har ordet i sin makt. Mener seg å ha rett til 
når som helst å si hva han tenker - selv når han ikke har tenkt. 
 
DEN KRITISKE  uttrykker misnøye med gruppas målsetning, 
de andre medlemmene, gruppeopplegget. Kan alltid angi tre go-
de grunner til at det de andre sier ikke lar seg gjennomføre i 
praksis. Prøver å få de andres bidrag til å synes små. 
 
HUMORISTEN   føler seg kallet til, i tide og utide, å myke opp 
stemningen med litt humor. Alltid har han en god bemerkning 
som gjør det vanskelig å snakke alvor. 
 
HAIKEREN  har sjelden en selvstendig tanke. sitter passiv til 
samtalen er kommet i gang, så hiver han seg på i farten. 
 
PROPAGANDAMINISTEREN  har sine fikse ideer, og ønsker 
til stadighet å ri sine kjepphester. Føler seg alltid kallet til å dele 
sine tanker og visjoner med andre.  



Side  6. 

 
SURMULEREN  har oppdaget at de andre i gruppa ikke vet å 
verdsette hans bidrag, og da kan de bare ha det så godt. 

 
 
Noen roller bør vi i høyeste grad strebe etter å komme inn i: 
 
OPPMUNTREREN gjør det han kan for at de andre også skal 
trekkes med i samtalen, viser at han lytter til det de andre sier, 
og stimulerer til økt aktivitet i gruppen. Skaper trygghet og lag-
ånd. Setter nytt mot i dem som er i ferd med å gå trett eller mis-
te målet av syne. 
 
DIPLOMATEN  har evne til å få gruppemedlemmene til å være 
glad i hverandre og respektere hverandre også når de er uenige. 
 
FORSKEREN er aldri fornøyd med det allment godtatte eller 
tradisjonelle. Er mer interessert i å finne ut hva Bibelen sier enn 
hva folk flest mener. Vil også ta Guds Ord på alvor slik at en 
lever etter det i hverdagen og omsetter teoriene til praksis.  
 
FORSLAGSSTILLEREN  venter ikke bare på at andre skal ta 
initiativ, men tar initiativ selv - både med ord og handling. På 
den måten holder han gruppa i gang. 
 
FORBEDEREN ber både for gruppemøtene og gruppemed-
lemmene, og om at Gud må åpne Ordet slik at den enkelte får 
utbytte av gruppesamlingen. 
 
VEIVISEREN  er interessert i å nå målet. Når gruppa kommer 
ut på viddene, sørger han for at den ikke blir der. 
 

Å be sammenÅ be sammenÅ be sammenÅ be sammen    
 
Hvordan skal vi be? 

Da disiplene spurte om Jesus kunne lære dem å be, lærte 
han dem "Fader vår". Den bønnen lærer oss hva det er viktig å 
be om. Den nevner bønneemner vi slett ikke spontant ber om. 
Dessverre er vi så selvsentrerte når vi ber at vi stort sett nevner 
det vi selv er opptatt av. Fader vår viser oss hva Gud er opptatt 
av.  

Vi skal bekjenne våre synder. Vi skal nevne dem med de 
rette navnene og uten å bagatellisere dem eller unnskylde dem. 
"Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig så 
han tilgir oss syndene og renser oss for all urett" (Joh 1,9).  

Vi skal få legge våre personlige behov og bekymringer fram 
for Gud. "Vær ikke bekymret for noe" Men la alt som ligger 
dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med 
takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres 
hjerter og tanker i Kristus Jesus" (Fil 4,6- 7). 

Vi skal få be for andre, både de som lider åndelig nød eller 
annen nød, og vi skal få be for dem som arbeider i Guds rike. 
"Be også for oss, at Gud må åpne en dør for Ordet, så vi kan 
forkynne Kristi hemmelighet" (Kol 4,3).  

Takk og lovprisning er en naturlig del av våre bønner. Gud 
fortjener takk. Han gir oss hver dag velsignelser langt overflø-
digere enn vi har forstått å be om. Vi har det ufortjent godt. Vi 
kan si at vi takker Gud for det han har gjort, og vi lovpriser Gud 
for det han er. 

