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Innledning
«Jakten på sammenhengen – Bibelifokus» er et 
trosopplæringsverktøy i Acta – barn og unge i 
Normisjon. Verktøyet har sitt opphav fra regio-
nene Vestfold/Buskerud og Telemark, og er nå 
et nasjonalt konsept som vi håper og tror kan 
bidra til mye god, gøy, spennende og viktig 
undervisning. Aldersgruppene det er utviklet 
samlinger for er 1–4 trinn, 5–7 trinn, 8–10 trinn 
og 16+. 

Vi ønsker at barn og unge i organisasjonen 
vår, både på leirer, i smågrupper, i menigheter, i 
husfellesskap og i lokallag skal få bli kjent med 
«den store historien». Den store historien som 
begynner med Gud som skaper og som ender i 
håpet vi har i Jesus Kristus. 

Hovedmålet og visjonen er at: 
Med bibelen i fokus oppdager vi at vi er 

Guds barn, forstår vi at Guds kjærlighet 
gjelder alle, opplever vi at Guds ord er 
relevant og blir vi inspirert til å leve som 
disipler av Jesus Kristus.

«Jakten på sammenhengen – Bibelifokus»  
er delt opp i seks semester med totalt 36 
samlinger som tar for seg forskjellige temaer  
og knytter det til livet. De forskjellige  
semestrene er: 

Skaperen 
Sammenhengen
Jesus 
Kirken 
Disippelliv
Guds rike 

Hver samling inneholder forskjellige elementer. 
Hvor god tid man har på samlingene varierer 
fra sted til sted og leir til leir. Vi ønsker at du skal 
bruke det du ser er nødvendig og nyttig – men 
vi vil anbefale å alltid ta dere tid til bibellesning, 
andakt og bønn. De andre elementene er med 
for å underbygge hovedbudskapet i samlingen.

For denne aldersgruppen ønsker vi å legge 
til rette for refleksjon rundt livet som kristen 
disippel. Om livet, troen og alle de daglige 
relasjonene en disippel er en del av.

Vi ønsker også å gi innspill til gode vaner 
som de kan ta med seg videre i hverdagen. 

Hver samling inneholder en input, en 
bibeltekst, spørsmål til samtale, en utfordring 
og praksis. I tillegg er det flere bibeltekster man 
kan benytte seg av om man ønsker å dykke litt 
dypere ned i tematikken. Da kan for eksempel 
to og to gå sammen for å lese en av tekstene, 
snakke om den og fortelle det for de andre i 
gruppa.

Spørsmålene er ment som en hjelp til 
samtale. Det er ikke nødvendig at alle spørs- 
målene gås igjennom. Det viktigste er at 
samtalen går naturlig.

Ukas utfordring er ment som en utfordring 
til å leve det daglige disippellivet gjennom uka.

Ukas praksis er delt i flere oppgaver. En 
praksis vi har tatt med hver gang, er å skrive inn 
i takke/bønneboka. Hver enkelt/gruppeleder 
skaffer en notisbok der man skriver takkeemner 
og bønneemner. På denne måten kan man 
enklere oppdage når man får bønnesvar.

De andre praksisene er ment som en hjelp til 
å praktisere det som er snakket om.

Lykke til med semesteret, vi håper dere får god 
nytte og glede av dette trosopplærings- 
verktøyet!



4    Bibelifokus: Guds rike  | 16+

  Gud er allmektig  6
 Andakt  6

 Gud er alltid nær   8
 Andakt  8

  Gud er urokkelig   10
 Andakt  10

  Himmelen   12
 Andakt  12

  Jesus vant  14
 Andakt  14

  Mens vi venter   16
 Andakt  16

Innhold
1

2

3

4

5

6



16+  |   Bibelifokus: Guds rike    5     

Misjonsfokus
Kompis er Actas fastgivertjeneste for unge 
og studenter. 

Ved å gi til Kompis støtter dere Normisjon og 
Actas internasjonale arbeid. Misjonsarbeid i 
utlandet er en stor del av vårt arbeid, og i 
Kompis ønsker vi å gjøre misjon til en naturlig 
del av ungdomsarbeidet i lokallag og på leir. 
Denne målsettingen passer ypperlig til Actas 
visjon, som er «grensesprengende fellesskap 
der barn og unge møter, følger og ærer Jesus 
Kristus». Det er fine ord med mange mulighe-
ter!

