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START PRATEN: Finn en innledning til temaet for gruppen din 

• Hva tenker du på når det snakkes om «unådde»? 
• I hvilken grad angår de unådde vår tanke og vårt liv? 

START TANKEPROSESSEN: Noen spørsmål for å få gruppen til å tenke 

• Hvorfor trenger de unådde å få høre evangeliet? 
• Hva kan vi, i vårt fellesskap, gjøre for å dele evangeliet med de 

unådde? 
• Finnes det unådde i vårt nærområde? Hvem? 

START DELING: Velg spørsmål som skaper åpenhet 

• Har du møtt mennesker som har lite/ingen kjennskap til 
kristendom? Hvordan opplevde du det? 

• Har du noen gang prøvd å dele din tro/evangeliet med andre? 
Del følelser/opplevelser knyttet til dette. 

• Hvordan ville du gått fram om du skulle dele evangeliet med 
en som var helt fremmed for kristendom? 

BEGYNN Å BE: Vær modig – be konkret 

• Har dere noen konkret i nærmiljøet som dere vil be for? 
• Har dere noen misjonærer/områder dere vil be for/knytte 

kontakt med? 
• Be høstens Herre om å sende ut arbeidere fra deres fellesskap. 

FORTSETT Å LESE: Tekster til refleksjon 

• Lukas 24,46–48; Markus 16,15; Apg 8,26–39; Matt 28,18–20; 
Joh 4,7–26; Apg 10,33–36; Romerne 15,20; Efeserne 2,12; 
Apostlenes gjerninger 4,12 og Johannes’ åpenbaring 7,9 

GJØR NOE: Forplikt dere til noe, og praktiser det denne uken 

• Let aktivt etter en mulighet til å dele evangeliet med en ikke-
troende denne uka. 

• Oppsøk informasjon om misjonsarbeidet blant unådde 
folkegrupper og be konkret for dette arbeidet. 

Idé: En i gruppa kan dele sin tro, og resten av gruppa kan opptre som 
ikke-troende eller som noen som ikke har kjennskap til kristendom. 

Evangeliet til de unådde 
Romerne 10,13–17 
 

 

 

 

 

01 Misjonssambandets strategi: 
Vi vil forkynne evangeliet i Norge 
og internasjonalt, slik at alle får 
mulighet til å høre det og ta imot 
Jesus som frelser og herre. 
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START PRATEN: Finn en innledning til temaet for gruppen din 

• Hvordan kom du til tro? Hvilken rolle spilte generasjonen over 
deg i dette? 

START TANKEPROSESSEN: Noen spørsmål for å få gruppen til å tenke 

• Hva er den viktigste arenaen for overlevering av evangeliet til 
neste generasjon? 

• Hvilken rolle kan det kristne fellesskapet spille? 

START DELING: Velg spørsmål som skaper åpenhet 

• Hva er grunnen til at mange sliter med å overlevere evangeliet 
til neste generasjon? 

• Hva kjennetegner de tilfellene der dette lykkes? 
• Hvem er du med på å disippelgjøre? Hvem kan du være med 

på å disippelgjøre? 
 

BEGYNN Å BE: Vær modig – be konkret 

• Be for konkrete personer/familier du tenker på i denne 
forbindelse. 

• Be om å få se og fylle din konkrete rolle i dette arbeidet. 

FORTSETT Å LESE: Tekster til refleksjon 

• 5 Mos 6,6–9; 2 Tim 1,5; Mark 10,13–16; Apg 16,15; Matt 
28,19–20; 2 Tim 2,2; Salme 71,18 

• Hvorfor de unge? Ordsp 22,6 

GJØR NOE: Forplikt dere til noe, og praktiser det denne uken 

• Ta kontakt med en person i «neste generasjon» og vis 
vedkommende noe du har lært om Jesus. 

• Ta kontakt med kristne foreldre og oppmuntre dem og be for 
dem. 

 

 

Evangeliet til neste 
generasjon 
5 Mos 4,9–10 
 

 

 

02 Misjonssambandets strategi: 
Vi vil at alle barn og unge skal ha 
mulighet til å høre om og ta imot 
Jesus. 
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START PRATEN: Finn en innledning til temaet for gruppen din 

• Hvilken rolle har det kristne fellesskapet spilt i ditt liv? 

START TANKEPROSESSEN: Noen spørsmål for å få gruppen til å tenke 

• Hvorfor skal vi prioritere det kristne fellesskapet? 
• Hvorfor har vi nådegaver? 
• Opplever du at Guds Ord bor rikelig blant dere i ditt 

fellesskap? 