Takken og lovprisningen hjelper oss til å løfte blikket bort 
fra vår egen elendighet og opp til Guds storhet og makt. Har vi 
bare sukket til Gud om vår egen elendighet, kan det hende vi går 
motløse og nedtrykte fra bønnestunden. Har takk og lovprisning 
fått slippe til, er det større sjanse for at vi går trygge og optimis-
tiske bort.  

Det er verd å legge merke til at takk og lovprisning er noe 
som er særlig framtredende i de brevene Paulus skrev mens han 
satt i fengsel. Vi takker og lovpriser ikke fordi vi er glad, men 
fordi Gud er stor. 

Vi skal få be "i Jesu navn". Vi fortjener ikke at Gud gir oss 
det vi ber om. Vi har ikke rett til å kreve noe av ham. Men Jesus 
har rett til alt. Når vi ber i Jesu navn, da sier vi til Gud at vi vet 
at vi ikke fortjener noe, men at vi kommer på grunnlag av det 
Jesus har gjort for oss. Det er som å komme i en bank med en 
sjekk. Sjekken blir ikke utbetalt før den er underskrevet og det 
er fastslått at det er noe på kontoen. Det er ikke noe på vår konto 
når vi kommer til Gud. Men det er mer enn nok på Jesu konto, 
og han har underskrevet sjekken for oss.  

Vi skal be i Ånden. Vi trenger rett og slett Åndens veiled-
ning for å be rett, for å komme ut av vår egen selvopptatte bønn. 
Sakarja sier "Men over Davids hus og over innbyggerne i Jeru-
salem utøser jeg en nådens og bønnens ånd". Vi trenger også be 
om at Gud utøser en slik ånd over oss.  
 
Felles bønn. 

Jesus sa: "Alt det to av dere her på jorden blir enige om å be 
om, skal de få av min Far i himmelen" (Matt 18,19). Det er kan-
skje særlig dette skriftstedet vi må bruke som overskrift over 
avsnittet om felles bønn.  

De første kristne ba ikke bare alene på sitt lønnkammer. De 
ba også sammen, se f.eks. Apg 1,14; 4,23ff. 

Vi har lett for å bli individualister på den måten at vi tror at 
det eneste viktige er at vi som enkeltpersoner henvender oss til 
Gud. Men alle kristne utgjør en kjempestor søskenflokk. Da er 
det naturlig at vi også sammen kommer fram for Guds trone og 
legger fram våre felles anliggender. 

Fordi vi har omsorg for hverandre, kommer vi sammen for å 
be for hverandre. Livet kan være så vanskelig at vi trenger det. 
Jak 5,16: 

Dessuten har vi sammen en tjeneste for evangeliet. Der må 
vi også forene våre krefter i bønn. 2 Kor 1,11; Kol 4,3. 
 

Hvordan skal vi be sammen?  
Egentlig er det mange måter å gjøre det på. 
SAMTALEBØNN I: En som ikke er vant til å be høyt sammen 

med andre, vil ofte synes at det er en hjelp om alle i gruppa 
blir enige om å be korte bønner, det vil si bønner som bare 
består av en eller to setninger. Har en flere bønneemner en 
vil nevne, kan en heller be flere ganger. En kan også takke 
og lovprise Gud med korte setninger. 

SAMTALEBØNN II: En ber på samme måte som under samta-
lebønn I. Men når et bønneemne er nevnt, er det nå en eller 
flere som fortsetter å be for nettopp dette emnet. Når en da 
har nevnt alle sidene av dette bønneemnet for Gud, er det tid 
for å ta opp neste bønneemne. Noen synes det er fint å snak-
ke litt sammen på forhånd om hva som skal være de viktigs-
te bønneemnene.  

GUDS ORD LÆRER OSS Å BE: Her tar en for seg en bibel-
tekst, helst en tekst som er preget av tilbedelse og bønn. Så 
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starter en samtalebønn ut fra det den enkelte blir minnet om 
under lesningen av første vers i teksten. Når første vers er 
uttømt, går en videre til neste vers. 

FORBØNN I: Alle kristne har behov for at andre ber for dem. 
Og alle kristne kan være med å be for andre. Bruk litt tid til 
å fortelle hverandre om de behovene dere har og be for 
hverandre. Dere kan også be for andre ting som dere synes 
er viktige. 