Som kristne er vi både kalt til å dele evange-
liet om Jesus Kristus, og å gi videre av det vi 
selv har fått. Derfor er en av målsettingene i 
Kompis å løfte blikket – utover de fysiske 
landegrensene. Jesus gikk til de aller fattigste i 
samfunnet, og det ønsker vi at dagens ungdom 
også skal få være med på! Å være et misjone-
rende fellesskap handler ikke kun om å forkyn-
ne på ungdomsklubben eller på leir. Det 
handler også om å gjøre noe i praksis. Kompis 
er perfekt i så måte: konseptet er konkret, og vi 
erfarer at det er enkelt å engasjere seg i pro-
sjektet.

Om Kompis-prosjektet
I Kompis bytter vi prosjekt med jevne mellom-
rom, og i årene fremover er vi i India og Bangla-
desh. Begge land preges av enorme forskjeller 
mellom fattige og rike, og av 263 millioner 
ungdommer mellom 15-24 år er det kun 1 av 4 
som kan lese og skrive. Korrupsjon, menneske-
handel og tvangsarbeid er i tillegg svært 
utbredt, og preger særlig ungdommer fra 
etniske minoritetsgrupper. 

Med bakgrunn i disse utfordringene satser 
Kompis på skolegang for ungdommer. I Bangla-
desh støtter vi Martin Luther College, og i India 
samarbeider vi med en lokal organisasjon om 
yrkesskolen Lahanti. Begge skolene er tilrette-
lagt for fattige landsby-ungdommer som ikke 
har råd til å betale for skolegang på egen hånd. 

Derfor hjelper Kompis til, og pengene vi samler 
inn dekker stipender, internatopphold og 
skolemateriell. For 50 kroner/mnd. gir man 
stipend til en student, og for 200 kroner/mnd. 
dekkes boutgiftene på internat. Utdanning er 
livsviktig, og for mange er skolegang den 
eneste muligheten de har til en trygg fremtid.

Bli et KOMPIS-lokallag! 
Kompis er en givertjeneste, hvor ungdom fra 
18+ kan tegne avtalegiro og dermed gi et fast 
beløp til Kompis-prosjektet hver måned. Det 
betyr imidlertid ikke at ungdom under 18 ikke 
kan engasjere seg! Flere Acta-lag –og leirer gir 
allerede kollekt til Kompis, og mulighetene er 
mange for å engasjere barn og unge for misjon. 
Vår erfaring er at det å gi ikke kommer av seg 
selv: det må læres, og gode vaner etableres 
tidlig. Derfor har vi utviklet materiell som enkelt 
kan brukes for ulike aldersgrupper:

Misjonspakka: Inneholder bilder fra felt, 
Kompis-filmer og tips til innsamlingsaktiviteter. 
Pakka er gratis, og kan lastes ned her:  
www.blikompis.no 

Kompis-filmer: Ligger både på Kompis sin 
egen nettside og nedlastbart på YouTube  
(søk opp acta kompis og se spennende  
prosjektfilmer fra felt!)

Kompis-nettside: www.blikompis.no 
inneholder mer utfyllende informasjon om 
prosjektet, bilder- og film fra felt, samt en egen 
blogg-spalte som jevnlig oppdateres. 

Følg Kompis på sosiale medier: @blikompis på 
Instagram og på Facebook-siden Kompis.
 
Har dere spørsmål kan disse rettes til  
Kompis-konsulenten. (acta@normisjon.no).
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Bibel: Matteus 7. 7–12

Gud er allmektig! 1
Hensikt med samlingen

Den allmektige Gud ønsker å være i 
relasjon med oss mennesker.

Vi banker ikke på så mye hos naboene 
lenger. Vi er redde for å være til bry eller 
forstyrre. Kanskje har ikke naboen rydda 
stua i det siste eller kanskje er han i dusjen? 
Det kan jo bli pinlig. Tør vi banke på til 
selveste skaperen, som skapte alt det gode 
vi ser og som ene og alene er grunnen til 
vår eksistens? Tør vi banke på til selveste 
GUD? Gud er ikke avhengig av noen å prate 
med. Han sliter ikke med selvtilliten eller 
frykter at noen skal avdekke feil og man-
gler hos han. Han har ingen mangler. Det 
gjør ikke Gud til en som ser ned på oss, 
men til en perfekt far som ønsker relasjon 
med oss, og som vet alt. Gud er allmektig, 
og han ønsker at vi skal banke på.