START DELING: Velg spørsmål som skaper åpenhet 

• Hvordan har ditt gudsliv vært den siste tiden? 
• Vet du hvilke nådegaver du har? 
• Er det rom i vårt fellesskap/vår smågruppe for å oppmuntre og 

formane hverandre? 
• Hvordan kan vi støtte og oppmuntre hverandre til å gi Bibelen 

mer plass i livene våre? 

BEGYNN Å BE: Vær modig – be konkret 

• Be om at vi får sterke, inkluderende og varme fellesskap. 
• Tenk over hvilke relasjoner du har som du kan være med å 

tjene i. 
• Be Gud vise deg hvordan du kan leve ut dette i hverdagen.  

FORTSETT Å LESE: Tekster til refleksjon 

1 Pet 4,10; 1 Kor 12; Gal 5,13; Hebr 10,23–25; Hebr 3,12–13; 
Rom 15,14 og 1 Tess 5,11. 

GJØR NOE: Forplikt dere til noe, og praktiser det denne uken 

• Del noe fra Guds Ord med en kristen bror eller søster. 
• Del et personlig forbønnsemne med noen. 
• Gjør en god gjerning for noen i fellesskapet (middag, skyss, 

handle, praktisk arbeid eller lignende). 

Tjen hverandre 
Kol 3,16–17 
 

 

 

03 Misjonssambandets strategi: 
Vi vil bygge sterke, inkluderende 
og varme fellesskap. 
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START PRATEN: Finn en innledning til temaet for gruppen din 

• Hva ønsker Jesus å si gjennom lignelsen om den barmhjertige 
samaritan? 

START TANKEPROSESSEN: Noen spørsmål for å få gruppen til å tenke 

• Drøft påstanden: «I møte med velferdsstaten har det kristne 
fellesskapet i Norge blitt passivt og glemt et av sine viktigste 
oppdrag.» 

• Hvem er «enker» og «farløse» i Norge i dag? 

START DELING: Velg spørsmål som skaper åpenhet 

• Hvilke erfaringer har du med diakonal omsorg og gjestfrihet? 
• Hva er det største hinderet for gjestfrihet i dag? 
• Har du kontakt med innvandrere i ditt nærmiljø? Hvis ikke: 

hvorfor ikke? 

BEGYNN Å BE: Vær modig – be konkret 

• Be Gud om å vise dere konkret hvem som trenger deres 
omsorg. 

• Be om at Gud må bygge ned fordommer i oss som hindrer oss 
fra å komme i kontakt med andre. 

• Be for konkrete diakonale behov i ditt nærområde. 

FORTSETT Å LESE: Tekster til refleksjon 

• 2 Mos 22,22–23; 5 Mos 14,28–29; Gal 2,10; Matt 9,35–38; 3; 
Mos 19,18 og Hebr 13,2 

GJØR NOE: Forplikt dere til noe, og praktiser det denne uken 

• Sjekk ut hvilke konkrete diakonale tiltak som allerede finnes i 
ditt nærområde, og vurder om du skal bli med på det, eller om 
du kan starte noe nytt. 

• Inviter en nabo på kaffe. 

 

Elsk din neste 
Luk 10,27–37 
 

 

 

04 Misjonssambandets strategi: 
Vi vil vise diakonal omsorg og 
gjestfrihet. 
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START PRATEN: Finn en innledning til temaet for gruppen din 

• Les misjonsbefalingen i Matt 28,18–20. Hva er den viktigste 
imperativen som gis her? 

START TANKEPROSESSEN: Noen spørsmål for å få gruppen til å tenke 

• Disippel betyr «etterfølger», «lærling», «læresvenn». Hva 
forteller det oss om viktigheten av systematisk opplæring? 

• Av alt et kristent fellesskap er opptatt av og driver med, kan 
hensikten kokes ned til dette: å gjøre disipler. Hvilke 
konsekvenser bør det få for arbeidet vårt? 

START DELING: Velg spørsmål som skaper åpenhet 

• Hvilket forhold har du til ordene «disippel» og 
«disippelgjøring»? 

• Hvordan har du blitt disippelgjort av andre? 
• Hvordan er du med på å disippelgjøre andre? 

BEGYNN Å BE: Vær modig – be konkret 

• Takk Gud for dem som har vært med på å gjøre deg til en 
disippel. 