FORBØNN II: Del personlige bønneemner med hverandre, men 
når dere ber, gjør dere det på den måten at alle ber konkret 

for den som sitter til høyre (eller venstre) for seg. Det er 
greit om en ber etter tur. Dersom noen synes det er vanske-
lig å be høyt, er det o.k. å be stille inne i seg. Kanskje kan 
dere fortelle hverandre om en glede og en sorg, så kan den 
som sitter til høyre takke for gleden og be over sorgen. 

BØNNEPROTOKOLL: Når dere ber for dere selv eller andre, 
skriver dere bønneemnene inn i en protokoll. Neste gang de-
re samles, åpner dere protokollen og ser hvilke bønner Gud 
allerede har svart på og hva dere må fortsette å be om. Når 
Gud har svart, er det på sin plass med takk. 
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Det kristne felleDet kristne felleDet kristne felleDet kristne fellessssskapet.skapet.skapet.skapet.    
 

Ett med Kristus Ett med Kristus Ett med Kristus Ett med Kristus –––– ett med hv ett med hv ett med hv ett med hverandre.erandre.erandre.erandre.    
Det er ikke bare kristne 

som kan oppleve fellesskap. 
Fellesskapsfølelsen kan også 
være sterk i andre 
sammenhenger. Folk som har 
felles interesser, folk som 
deltar i de samme aktiviteter, 
folk som er til stede i samme 
sal, kan føle at de har det godt 
sammen, at de knyttes til 
hverandre, at de opplever 
solidaritet og at de hjelper 
hverandre. De opplever det vi 
kunne kalle horisontalt 
fellesskap. Det viktigste blir at 
de føler seg knyttet til 
hverandre.  

Det kristne fellesskapet er annerledes. Der kommer det inn 
en vertikal dimensjon. Det er fortsatt viktig at en er knyttet til 
hverandre, men mye viktigere er det at hver enkelt er knyttet til 
Jesus og har samfunn med ham. Det er Jesus som forener oss. 
Han er vintreet, vi er grenene. Har vi ikke samfunn med ham, 
har vi ikke samfunn med hverandre heller (Joh 15,1-6). Lever 
de kristne nært Jesus, lever de nært hverandre. 

Bibelen bruker også andre bilder når den beskriver dette 
forholdet:  
 

• Vi er lemmer på Kristi legeme (1 Kor 12).  
• Vi er levende steiner i Guds tempel (1 Pet 2,4-8). 
• Vi er ett legeme fordi vi spiser av det samme brødet (1 

Kor 10,14-17). 
• Fordi vi er Guds barn, er vi hverandres søsken. Venner 

er kan vi velge selv. Men ingen velger hvem de vil ha 
som søsken. Søsken er noe vi får, uten noen som helst 
bytterett. Siden vi skal tilbringe en hel evighet sammen, 
kan vi like godt begynne å tilpasse oss til hverandre alle-
rede nå.  

• "Men dersom vi vandrer i lyset, slik han selv er i lyset, 
da har vi samfunn med hverandre" (1 Joh 1,7). 

 
La oss sitere fra Einar Lundbys bok "Skyldfølelse - be-

kjennelse - fellesskap" (Luther Forlag, side 134): 
 
Et fortrolig samfunn med en så varierende komponent som 

mennesket er, ville vel ikke være tenkelig i lengden, dersom vi 
ikke samtidig hadde et fast midtpunkt som alltid ville bringe oss 
tilbake i de rette folder, hva som enn ville søke å bringe oss ut 
av vår forbindelse med hverandre. Vi kan tenke oss alle for-
skjelligartede kristentyper henge tett inntil hverandre ved at vi 
alle er festet til et punkt i taket etter hver vår snor. Om noen gir 
hele bunten et støt, vil vi rutsje fra hverandre for et øyeblikk - 
men såfremt vi alle er festet i samme punkt i taket, må vi uve-
gerlig, ifølge tyngdeloven, havne hos hverandre igjen. Har vi 
derimot vår forankring i et punkt på siden av Gud, skal det lite 
til for å løse vår forbindelse - vi vil svinge tilbake til det punkt 
som svarer til vår forbindelse oppad. 

 
Det kristne fellesskapet har aldri fungert knirkefritt - ikke 

engang i den første kristne menighet. Apostlene måtte stadig 
formane de kristne til å tilgi hverandre, stå sammen og være ett. 
Det er ikke lett for oss individualister lå holde sammen i et fel-
lesskap. 

 

To slags kjærlighet.To slags kjærlighet.To slags kjærlighet.To slags kjærlighet.    