Koblingen mellom relasjon og allmektig er 
viktig å forstå for å skjønne hvilken Gud vi 
tror på. I 1. Mosebok leser vi om skapelsen. 
Gud skaper Adam og Eva den sjette dagen, 
i sitt bilde. Allerede her starter relasjonen. 
Gud skaper oss, og vi skal ligne på han. 
Etter dette gjør Eva det eneste hun ikke 
skulle gjøre; hun tar et bit av eplet fra 
kunnskapstreet og Adam og Eva blir 
bortvist fra Edens hage. Det blir et skille 
mellom Gud og menneskene, men Gud 
forlater oss ikke likevel. Det gamle testa-
mentet viser oss at mennesket har valgt å 

Input: Ja, nei, vent!

gå sine egne veier, men det viser også at 
Gud er tilstede. Han gjør store ting for 
Israels-folket og viser sin allmektighet gang 
på gang, f.eks. når han gjennom Moses 
skiller Rødehavet, lar israelittene passere og 
ved at Moses retter hånden sin mot havet 
faller vannet sammen over Egypterne som 
jakter på de. Guds allmakt er forutsetningen 
for at vi forholder oss til ham og at vi ber, 
men hvorfor svarer han ikke på alle våre 
bønner? «Be, så skal dere få» står det i 
Matteus 7,7. Men er det så enkelt som det? 
Kan vi be om hva som helst og forvente at 
alt skal gå i oppfyllelse? I Jakob 1,5 står det 
at vi skal be til Gud om visdom, noe som 
viser at vi ikke er perfekte. Vi vet ikke alltid 
hva som er best for oss eller de rundt oss. Vi 
er mennesker, med de begrensninger som 
det medfører. I Bibelen står det mye om 
bønn, men vi finner ingen vers som gir 
menneskene alene makta over hva som skal 
skje eller ikke. Det er Gud som har kontrol-
len, og han er jo ikke hvem som helst. Noen 
ganger dekker Gud våre behov før vi har 
bedt han om hjelp (Jes 65, 24), noen ganger 
sier Gud nei til det vi ber om (2. Kor 12, 8-9). 
At Gud er allmektig handler ikke om at han 
skal gjøre alt vi ber om, bare fordi han kan. 
Det handler om å stole på at han vet best. 
Gud er allmektig i seg selv, uansett hvordan 
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Ukas utfordring

Gud er allmektig og det var hans valg å 
skape oss som unike mennesker med fri 
vilje. Hva kan du gjøre for å ære Gud med 
din frie vilje og din unike personlighet? 

Praksis

1.  Del ut en bok til ungdommene og si 
at det skal være deres bok som bare 
Gud og du vet om. Her kan dere 
skrive takke og bønneemner hver 
gang dere samles, hver for dere. Om 
det er ønskelig kan de dele det de har 
skrevet. 

Andre bibeltekster

1.Mos 17,1
1.Mos 6,6
Rom 7, 19-23
Matt 28,18
Luk 12,6

Spørsmål

1.  Hvorfor finnes det så mye ondskap i 
verden om Gud faktisk er allmektig?

2.  Hadde ikke alt vært mye enklere om 
Gud lot være å gi oss fri vilje?

3. Har det noe betydning at vi ber, om 
Gud vet alt fra før?

4.  Hva gjør det med deg når du ikke 
opplever bønnesvar?

5.  Hvorfor er Gud av og til helt stille?
6.  Føles det godt eller skummelt at Gud 

er allmektig?
7.  Hva tenker du om ordet «gudsfrykt»?
8.  Har Gud ingen begrensninger? Kan 

Gud f.eks lyve?
9.  Les 1.Mos 6,6. Endrer teksten ditt 

bilde av Gud?

vi lever våre liv og hva vi ønsker. Noen 
ganger svarer Gud på våre bønner. Noen 
ganger sier han nei eller ber oss om å være 
tålmodige. Han vet alt om deg og meg, så 
hvorfor skal vi be? Gud ønsker å være nær 
oss. Når du er nær den allmektige vil du 
formes. Du vil skjønne mer av hans ønsker 
for deg og de rundt deg, og du vil leve et liv 
i takt med Guds ønsker for deg. Når du 
kommer til Gud lar du han være Herre i livet 
ditt. Da er du i trygge hender, hos den 
allmektige. 
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Bibel: Salme 139. 7-10

  Gud er alltid nær 2
Hensikt med samlingen

Forstå hvor Gud er når vi har det vanskelig.

«Hvor er din gud?» spurte Davids fiender til 
han. Etterpå spør David selv til Gud: «Hvor-
for har du glemt meg?» Kan vi si at Gud går 
vekk fra oss? Hvorfor er det slik at vi kan 
kjenne på at Gud er langt borte når livet er 
vanskelig? 