• Be om å få se tydelig hvem du skal ta et særlig ansvar for å 
lære opp til å holde alt det Jesus har befalt oss. 

• Be for trosopplæringen i hjemmet og i det kristne fellesskapet. 

FORTSETT Å LESE: Tekster til refleksjon 

• Salme 67,1–2 og 2 Tim 2,2 

GJØR NOE: Forplikt dere til noe, og praktiser det denne uken 

• Ta kontakt med noen som har vært viktige i din egen 
disippelgjøring, og takk dem konkret for dette. 

• Vurder om det er noen konkrete enkeltpersoner du skal ta et 
særlig opplæringsansvar for. 

Gjør disipler 
Matt 28,18–20 
 

 

 

05 Misjonssambandets strategi: 
Vi vil utruste mennesker til å følge 
Jesus og lære dem å holde alt han 
har befalt. 
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START PRATEN: Finn en innledning til temaet for gruppen din 

• Hva kjennetegner en god tale eller andakt? 

START TANKEPROSESSEN: Noen spørsmål for å få gruppen til å tenke 

• Hva er sammenhengen mellom tilliten til evangeliet og evnen 
til å formidle det? 

• Hvordan kan et to tusen år gammelt budskap ha relevans i 
dag? 

• På hvilken måte var Paulus og de andre apostlene nyskapende 
i sin formidling? 

START DELING: Velg spørsmål som skaper åpenhet 

• Hva kjennetegner en evangelieformidling som treffer deg på 
en særlig måte? 

• På hvilke samfunnsarenaer eller i hvilke grupper er evangeliet 
minst til stede i dag?  

• Hva kan vi konkret gjøre med dette?  

BEGYNN Å BE: Vær modig – be konkret 

• Be om å bli grunnfestet i evangeliets sannhet og relevans. 
• Be om at Gud må åpne nye dører og vise dere nye arenaer der 

evangeliet kan forkynnes. 
• Be om visdom, frimodighet og kraft når evangeliet forkynnes. 

FORTSETT Å LESE: Tekster til refleksjon 

• Apg 8,4–25; Apg 10,28–35 og Apg 17,16–34 

GJØR NOE: Forplikt dere til noe, og praktiser det denne uken 

• Lytt til en formidler (for eksempel en podcast) som lykkes i å 
formidle evangeliet på en sann og relevant måte. Noter deg 
læringspunkter med tanke på egen formidling. 

• Les en bok som analyserer samfunnet vi er en del av ut fra et 
kristent perspektiv. 

 

Nyskapende formidling 
Apg 4,20 

 

 

06 Misjonssambandets strategi: 
Vi vil stadig søke nye muligheter 
for å forkynne evangeliet. 
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START PRATEN: Finn en innledning til temaet for din gruppe 

• Hva er dine tanker i møte med klimakrise og global 
oppvarming? 

START TANKEPROSESSEN: Noen spørsmål for å få gruppen til å tenke 

• Hvis jordkloden uansett skal avvikles – hvorfor skal vi likevel ta 
vare på den? 

• Hvordan begrunnes det kristne menneskeverdet? 
• På hvilken måte utfordrer Bibelens skapelsesperspektiv «bruk 

og kast»-mentalitet, og hvilken relevans har dette for måten vi 
behandler medarbeidere på? 

START DELING: Velg spørsmål som skaper åpenhet 

• Hvilke konkrete prioriteringer gjør du for å vise omsorg for 
skaperverket? 

• Hva kjennetegner særlig gode eller dårlige erfaringer med 
personalbehandling? 

• Hvordan kan vi unngå å «ofre mennesker på misjonskallets 
alter»? Hvilket ansvar har du for dette? 

BEGYNN Å BE: Vær modig – be konkret 

• Be for skaperverket og for dem som er særlig hardt rammet av 
klimaendringer. 

• Be om at menneskeverdet må løftes høyt i lovverk og 
samfunnsorden. 

• Be om at vi må møte hverandre som mennesker skapt i Guds 
bilde. 

FORTSETT Å LESE: Les flere skriftsteder 

• Salme 8,1ff; 1 Tim 6,6 og Matt 25,14–30 

GJØR NOE: Forplikt dere til noe, og praktiser det denne uken 

• Vurder om det er noe av forbruket ditt som kan reduseres på 
fast basis. 

• Praktiser sabbatshvile. 

Ansvarlig forvaltning 
1 Mos 1,26–31 
 

 

 

07 Misjonssambandets strategi: 
Vi vil vise omsorg for hele 
mennesket og skaperverket. 
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