Mon ikke du og jeg ofte har det på denne måten: Vi trives 
best sammen med mennesker som på en eller annen måte ligner 
oss, det vil si mennesker som har de samme meningene, de 
samme interessene, den samme stilen og som tilhører stort sett 
samme inntektsgruppe som oss selv. Vi liker å være sammen 
med mennesker som tilfredsstiller våre behov. Vi liker dem som 
på en eller annen måte er "vellykkede" og er litt redde for å bli 
identifisert med noen som er regnet som "mislykkede". Vi liker 
dem som liker oss og synes at de har god smak. Er vi ugifte, 
liker vi fellesskap der det er brukbare kandidater til et ekteskap. 

Den kjærligheten vi til nå har snakket om kan vi kalle 
"eros", for å bruke et gresk ord. Det er kanskje den vanligste 
formen for kjærlighet. Den retter seg mot mennesker vi synes 
gir oss noe igjen. 

Dersom dette er den eneste formen for kjærlighet vi har, får 
vi neppe noe "kristent" fellesskap. I et kristent fellesskap vil det 
nemlig som regel være folk vi er uenig med, folk som ikke dek-
ker så mange av våre behov, folk som ikke er attraktive, til og 
med folk som har bry med å like oss - hvor utrolig det siste enn 
måtte høres. Der er det ikke bare elsk-"verdige" mennesker. Og 
er vi for mye styrt av våre menneskelige tilbøyeligheter, vil bå-
de vi og fellesskapet få det vanskelig.  

 
Bibelen snakker om en annen kjærlighet, "agape", som er 

Åndens frukt. Den kjærligheten kjennetegnes av disse tingene: 
DEN ER HANDLING MER ENN FØLELSE. Bibelen er 

ikke så interessert i å fortelle hva Gud føler når han elsker oss. 
Den forteller hva han har gjort og gjør. "For så høyt har Gud 
elsket verden at han gav sin Sønn..." Vi husker ikke den barm-
hjertige samaritan fordi han hadde så sterke følelser, men fordi 
han gav praktisk hjelp og på den måten viste en forbilledlig 
kjærlighet. Sier vi at vi har kjærlighet til noen, men ikke viser 
det i ord og gjerning, da har vi i alle fall ikke "agape". 

DEN RETTER SEG MOT DE UVERDIGE. "Han kom til 
sitt eget, men hans egne tok ikke imot ham", sier Johannes om 
Jesus. Men Jesus kom altså likevel. "Du plaget meg bare med 
dine synder og trettet meg med dine ugjerninger", sier Gud til 
sitt folk i Jes 43,24. Men så fortsetter han: "Jeg, ja jeg er den 
som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder 
kommer jeg ikke mer i hu". Hvordan ville det ha gått med deg 
dersom Gud bare viste kjærlighet mot dem som fortjente det og 
var vellykket? Det er den kjærligheten Gud har vist deg, du skal 
gi videre. Den kjærligheten vi skal elske hverandre med, er den 
kjærligheten Jesus har elsket oss med (Joh 13,34). 

DEN OFRER SEG SELV. Jesus var så glad i oss at han of-
ret seg selv for oss. Og Bibelen sier faktisk at vi skal være villi-
ge til å gi vårt liv for hverandre. Vi snakker dessverre lite om at 
vi skal ofre oss. Den som ofrer seg, blir heller regnet for å være 
litt dum. I dag skal en ikke gjøre noe uten å ha noe igjen for det. 
Men den bibelske kjærligheten er ikke slik. 

 
 

Hvordan være sammen?Hvordan være sammen?Hvordan være sammen?Hvordan være sammen?    
Det viktigste i et kristent fellesskap er, som sagt, ikke at vi 

har det godt med hverandre, men at vi har det godt med Jesus.  
Ikke misforstå. Det er viktig at vi har det godt med hverand-

re, ellers hadde ikke Bibelen hatt så mange kapitler med forma-
ninger til det kristne fellesskapet. Men har vi ikke et nært for-
hold til Jesus, får vi heller ikke et kristent fellesskap med hver-
andre.  