Det er et faktum at vi i noen settinger 
kan oppleve fravær eller at vi i hjertet ikke 
finner hvile i Gud. Likevel er det slik at vår 
oppfatning ikke definerer hvem Gud er. 
Guds realitet er uavhengig av vår motiva-
sjon, følelser og til og med vår tro.

I Salme 42 har David angst og tørster 
etter Gud. Hans tårer er brød dag og natt, 
fiendens hån går gjennom marg og bein, 
og han kjenner på at Gud er langt unna, og 
at han er blitt glemt. Likevel, på tross av 
denne vanskelige situasjonen kan han si 
med trygghet: Hvorfor skal jeg være urolig? 
Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg 
prise ham, min frelser og min Gud.

David visste at Gud fortsatt var der. At 
selv om han kjente på at Gud var langt 
unna, så var han likevel nær. «Hører ikke 
han som plantet øret, ser ikke han som 
formet øyet?» (Sal 94,9).  For hvor skulle 
Gud dratt? Stiger jeg opp til himmelen, er 

Input: Er du der, Gud?

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. 
(Sal 139,7–10).

Å spørre om Gud er nær, er en god måte 
å bekrefte vår tro. Slik kan vi huske på de 
løfter han har gitt oss og vite at han er 
trofast og vil oppfylle de. «Alle løfter som 
Herren ga til Israels hus, ble oppfylt. Alt 
skjedde slik det var blitt lovet.» (Jos 21,45).

Dette gjorde han for at de skulle søke 
Gud, om de kanskje kunne lete seg fram og 
finne ham. Han er jo ikke langt borte fra en 
eneste av oss. For det er i ham vi lever, 
beveger oss og er til. (Apg 18,27-28a)

Neste gang du føler at Gud er langt 
borte, behold roen, bruk tid i bønn, og legg 
din situasjon i Hans hender. Da kan du gå i 
trygghet og vite at selv om du ikke alltid 
føler Gud, er hans nærvær alltid tilstede i 
hjertet ditt. Den Hellige Ånd er i våre liv og 
veileder oss i hele sannheten og forsikrer 
oss om at vi er Guds barn og som gjør at vi 
roper «Far!».
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Ukas utfordring

Tenk over hvilke praktiske ting du kan 
gjøre for å huske at Gud er nær. Hvordan 
kan du ta dette inn i din hverdag?

Praksis

1. Fyll inn i takke/bønneboka

Andre bibeltekster

Salme 42
Salme 43
Salme 139,1-18
Jer 29,11-14
Matt 6,25-34
Matt 7,7-12
Rom 8,28-39

Spørsmål

1. I hvilke situasjoner kjenner du at Gud 
er langt borte?

2. Hva betyr det for deg at Gud er langt 
borte?

3. Hvordan kan du innse at Gud ikke er 
så langt borte som du føler?

4. Hva kan vi lære av det David gjorde?
5. Hvilke av Guds løfter er viktige for 

deg?
6. Hva kan du si til en venn som opple-

ver at Gud føles langt borte?
7. Hva gjorde Jesus i vanskelige situa-

sjoner?
8. Når opplever du at Gud er nær?
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3 Gud er urokkelig! 

Romerne 8. 38–39

Hensikt med samlingen

Alle mennesker opplever jordskjelv, men 
Gud står alltid fast. Han er urokkelig.

Forhåpentligvis har du aldri opplevd et 
skikkelig jordskjelv, slik mange mennesker 
har gjort de siste åra, blant annet i Ecuador 
og Nepal. Store skjelv tar liv og ødelegger 
husa til folk. De legger levebrød og håp for 
framtida i grus. Et jordskjelv kan med andre 
ord ødelegge alt man har kjært i livet, på 
veldig kort tid. Et jordskjelv kan flytte på/
ødelegge alt som du tidligere brukte til å 
orientere deg i livet. Relasjoner, eiendeler, 
levebrød og mye mer. Jordskjelv kan også 
skje i våre liv, uten at det kan måles på 
Richters skala. Kanskje har du strøket på en 
eksamen og opplevd det som et lite 
jordskjelv i livet ditt? Kanskje har du blitt 
uvenner med noen eller skilt lag med en 
kjæreste? For de fleste vil dette også være 
et jordskjelv. Jordskjelv flytter på ting i livet 
ditt. De gjør at du må orientere deg på nytt. 
De virkelige jordskjelva treffer deg i magen. 
Når du har fått tilbake pusten leter du etter 
det som ikke har rast sammen. Det som 
alltid står fast. Det som er til å stole på.
 Gud er urokkelig. Han rammes ikke av 
jordskjelvet, og han forsvinner ikke. Han 
står fast og han er konstant. Paulus skriver 
dette i sitt brev til Romerne (8, 38-39): For 
jeg er viss på at verken død eller liv, verken 
engler eller krefter, verken det som nå er 
eller det som komme skal, eller noen makt, 
verken høyde eller dybde eller noen annen 

