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Innledning
Om verktøyet
«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 
etter hvert blitt et nasjonalt konsept som hele 
organisasjonen samarbeider om. 

Målet er at det skal bidra til en grunnleggen-
de og helhetlig trosopplæring for våre medlem-
mer fra de begynner på skolen til de er ferdige 
med ungdomstiden. Verktøyet skal være enkelt 
i bruk for leder – og gi god, spennende, rele-
vant og alderstilpasset undervisning for delta-
kerne. 

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», som begynner med Gud 
som skaper og ender i håpet vi har i Jesus 
Kristus, det evige livet med Gud, og «den lille 
fortellingen», som er deres liv innenfor rammen 
av den store. 

Vår visjon er:
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 vi blir 
inspirert til å leve som disipler av Jesus Kristus.

«Jakten på sammenhengen – Bibelifokus» er 
delt opp i seks semestre/tema med totalt 36 
samlinger.

Temaene er:  
Skaperen 
Sammenhengen
Jesus 
Kirken 
Disippelliv
Guds rike 

Hver samling inneholder forskjellige elementer, 
avhengig av aldersgruppe. Hvor god tid man 
har på samlingene og deltakernes behov vil 
variere fra gruppe til gruppe og leir til leir og 
legger føringer for hvilke deler av materiellet 
som passer. Vi anbefaler likevel alltid å ta med 
bibellesning, andakt/input og bønn. 

Om dette heftet
Innholdet i dette heftet er tilpasset aldersgrup-
pen 16+ og temaet er «Kirken». De ulike samlin-
gene knytter an til dette på ulike måter, men en 
rød tråd er at Kirken først og fremst er mennes-
kene, og ikke bygget. Det er på dette grunnla-
get vi kalles, utrustes og utfordres til disippelliv. 

Hver samling inneholder referanse til en 
bibeltekst, input, 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 spørsmå-
lene gås igjennom. Det viktigste er at samtalen 
går naturlig. Ukas utfordring er ment som en 
utfordring til å leve det daglige disippellivet 
gjennom uka.

Praksisene er ment som en hjelp til å  
praktisere det som er snakket om. De vil også  
gi deltakerne erfaringer av, og mulighet til å 
reflektere rundt, kirkens tradisjonelle tros- 
praksiser.

Lykke til med semesteret! 



4    Bibelifokus: Kirken  | 16+

  Kirken er overalt 6

 Kirke er familie   8
 

  Den hellige ånd   10
 

  Nådegaver   12
 

  De hellige handlingene  14
 

  Oppdraget   16
 

Innhold
1

2

3

4

5

6



16+  |   Bibelifokus: Kirken    5     

Misjonsfokus
Kompis er Actas fastgivertjeneste for unge 
og studenter. 

Ved å gi til Kompis støtter dere Normisjon og 
Actas internasjonale arbeid. Misjon i utlandet er 
en stor del av vårt arbeid, og i Kompis ønsker vi 
å gjøre misjon til en naturlig del av ungdoms- 
arbeidet i lokallag og på leir. Denne målsett- 
ingen 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 muligheter!

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 misjo- 
nerende fellesskap handler ikke kun om å 
forkynne 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: Matt. 16, 16-18 

Kirken er overalt1
Hensikt med samlingen

Kirken er ikke bare et bygg, men  
fellesskapet av de troende.

Hva er kirka egentlig? Da Jesus var på jorda 
var det jo ingen kirkebygg. Jesus var jøde 
og jødene har ikke kirker, men synagoger 
og templer. Betyr det at Jesus aldri gikk i 
kirka!? 

Ja, på en måte. Men også nei. For kirka 
er nemlig ikke først og fremst et sted eller 
et bygg. Når vi leser ordet «kirke» eller 
«menighet» i det nye testamentet, er det 
det greske ordet «ekklesia» som blir brukt. 
Det betyr «utkalt» og oversettes oftest som 
«samling/felleskap av utkalte». Altså, 
fellesskapet av de som tror på Gud!

Så med andre ord er det faktisk ikke 
alteret eller kirkespiret eller talerstolen som 
bestemmer om det er en kirke eller ikke 
– men folkene. 