 
BIBELEN . Guds Ord må få rikelig plass hos oss (Kol 

3,16). Vi må hjelpe hverandre til å finne ut hva Ordet sier (tolk-
ning) og hvilke praktiske konsekvenser budskapet skal få for 
hverdagen vår (anvendelse).  
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BØNNEN er også viktig. Der snakker vi med Gud om det 
Ordet vi har nettopp delt, takker for løftene og ber om hjelp til å 
leve etter det. Vi ber for arbeidet vi står i. Vi ber for hverandre.  

NATTVERDEN  forener oss. I det gamle Israel var måltids-
fellesskapet et veldig sterkt uttrykk for fellesskap. Jesus ble ikke 
først og fremst anklaget fordi han var sammen med tollere og 
syndere, men fordi han spiste sammen med dem. Han kunne 
knapt ha valgt en sterkere måte å markere at han ville være ett 
med slike mennesker! Det var ikke fritt for at en del "fromme" 
irriterte seg over det. Jesus spiser fremdeles sammen med tollere 
og syndere. Vi er invitert til hans bord der han vil ha fellesskap 
med oss. Når vi spiser av det samme brødet og drikker av den 
samme vinen, styrkes ikke bare de båndene som binder oss til 
Jesus, men også de som binder oss til hverandre (1 Kor 10,16-
17).  

SAMTALEN . Hvorfor ikke snakke litt mer om den daglige 
kampen når vi kommer sammen? For kampen er reell nok. Hva 
gjør vi for å fungere som kristne blant arbeidskamerater og na-
boer? Hva gjør vi for å få dem med og hva gjør vi for å vise at 
vi vil være venner med dem? Kanskje vi skulle våge å dele noen 
av våre gleder og sorger med hverandre (jo da, du har en del 
sorger) og be konkret for hverandre? Vi som synes det er for-
holdsvis lett å stå fram og si at vi er store syndere, hvorfor ikke 
innrømme for hverandre at vi er små baktalere, tyver og ek-
teskapsbrytere som trenger hjelp til å leve rett? Det ville jo være 
rart om vi aldri ble såret i kampen i står i? Det kunne bare bety 
at vi ikke lenger kjemper. 

Som en hjelp til å få en litt mer personlig samtale i gang, 
kan en på et par samlinger utfordre hverandre til å snakke litt 
om de spørsmålene vi nevnte i avsnittet “Å bli kjent”.  

FORMANINGEN . Ordet formane betyr ikke bare "irette-
sette". Det betyr like meget "trøste" og "oppmuntre".  

Det kristne fellesskapet kan sammenlignes med et feltsyke-
hus. Vi ligger i krig med Djevelen, verden og vårt eget kjød. I 
denne krigen blir vi såret, av og til alvorlig. Noen ganger trenger 
vi salve og forbinding. Noen ganger er det så alvorlig at det er 
nødvendig med en operasjon. Noen ganger har vi mistet motet 
så vi trenger oppmuntring og støtte for å kjempe videre. Selv 
den tapreste soldat trenger å gråte ut når det gjør mest vondt. 
Det er godt å gråte ut. Men la oss for all del hjelpe hverandre så 
vi ikke til stadighet går rundt og sutrer og klager, for det bryter 
ned kampmoralen.  

Feltsykehuset skal gjøre soldatene kampdyktige igjen. Men 
det kunne tenkes at noen av dem som blir innbrakt mister pers-
pektivet. Det er jo så koselig på sykehuset, mye triveligere enn 
ute i skyttergravene. Det blir så fristende å bli der lenger enn 
strengt tatt nødvendig. Da har en flere muligheter. En kan søke 
om å få jobb på sykehusets kjøkken der en kan arbeide sammen 
med hyggelige mennesker langt unna kruttrøyken. Eller en kan 
gjøre seg sykere enn en er og bent fram nekte å bli frisk. Der-
som en hær skulle få for mange soldater på kjøkkenet eller det 
ble vanlig at folk gikk rundt og simulerte for å få permisjon, da 
ble det så som så med krigføringen.  

DE SMÅ FELLESSKAP . Overalt i verden har det vist seg 
at små fellesskap på 5-8 personer er et veldig godt arbeidsred-
skap dersom en ønsker at menighetene skal vokse. En slik grup-

pe er ikke større enn at alle, til og med de stillferdige, kommer 

til ordet om det legges opp til det. En blir godt kjent med hver-
andre og trygge på hverandre. En kan både snakke sammen og 
be om personlige ting. Og dersom noen kommer til tro, kan en 
slik gruppe være en veldig hjelp både når det gjelder å vise 
hvordan en kan lese og forstå Bibelen og hvordan en skal leve 
som kristen i hverdagen. Sist men ikke minst: Slike grupper er 
et usedvanlig godt arbeidsredskap i en kultur der mennesker har 
et enormt kontaktbehov og lengter etter nærhet og fellesskap. 