Input: Det raser sammen!

skapning skal kunne skille oss fra Guds  
kjærlighet i Kristus Jesus, vår herre.
 Paulus skriver ikke dette ut i fra ingen-
ting. Han har selv hatt sine jordskjelv, men 
det spesielle med Paulus er at Jesus var 
selve jordskjelvet. Paulus (eller Saulus som 
han het på den tiden) var en ivrig forfølger 
av de nye kristne menighetene og var på vei 
til Damaskus for å arrestere de kristne. På 
veien blir han blendet av et lys og hører en 
stemme som sier «Saul, hvorfor forfølger du 
meg?». Etter dette blir Paulus kristen og blir 
akkurat like opptatt av å forkynne evangeli-
et som han tidligere hadde vært av å 
bekjempe det. Et jordskjelv, skapt av ingen 
andre enn Jesus selv. Så hva baserer Paulus 
disse versene i Romerbrevet på? Han 
baserer det på egne opplevelser. En Gud 
som griper inn og har makt til å gjøre vondt 
til godt. Men ikke bare på egne opplevelser. 
Om vi leser versene før 38 og 39 ser vi at 
Paulus peker på at Gud ikke en gang sparte 
sin egen sønn i sin kamp for å redde oss. 
Gud ofra sin egen sønn for meg og deg og 
alle mennesker. Hvorfor skal vi da tvile på 
hans kjærlighet til oss? Hvordan skal vi da 
kunne tenke at Gud er i mot oss? Gud er 
urokkelig i sin kjærlighet til oss. Han lar seg 
ikke overtale av noe eller noen til å la denne 
kjærligheten svekkes. 
 Bibelen lover oss ikke et bekymringsløst 
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Ukas utfordring

Paulus var en forfølger av kristne før han 
møtte Jesus. Også i dag forfølges utrolig 
mange kristne. Mange lever i stor fare og 
risikerer livet for sin tro. Dagens utfor-
dring er å bli mer bevisst på hvor mye 
mange mennesker ofrer for å følge sin 
overbevisning om en urokkelig og sann 
Gud. Bruk internett, bøker eller spør noen 
som kan mer om dette.

Praksis

1. Fyll inn i takke/bønneboka.  
2. Om det er naturlig og trygt, gå   
 sammen to og to og del et jordskjelv  
 som har skjedd i livet.  
3. Be for hverandre. 

Andre bibeltekster

Spørsmål

1.  Har du opplevd noen jordskjelv i ditt 
liv? Hvordan føltes det?

2.  Hva/hvem er du mest redd for å 
miste?

3.  Hvordan hadde livene våre vært om 
vi hele tiden hadde det godt?

4. Kan Gud vise medfølelse når vi har 
det vondt?

5. Hvorfor er Gud immun mot 
 jordskjelv? 
6. Hvordan ser du for deg at Paulus var 

som person?
7. Hvordan ser du på deg selv i forhold 

til Paulus?
8. Hvilke krefter tror du Paulus snakker 

om i Romerne 8, 38?
9.  Hvorfor er det så viktig å ha et 

kristent fellesskap når ting er  
vanskelig? Er det ikke nok med Gud?

liv – et liv uten smerte eller tap. Vi trenger 
et fast holdepunkt når jordskjelvet treffer 
oss i magen. Gud er urokkelig. Han har 
alltid vært urokkelig, og han vil alltid være 
det. «Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg 
si: Gled dere!» (Fil 4,4). Paulus skrev disse 
ordene. Han skrev de ikke fra ei solseng på 
ei hvit strand, men fra et romersk fengsel. 
Etter at han har skrevet dette brevet blir 
han henrettet. Hva får en mann til å ha et 
slikt fokus, i en såpass håpløs situasjon? En 
urokkelig tro, på en urokkelig Gud. En Gud 
som ikke svikter oss uansett situasjon. En 
Gud som ofra sin egen sønn for at vi skal få 
leve evig sammen med han. En Gud som 
ikke raser sammen, uansett om jordskjelvet 
sprenger Richters skala. 

1.Joh 3,1
Joh 3,16
2.kor 1,3-4

Sal 46, 2-4
Sal 121, 2-5
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Himmelen4

Bibel: Joh 14. 2–3

Hensikt med samlingen

Ikke bare viser Bibelen oss at vi er elsket, 
men også at vi er velkommen. Himmelen 
er vårt egentlige hjem.