Kirka er derfor overalt. Ikke bare innen-
for veggene til et kirkebygg, men overalt 
der hvor kristne folk er samlet. Der er det 
kirke. Jesus sa til disiplene; «Hvor to eller 
tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt 
iblant dem.» 

Derfor er kirka både synlig og konkret, 
som et hus, og samtidig usynlig. På samme 
måte som Guds rike er tilstede og tilgjen-

Input: Vi er kirka!

gelig her i verden, men ikke fullt ut og 
synlig slik det en gang skal være i himme-
len, sånn er det også med kirka. Den er her, 
noen ganger er den synlig og lett å få øye 
på, andre ganger usynlig, men fortsatt midt 
i blant oss. 

Kirka er Jesu kropp. Hva? Ja, det et litt 
rart bilde. Men også ganske genialt. 

Paulus bruker dette bildet om menig-
heten i flere av sine brev i Bibelen. Han 
skriver også at Jesus er «hodet for kroppen, 
som er kirka». Og flere ganger skriver han at 
vi, kirka, er én kropp, med forskjellige deler. 
Vi vet jo alle at det er stor forskjell på både 
funksjonen og utseendet til en fot og en 
pekefinger. Men begge deler er viktige, og 
begge deler er del av samme kropp! 

På samme måte har vi i verden mange 
forskjellige kirkesamfunn. Noen er nokså 
like hverandre, noen er veldig forskjellige. 
Alle er del av samme kropp og har samme 
hode, samme forbilde og leder: Jesus. 

Kirka er stor! Det er godt over 2 milliarder 
kristne i verden, og hver dag blir nye 
mennesker lagt til i kirka; til fellesskapet av 
de som tror på Gud. 
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Ukas utfordring

Gå på en gudstjeneste eller et møte på et 
annet sted enn der du pleier. Kanskje du 
lærer noe nytt? 

Praksis

Be en bønn sammen for kirka og verden.

Andre bibeltekster

Joh. 17, 20–21 
Koll. 1, 17–18
1. Kor. 12, 12–26
Rom. 12, 4–5 
Matt. 18, 20
Ef. 1, 22–23

Spørsmål

1.  Hva ser du for deg når du tenker på 
kirke? 

2.  Hva tenker du det betyr at kirka er 
overalt? 

3.  Har du noen gang vært i en annen 
kirke en den du går i til vanlig? 

4.  Hvordan ser kirkebygget ditt ut? 
6.  I Johannes 17.21 ber Jesus om at «de 

må være ett».
7.  Hvordan kan vi som kirke være ett? 
8.  Har du tenkt på hva som gjør at vi har 

så mange forskjellige kirkesamfunn? 
9.  Vet du noe om forskjellene på den 

protestantiske, den katolske og den 
ortodokse kirke?

10.  Kan du komme på noen ting som alle 
kristne i verden kan samles om?  

11. Hvem eier kirka? 
12. Hvem bygger kirka? 



8    Bibelifokus: Kirken  | 16+

Matteus 12, 48-50

  Kirke er familie2
Hensikt med samlingen

Snakke om Guds familie og hva det 
innebærer å være en del av den

Jesus sier at de som gjør Guds vilje er hans 
familie. Du kan være uenig i mye, men du 
kan fortsatt få høre til.

Hva er familie? Noen har stor familie, 
andre har liten. Familie defineres som regel 
ut fra fødsel. Familietilhørighet gis også ved 
adopsjon. Er du adoptert får du samme 
status og rettigheter som biologisk familie.

I bibelen brukes det forskjellige bilder for 
å forklare hvordan vi henger sammen med 
alle andre som tror på Jesus. Den snakker 
om at vi henger sammen som grener på et 
tre, eller som kroppsdeler på en kropp.

Når Jesus sier; «den som gjør min him-
melske fars vilje, er min familie», er ikke det 
snakk om et bilde eller en åndelig adopsjon, 
men om en åndelig fødsel. Den Hellige Ånd 
gis til alle som tar imot Jesus og bibelen sier 
at vi blir født på nytt når vi får den Hellige 
Ånd. Da handler det ikke om hva du føler 
deg som eller hvordan du ser ut, men om 
noe Gud gjør. Det som da er viktig er at vi 
finner ut hva det er Jesus snakker om når 
han snakker om min himmelske fars vilje.