Men skal fellesskapet fungere, må en komme regelmessig 
sammen. Kommer en bare av og til, vil noen alltid føle seg uten-
for når en tar opp tråden fra forrige møte. Det oppdager en sær-
lig når en ønsker å snakke om litt personlige ting. Og det ønsker 
faktisk dagens mennesker - i alle fall mange av dem. Mange 
yngre kristne opplever det som et problem at en er for lite per-
sonlig når en snakker sammen i gruppene og foreningene. De er 
på leting etter et fellesskap der en kan føle seg fri til å være mer 
åpen. Mennesker som ennå ikke kaller seg kristne, har heller 
ikke noe imot åpenhet. Mange av dem forundrer seg tvert imot 
om at den kristne samtalen er så teoretisk, formell og upersonlig 
og at de kristne snakker med så liten iver om det å være kristen i 
hverdagen. 

 

Drømmen om det ideelle fellesskap.Drømmen om det ideelle fellesskap.Drømmen om det ideelle fellesskap.Drømmen om det ideelle fellesskap.    
Det er ikke lett å slå seg til ro med at det kristne fellesskapet 

er et fellesskap av freste syndere - og at vi selv er en av dem.  
Dietrich Bonhoeffer har i boken "Et liv i fellesskap og Bibe-

lens bønnebok" (Land og kirke/Gyldendal, side 23, 24 og 28-29) 
sagt noe om dette: 

 
Utallige ganger er et helt kristent fellesskap gått i stykker 

fordi det levde ut fra et ønskebilde. Nettopp den alvorlige krist-
ne, som for første gang er kommet inn i et kristent fellesskap, 
vil ta med seg og arbeide for et helt bestemt bilde av det kristne 
felles skapet. Men det er Guds nåde som raskt ødelegger alle 
slike drømmer. Den store skuffelsen over de andre, over de 
kristne i alminnelighet, og hvis det går godt, over oss selv, må 
overvelde oss, likeså sikkert som Gud vil føre oss til erkjennelse 
av ekte kristent fellesskap... 

Gud hater drømmeriet, for det gjør oss stolte og fordrings-
fulle. Den som drømmer om bildet av et fellesskap, han krever 
at det blir virkeliggjort av Gud, av den andre og av seg selv. 
Han går kravfult inn i det kristne fellesskapet, oppretter sin egen 
lov og dømmer brødrene og Gud etter den...Det som ikke går 
etter hans vilje, kaller han svik. Når bildet hans slås i stykker, 
sier han fellesskapet blir ødelagt. Slik blir han først sine brødres 
anklager, så Guds anklager, og til sist sin egen anklager. 

Muligens kommer motsetningen mellom åndelig og men-
neskelig fellesskap klarest til syne ved følgende iakttakelse: In-
nenfor det åndelige fellesskapet finnes det aldri og på ingen 
måte et "umiddelbart" forhold mellom den ene og den andre. I 
det menneskelige fellesskapet eksisterer det derimot et dypt, 
opprinnelig krav om fellesskap. Der lever kravet om umiddelbar 
berøring med andre menneskelige sjeler, slik som det i kjødet er 
krav om umiddelbar berøring med det annet kjød. Det mennes-
kelige begjæret søker den fullstendige sammensmeltingen av 
Jeg og Du.  

Om det skjer ved å forenes i kjærlighet eller ved å tvinge 
den andre inn under egen makt og innflytelsessfære, er det 
samme. Den som er menneskelig sterk lever her ut seg selv, og 
skaper beundring, kjærlighet eller frykt hos den svake. Alt er 
her menneskelige bindinger, suggesjoner og underdanighet. Alt 
det som er opprinnelig og særegent ved det fellesskapet som er 
formidlet gjennom Kristus, kommer i et vrengebilde til syne i 
det umiddelbare menneskelige fellesskapet. 

 

To former for aggreTo former for aggreTo former for aggreTo former for aggresjon.sjon.sjon.sjon.    
Vi siterer fra Ronald Fangens bok "En kristen verdens-

revolusjon" (Gyldendal 1935, side 42-44). 
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Jo dårligere det står til med en selv, desto dårligere er for-
holdet til ens medmennesker. Er man utilfreds med seg selv, lar 
man det gå ut over andre.  