Kanskje er du en av de som har tenkt mye 
på himmelen? Kanskje har du mistet noen 
som sto deg nær, eller til og med hatt en 
«nær-døden-opplevelse» som har gjort at 
du tenker på hva som skjer etter døden. 
Eller er du en av de som skyver tanken om 
en himmel vekk? Det blir kanskje for 
uhåndgripelig, rart og til og med skum-
melt? 
 Den franske forfatteren Victor Hugo 
skriver fantastisk om himmelen: «Tenk å gå 
i land, og så finne ut at du er i himmelen! 
Tenk å gripe en hånd, og så oppdage at det 
er Guds hånd! Tenk å puste inn en ny og 
frisk luft og innse at det er himmelens luft! 
Å merke at du har nye krefter, og oppdage 
at det er selve udødeligheten! Å gå fra 
storm og stress til en fullstendig ro. Å våkne 
og finne ut at du er hjemme!». 
 Så hva er egentlig himmelen? Bibelen 
beskriver himmelen på mange måter, som 
til sammen gir et ganske så fantastisk bilde. 
Jesus sier: «I min fars hus er det mange 
rom. Var det ikke slik, hadde jeg sagt dere 
det? For jeg går for å gjøre i stand et sted 
for dere. Og når jeg er gått bort og har 
gjort et sted for dere, vil jeg komme tilbake 
og ta dere til meg, så dere skal være der jeg 
er» (joh 14, 2-3). Ikke bare dør Jesus på 
korset for å åpne en vei for oss inn i himme-
len. Når han har gått gjennom døden, skal 

Input: Hjem, kjære hjem!

han gjøre i stand et sted for oss i himmelen 
- i Guds hus. Ikke bare viser Bibelen oss at vi 
er elsket, men også at vi er velkommen! 
 Forhåpentligvis har du flere ganger følt 
deg velkommen når du har reist på besøk til 
en venn eller noen i familien. Vertskapet 
møter deg i døra med et smil og viser deg til 
rommet der du skal sove. Senga er oppredd, 
det ligger en liten sjokolade på puta og du 
blir servert god mat. Man kan vel ikke alltid 
kreve en slik behandling her på jorda, men 
når selveste Jesus går for å gjøre i stand for 
deg tenker han på mye mer enn sjokolade 
på puta. Himmelen er ikke et sted vi reiser 
på besøk til. Det er vårt egentlig hjem, et 
hjem der all smerte er borte. Et sted der Gud 
vil være sammen med oss til evig tid. Da 
Jesus døde på korset sendte han ut en 
invitasjon til en fest du aldri har sett maken 
til. Han gav oss også veibeskrivelsen, og den 
er ikke så vanskelig: «For så høyt elsket Gud 
verden at han gav sin sønn den enbårne, for 
at hver den som tror på han ikke skal gå 
fortapt, men ha evig liv» (Joh 3,16). Om du 
tror på Jesus og velger å følge han er 
billetten sikra. Tror du ikke på Jesus? Prat 
med noen du stoler på, og be sammen. 
Døra til himmelen er åpen og Gud ønsker av 
hele seg at akkurat du skal se på han som 
din far, og til slutt være sammen med han, 
her på jorda, og i himmelen.
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Ukas utfordring

Hvordan kan du være med på å lede flere 
til et evig liv i himmelen? Tenk på dine 
styrker, ikke dine begrensninger.

Praksis

1. Fyll inn i takke/bønneboka. 

Andre bibeltekster

Johannes 14: 2-3
1. Korinterne 2,9
Jesaja 35,5-6
Jesaja 65, 21-23
Åpenbaringen 21, 3-4
1.Johannes 5, 11-12

Spørsmål

1. Har du et sted som det er ekstra godt 
å komme til? Hva gjør dette stedet 
spesielt?

2. Hva menes med «ditt egentlige 
hjem» i inputen?

3. Hvorfor er Jesu død viktig for at vi 
skal få komme til himmelen?

4. Hvordan ser du for deg himmelen?
5. Hvor er himmelen?
6. Les 1. Kor 2,9. Hva sier teksten om 

himmelen?
7. Hva skal skje på dommedag?
8. Hvilken setning i «Vår Far» omtaler 

himmelen?
9 Har du hørt historier om mennesker 

som tar i mot Jesus på sine siste 
dager? Hvorfor tror du dette skjer?

