
Gruppeopplegg 3 i taleserien minoritet i Norkirken Vennesla 2022


Hva (skal) kjennetegne kristne? 
(Hva kjennetegner de kristne?)


Les teksten i Lukas 10,25-37 

Om teksten 

Teksten før handler om at Jesus har sendt ut de 72 på misjonstur og tatt de i mot igjen. 
(PS: husk at Jesus sender og tar oss i mot når vi drar på misjonstur:) 


Så formidler Jesus at de gode nyhetene, GUDS RIKE ER KOMMET NÆR, er vanskelige å 
forstå for de vise og forstandige. Men åpenbart for de umyndige små.


Deretter kommer vi til vår tekst i vers 25. En lovkyndig - en vis og forstandig - vil sette 
Jesus på prøve.


Spørsmålet han stiller er: Hvordan arver jeg evig liv? 


Jesus er en genial pedagog. Han gir ikke svaret, men lar eleven selv svare. 

Samtidig så spør ikke Jesus: Ja, hva sier professorene på universitet, eller hva sier 
kommentaren til lovbøkene, eller hva føler du? 


Jesus spør hva sier loven - HVA LESER DU DER?  

Viktig å husk om du har spørsmål i forhold til tro. Hvor leter du etter svar? 


Den lovkyndige fikk skinne og vise frem sine kunnskaper om loven. Han siterer 5. 
Mosebok 6,5 og 3.Mos 19,18. Og Jesus roser han. Riktig! (Sikkert en personlighetstype 
som elsker å ha rett og vise frem kunnskapen sin). Men den lovkyndige er ikke helt ferdig 
med å teste Jesus. Han vil vite mer. «Ja, men hvem er min neste da?» Så kommer denne 
kjente lignelsen som er en favoritt i Søndagsskolen og bedehus: Den barmhjertige 
Samaritan. 


Hva betyr dette? 

Helt enkelt og genialt forteller Jesus historien. Hvordan en utlending hjelper en jøde, mens 
hans landsmenn, til og med gudfryktige menn, går forbi. 


Dette er en av de store bærende fortellingene i verdenshistorien! 

Denne fortellingen er helt og holdent revolusjonerende!

 
Tenk hva den har betydd for kulturer og samfunn i verden!

- for jøder, romerne, grekere, perserne, vikingene, barbarene

- For urfolk rundt i verden
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- For malinkere og for komanifolk i dag


Alle folkeslag og mennesker som virkelig har møtt Jesu og denne teksten har fått 
forandret sin grunnholdning til andre mennesker.


Så svaret på spørsmålet: «Hva skal kjennetegne oss kristne?», er:  

Omsorg og barmhjertighet for vår neste!  
Og hvem er vår neste? - Alle!


Guds omsorg for de svake 

Gud har gjennom hele historien vist at han har et ekstra hjerte for de minste i samfunnet. 
For de syke, de svake, de fattige, enker, farløse, innflyttere. Gud har så inderlig medfølelse 
med dem.

	 Og han kaller oss til å ta vare på dem vi også. Være Guds hender og føtter i 
verden. Her bruker jeg ordet «svake» og det kan virke som jeg sier at vi er sterke og de 
andre der er svake. Absolutt ikke. Mange ganger er vi svake og trenger hjelp, andre 
ganger er det andre. Poenget er at Gud har omsorg!  


Skapelsen 
Vi ser det fra skapelsen: Vi er ALLE skapt i Guds bilde. Derfor er vi like mye verdt. (Her 
stammer menneskeverdet fra) Dette er superviktig for Gud og derfor superviktig for oss 
kristne.


GT 
Videre i GT viser Gud sitt hjerte for de som ikke har det lett. Han befaler Israelsfolket til å 
ta seg av enkene, de farløse og innflytterne i landet. 


«For Herren deres Gud er Gud over alle guder og Herre over alle herrer, den store, mektige 
og fryktinngytende Gud, som ikke gjør forskjell på folk og ikke tar imot bestikkelser. Han 
hjelper farløse og enker til deres rett og elsker innflytterne, så han gir dem mat og klær. 
Derfor skal også dere elske innflytterne, for dere var selv innflyttere i Egypt.»  
5. Mos 10,17-19 

NT og Jesus  

Jesus som ikler seg kropp viser virkelig hvor mye Gud bryr seg om oss og alle! Han er 
kommet for å lege de syke. Han viser tjenersinn. I svakhet og lidelse går han helt inn i 
døden for å redde oss.


Hvordan ser dette ut i dag?  

Har kristne klart å vise nestekjærlighet og omsorg? Ja og nei. Vi prøver. 


Tom Holland er en britisk historiker som har skrevet et verk hvor han prøver å fortelle 
kristendommens historie. (Boka heter Dominions)
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Han sier:  
Kristentroen har endret samfunn og hadde og har en så stor betydning for oss i dag. Ofte 
ser vi det ikke. Det er som å spørre fisken om hvordan det er å svømme i vann. Men uten 
Jesus og det kristne menneskesynet, så ville vår verden sett helt annerledes ut. 
Nestekjærlighet og kristne verdier er så infiltrert i vårt samfunn at vi ikke ser det.


Og gradvis har jo mange sekulære ønsket å endre historien og fortelle at dette er 
humanistiske verdier bla bla. Men hvor kommer de fra? Jo, fra Jesus.


Utfordring 

Nå i vår tid har staten og kommunene tatt over mye av det kirkene gjorde før: skoler, 
sykehjem, sykehus osv. 


Det er ganske gode systemer for å prøve å fange opp de som faller utenfor. 


Så hva er vår rolle som Kirke og kristne nå? Hva skal vi kristne kjennetegnes ved nå i vår 
tid? Oppdraget fra Gud er det samme: elske vår neste.


Spørsmål til samtale 
1. Hva la du merke til ved teksten i dag? Snakk sammen og del tanker.  


2. Hvor leter du etter svar på spørsmål om tro? Når du har tvil eller ikke skjønner helt hva 
du skal tro om en sak.   


3. Kristian stilte mange spørsmål på slutten av talen. Prøv å snakk sammen om dem:

Hva kan være rollen til Kirken og oss kristne i dag? 

Hva skal vi kristne kjennetegnes ved nå i vår tid? 

Hvordan ser det ut for Norkirken Vennesla? 

Hvordan ser det ut for deg og meg?  
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