Den farligste form for mindreverdighetsfølelse er den ag-
gressive: Den misfornøyelse, det hat man føler overfor seg selv, 
og som er fruktesløst fordi man ikke vet hvordan årsakene til det 
skal bli rykket bort, det mener man å se som forakt i andres øy-
ne. Den eneste utløsning den situasjon byr på, er å gå angrepsvis 
til veks overfor den. På den måte oppstår en bestemt kverulant-
type. Av den samme grunn har hele folk ofte ligget i kamp med 
andre. Denne fortvilede måten å kompensere mindreverdsfølel-
sen på er årsaken til atskillige av verdenshistoriens kriger. Og 
derved har denne synd forvoldt lidelser for millioner, - slik som 
individuell synd alltid forvolder andre lidelser.  

Tilsynelatende mindre socialt farlig, men kanskje ennu mere 
individuelt ulykkelig enn den aggressive reaksjon på selvforakt, 
er den utveien: å isolere seg, trekke seg tilbake, bli asocial. Man 
forsvarer seg med en eller annen individualistisk livsanskuelse. 
Men denne art av nevrotisk isolasjon er et vrengebilde av all 
individualisme. Den er nederlag og flukt. Ser man nøye etter, er 
den også socialt farlig: Den berøver det menneskelige samfunn 
all kraft. Den undergraver det frie fellesskap. Den skaper uve-
gerlig en atmosfære av utrygghet, mistanke. Når et menneske 
gjemmer seg, føler også andre seg nødt til å gjøre det. Det blir 
uoverkommelig vanskelig å finne en felles basis for løsningen 
av selv de enkleste folks anliggender. Jeg tror at det moderne 
samfunds dødelige sykdom består i at ikke en eneste ideell ver-
di, tro, håp, bestrebelse, gjennomsyrer det og forener mennes-
kene i en følelse av fellesskapet kraft og patos. Det eneste de har 
felles, er det som adskiller dem: mistanke, angst - følelser og 
erfaringer som leder til asocialitet... Jeg er overbevist om at 
gjenskapes ikke i verden det høyeste fellesskap vi kjenner; det 
kristne fellesskap i frihet og kjærlighet, da vil vi komme til å 
erfare et annet fellesskap: i tvang, under jerndisiplin, hvor men-
nesket ikke respekteres som individ for to øre. 

 

Spørsmål til Spørsmål til Spørsmål til Spørsmål til     

gruppesamtale om fegruppesamtale om fegruppesamtale om fegruppesamtale om felllllesskap. lesskap. lesskap. lesskap.     
1. Hvilke sider ved fellesskapet er det som særlig understre-

kes når Bibelen sammenligner oss med grenene på vintreet 
(Joh 15,1-6)? Hvilke sider understrekes når vi blir sam-
menlignet med lemmer på et legeme (1 Kor 12,12-26)? 

2. Har dere noen eksempler på at dere lever i overensstem-
melse med formaningene i Fil 1,27-2,11? Har dere noen 
eksempler på at dere ikke lever etter dem? På hvilken måte 
skal vår kjærlighet ligne Jesu kjærlighet? 

3. Else vil gjerne være en kristen. Hun er 24 år, er ugift og har 
en sønn på 3 år. Hun har ikke vært så mye med i kristen 
sammenheng før. Tenk deg at dere nå er samlet i er det 
eneste kristne fellesskapet på stedet. Hvordan kan dere ta 
imot henne? 

4. Det er ikke så lett å like Per. Han er litt stille av seg, tar 
ikke noe særlig initiativ og det er ikke så lett å bli kjent 
med ham. Det ser ikke ut til at han har så mange venner 
heller. Nevn et par ting det er mulig å gjøre for at Per skal 
føle seg inkludert.  

5. Det lar seg ikke helt nekte at vi ofte er litt redd hverandre 
og mer eller mindre offisielt konkurrerer litt når det gjelder 
ting som f.eks. fromhet, kristen kunnskap, menneskelig 
vellykkethet o.l. Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å slut-
te med denne konkurransen? 

6. Hvordan vil dere i gruppa etterleve ordene i Hebr 3,12-13. 
 
 