10. Hva tenker du om evig liv? 
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5 Jesus vant

Bibel: Galaterbrevet 2. 20 

Hensikt med samlingen

Jesus kom for å ta på seg alle våre synder

Tenk deg at du har fulgt etter en mann i 
hele 3 år. Hver dag har du lyttet aktivt til 
det mannen har hatt å si deg. Budskapet til 
denne mannen, som heter Jesus, har gitt 
deg fremtid, håp, noe å stole på. Du har fått 
en å se opp til. Du har fått deg et fellesskap 
fylt med mennesker som tenker slik som 
akkurat du gjør. 
 Denne mannen, som du og 11 av 
kompisene dine er blitt så glad i, sier mye 
som gir mening, men han sier også mye 
dere ikke forstår. Ved et tilfelle sa han noe 
så uforståelig som eksempelvis «Om en 
liten stund ser dere meg ikke lenger, men 
om en liten stund igjen skal dere se meg.» 
(Joh 16,16) Og som ikke det var nok så 
snakker han til og med om at han skal bli 
tatt til fange av øversteprester, at han skal 
lide, bli slått i hjel og stå opp igjen etter tre 
dager! (Matt 16,21). Du forstår ikke helt hva 
alt dette mørke og triste budskapet betyr, 
men du holder fast ved det du faktisk 
forstår. Men plutselig en dag så skjer det 
noe forferdelig. Det mørke og triste bud-
skapet blir en realitet. Jesus tas til fange, 
han henrettes ved korsfestelse og han blir 
lagt i en grav. Og igjen sitter du og de 11 
kompisene. Alene. Ensomme. Forlatte. Hva 
skal dere nå finne på? Mannen som gav 
dere mening og håp er jo borte. Han ble 
tatt livet av fordi han sa at han var Guds 
sønn. Men så tar hele fortellingen en 

Input: Fra død til liv

uventet vending. Mannen som gav dere 
mening er tilbake, oppstått fra de døde, 
akkurat som han sa. Tapet er vendt til seier. 
Jesus, han som ble fanget, pint og kors- 
festet, står opp og LEVER! Fra død til liv. Fra 
frykt til glede. Fra tap til seier. Slik kan vi 
oppsummere det Jesu disipler opplevde i 
Jerusalem i påsken i år 33. e.Kr,Jesus kom for 
å vinne over synd og død. Jesus kom for å ta 
på seg alle våre synder, lide og dø på et kors 
for deg og meg, og overvinne døden ved  
å stå opp igjen etter tre dager i en grav. 
Gjennom lidelse, død og oppstandelse vant 
han over synden og døden. Og det beste av 
alt: Han gjorde det for oss. Han vant, men vi 
får premien. Han fullførte løpet, men vi fikk 
seieren. Og hvordan får vi den? Jo, ved å 
bekjenne at Jesus er Herre, og tro på at Gud 
reiste ham opp fra de døde (Rom 10,9). Altså 
ved tro på Jesus. Jesus tok vår plass. Han 
døde og sto opp igjen for vår skyld. Og ved 
tro på dette blir vi rettferdige for Gud på 
grunn av det Jesus gjorde. 

Jeg er korsfestet med kristus: jeg lever ikke 
lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet 
jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, 
det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket 
meg og gav seg selv for meg.

- Paulus i Galaterbrevet 2,20.
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Ukas utfordring

Les teksten om Jesu korsfestelse (Luk 23, 
26–43). Tenk over hva disse versene har å 
si for ditt liv, og på hvordan du kan 
fortelle om det til andre. 

Praksis

1. Fyll inn i takke/bønneboka. 
2. Skriv lapper med synd og byrder og   
 legg dem i en f.eks. melkekartong   
 med sparebøsseåpning i. Brenn den  
 etterpå uten at noen leser lappene.

Andre bibeltekster

Luk 23, 26-43
Joh 14,6
Joh 11,25
Dan 12,2
Jes 26,19
1.kor 15, 21-22

Spørsmål

1.  Har du opplevd noe som ikke ga 
mening der og da, men som du 
skjønte mer av senere?

2. Disiplene valgte å følge Jesus selv om 
de ikke skjønte alt han sa eller visste 
hvordan fremtiden så ut. Hvorfor tror 
du de tok det valget?

3. Hvorfor sier vi at Jesus vant, når han 
tapte rettssaken sin og døde på et 
kors?

4. Hvorfor sier vi at Jesu død var et offer?
5. Hvorfor er det så viktig å tro på Jesus 

død for å kalle seg kristen?
6. Hvis det er sant at Jesus døde for oss, 

hva har det å si for hvordan du møter 
andre?