Jesus vil at vi skal tro på han. At vi skal ha 
tillit til at han alltid er der uansett hva som 
skjer. Og at vi skal tro at vi får høre til hans 
familie uansett om vi klarer å gjøre det som 
er rett eller ikke. På samme måte som du er 
barn av dine biologiske foreldre uansett hva 
som skjer, hører du til i Jesu familie uansett 
hva som skjer. Du kan melde deg ut eller 

Input: Veivisere

bryte kontakten, men der hvor vi mennesker 
kan synes det er vanskelig å starte på nytt, vil du 
aldri oppleve at Gud avviser sønner og døtre 
som kommer tilbake for så starte på nytt. 

Familie betyr også at vi deler noe unikt 
sammen. I vår biologiske familie deler vi mye av 
det samme DNA og vi ligner hverandre selv om 
vi ikke er sammen hele tiden. På samme måte 
deler vi åndelig DNA med alle som er født inn i 
Jesu familie. Paulus skriver om at Jesus er den 
førstefødte av mange søsken. Vi har fått det 
samme åndelige DNA som Jesus hadde. Det er 
ikke alltid så synlig på utsiden, men det er veldig 
synlig når vi ser på innsiden av troen. Vi har 
samme Far i himmelen, som vi kan dele alt med, 
og som deler alt med oss. Vi har tilgang på 
samme kraft, Den hellige ånd, som fyller oss og 
inviterer oss til å dele troen med andre, ta imot 
trøst når noe er vondt og be for alle ting – og 
noen ganger oppleve at under og mirakler skjer.

Johannes skriver i evangeliet sitt om det 
evige livet, at det er å ha et hundre prosent 
åpent, ærlig og sant fellesskap med Gud. Jesus 
sier i Johannes 5, at han gjør det Faderen viser 
han. Vi kan oppleve det samme: Gud viser oss 
hva han gjør, og så kan vi gjøre det samme 
sammen med han. Vi er ikke overlatt til oss selv, 
vi har fått fellesskap med Gud, og med hver-
andre som i en familie. Vi har søsken i nærheten, 
i vår lokale menighet og i hele verden i alle 
andre menigheter som finnes.
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Ukas utfordring

Be hver morgen for et mennesker eller en 
situasjon i ditt liv, som du tenker på og 
overgi dem/det i Guds hender.

Praksis

Si nådehilsenen sammen. Hva sier vi 
egentlig her?

Andre bibeltekster

Romerne 8, 29 og 12, 10
1 Korinterbrev 12
Forkynnerne 4, 9–10 
Johannes 13, 35
Johannes 17, 3

Spørsmål

1. Hva er familie for deg?
2. Hva forteller det deg om Gud at han 

kalles vår «Far»?
3. Hvordan er Gud annerledes fra fedre 

her på jorden?
4. Hva snakker Jesus om når han 

snakker om «min himmelske fars 
vilje»?

5. Hva ligger i den «åndelige DNA» som 
blir beskrevet her?

6. Hva vil det si å bli født på ny ved Den 
Hellige Ånd?

7. Hvordan kan vi gjøre det Gud viser 
oss?
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3 Den hellige ånd

Apg 2, 1-13

Hensikt med samlingen

Lære om treenigheten og spesielt hvem 
Den hellige ånd er.

Jesus var opptatt av at alle måtte få vite 
om det han sa og gjorde. Jesus snakka 
også mye om at han alltid ville være 
sammen oss, at vi ikke skulle bli igjen som 
foreldreløse barn.