7. Er det riktig å si at vi feirer Jesu død i 
påska?

8. Hvor avgjørende er dette temaet for 
ditt liv?

9. Hva kan vi gjøre for å forstå mer av 
seieren som ble vunnet?
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Mens vi venter 6

Bibel: Matteus 28. 18–20

Hensikt med samlingen

Selv om vi er på et venterom skal vi ikke 
bare vente.

Å sitte på et venterom, er noe de aller fleste 
har opplevd. Vi gjør det fra tidlig alder, og i 
de ulike livsfaser sitter vi og venter på ulike 
venterom. Vi blir veid som spedbarn, vi  
borrer i ei tann, tar en vaksine, besøker 
fastlegen, søker om visum, drar på ultralyd, 
søker om trygd, går opp til muntlig eksa-
men, osv. Mulighetene er mange, og vi 
bruker en del tid på dette i løpet av livet 
vårt. Men hva bruker du å gjøre når du 
sitter på venterommet? Lese et tilfeldig 
blad der, eller dra frem mobilen kanskje? 
Det bruker i hvert fall stort sett å være lite å 
finne på der, så fellesnevneren er nok ofte 
at vi på venterommet ikke får gjort så 
veldig mye, fordi vi… venter.

De som følger Jesus har også plassert 
seg i et venterom. Men det er ganske 
annerledes enn det å bare vente på at noe 
snart skal skje. For det viktigste har allerede 
skjedd, ved at Jesus døde og stod opp 
igjen for oss. Samtidig som vi venter på at 
han skal komme igjen, er livet på ingen 
måte på vent. Vi sitter ikke og ser på ei dør 
som snart skal åpne seg. Døra inn til 
venterommet har allerede blitt åpnet og vi 
har fått både utfordring og gode løfter til 
det vi skal gjøre. Vi er allerede kalt til å følge 

Input: Venterom med åpen dør

Jesus og vi utfordres på å elske de mennes-
kene som er rundt oss (Matteus 22,37–40). 
Dette er vi kalt til fordi det er på Jesu 
venterom at vi har fått i oppdrag å gå ut og 
gjøre disipler av alle folkeslag. 

På venterommet skal vi altså følge Jesus, 
elske mennesker og nå ut til verden. Det har 
vi allerede fått i oppdrag. Det evige livet er 
heller ikke noe vi venter på, det har allerede 
startet den dagen du tar imot Jesus i livet 
ditt! Samtidig er vi ulike på dette venterom-
met. Noen er målbevisste og vet raskt hva 
de skal gjøre. Andre er spente og kan grue 
seg til hva som kommer. Noen ser opp i 
taket eller lar seg lett distrahere. Andre igjen 
har akkurat rukket å komme inn på vente-
rommet og er litt usikre på hvor de egentlig 
har havna. Sånn er livet med Jesus. Vi er 
forskjellige og har ulike opplevelser av hva 
det vil si å være der. Samtidig så har vi fått 
hans ord i form av Bibelen, og orda hans 
henger rundt omkring på hele venterom-
met og gir oss både løfter, utfordringer, 
trøst og råd til enhver situasjon vi er i på 
dette venterommet. Men først og fremst har 
vi fått et spennende liv å leve, og det håper 
jeg du ikke har tid til å vente på å oppdage 
mer av.
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Ukas utfordring

Tenk gjennom hva du ville gjort om Jesus 
faktisk kom igjen i morgen. Hva hadde 
du gjort dagen før? 

Praksis

Fyll inn i takke/bønneboka

Andre bibeltekster

Markus 1,17
Matteus 22,37-40
Fil 3,17-21
Kol 3,1-4
Tit 2,11-15
2 Pet 3,10-18
Joh Åp 7,9-10

Spørsmål

1. Hva bruker du å gjøre på venterom?
2. Hvilke venterom er de verste du har 

sittet på?
3. Har du opplevd noen venterom det 

er gøy å sitte i?
4. Går det an å vente samtidig som vi 

ikke skal sitte på vent?  
5. Mens vi venter på at Jesus skal 

komme igjen, hva skal vi gjøre på det 
venterommet?

6. Hva betyr det egentlig å følge Jesus?
7. Handler det å følge Jesus om et fokus 

på eget eller andres forhold til Han?
8. Les 1 Joh 4,7–12. Hvor kommer 

kjærligheten opprinnelig fra og 
hvordan kan vi se den i dag?

9. Hva skal vi nå verden med?
10. Er det mulig å nå verden?
11. Når begynner det evige livet for et 

menneske?
12. Hva er det de som tror på Jesus 

venter på?



acta
normisjon

 barn  
og unge i