I nattverden opplever vi på en konkret 
måte at vi får Jesus i oss ved å spise Jesu 
legeme og drikke hans blod. På Kristi 
himmelfartsdag ga Jesus disiplene oppdra-
get om å fortelle alle om han og danne 
kristne felleskap i hele verden. Han sa også 
at han hadde all makt i himmel og på jord 
og før han forvant i skyene sa han at han 
alltid skulle være med dem. Disiplene var 
nok ikke så tøffe da de gikk ned fra Oljeber-
get etter at Jesus ble borte. Jeg ser for meg 
at de var sammen i ett hus med alle dører 
og vinduer stengt og lurte veldig på hva de 
de skulle gjøre.

Så skjedde det noe dramatisk på 1. 
pinsedag. Disiplene begynte å forstå alt det 
Jesus hadde sagt til dem. De begynte å 
forstå at han ville være sammen med dem 
og at han ville gi dem mot og styrke. Jesus 
kom som en ånd. Jesus kan jo ikke være 
sammen med alle som blir kristne etter 
hvert, på den måten som han hadde vært 
sammen med disiplene. I dag er det over 2 
milliarder kristne, så det er fysisk umulig. 
Derfor sendte han Den hellige ånd til 
disiplene den dagen. 

Input: Tre ting på en gang!?

Gud fader, Jesus og Den Hellige Ånd er 
Gud og vi kan si at det er tre måter å forkla-
re Gud på. Den treenige Gud. Det hjelper 
oss til å forstå hvem Gud er. Gud fader er 
den hellige og allmektige som har skapt alt. 
Han er utenom tid og rom og har kontroll 
på alt. Jesus har lært oss at vi kan kalle han 
Far. Jesus er Gud og menneske samtidig, og 
vi kan bli kjent med han, for han er mennes-
ke som du og jeg. Vi kan ha en menneskelig 
relasjon til han.

Jesus har vist oss sin kjærlighet ved 
hvordan han var mot mennesker, ved det 
han underviste om og til slutt ved det han 
gjorde for oss. Han tok på seg skylden og 
straffen for at vi mennesker, som vender oss 
bort fra Gud og gjør det som er galt, kan få 
tilgivelse.

Den hellige ånd kan alltid være sammen 
med oss. Den bor inni oss og Jesus sier at 
den vil hjelpe oss å gjøre rett.

Noen snakker mye om Den hellige ånd, 
mens andre snakker mest om Jesus. Noen 
ber bare til Gud fader. Vi har bare én Gud, 
men vi kan snakke om han på tre måter, så 
vi lettere kan forstå dette med Gud som er 
allmektig, hellig og samtidig en helt spesiell 
venn som vi kan ha et personlig forhold til 
og vite at han alltid er med oss.

I Johannesevangeliet står det mye om at 
Jesus er i oss, og det er ved Den hellige ånd. 
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Ukas utfordring

Be hver dag i en uke om at Den hellige 
ånd skal vise deg noe denne dagen og se 
om det gjør noe med fokuset ditt.

Praksis

Si trosbekjennelsen sammen. Hva sier vi 
egentlig her?

Andre bibeltekster

Matteus 26, 26–28
Matteus 28, 17–20
Johannes 15, 4
Gal. 2, 20
Apg. 2, 37-39
Johannes 14, 36

Spørsmål

1. Hvordan er det mulig at Gud er én og 
samtidig tre?

2. Hva er forskjellene på de tre?
3. Hvordan kan vi la Den Hellige Ånd 

påvirke oss?
4. Hva tror du det vil si at det «stakk i 

hjertet» hos de som hørte på?
5. Hva tror dere Jesus mener med at 

Den Hellige Ånd er en talsmann?
6. Er det noen av de tre som er lettere å 

forholde seg til for deg og hvorfor?
7. Hvem ber du oftest til av de tre?

Jesus sier i Johannes 14, 18: «Jeg lar dere 
ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg 
kommer til dere.» Bli i meg, så blir jeg i dere, 
sier også Jesus når han snakker om at han er 
vintreet og vi er grenene. 

På pinsedagen ble disiplene fylt av Den 
hellige ånd. Som Jesus hadde lovet dem, 
fikk de kraft til å begynne på det oppdraget 
som Jesus hadde gitt. De som hørte på, 
opplevede at det stakk i hjertet og de lot 
seg døpe og fikk Den hellige ånds gave.

Den Hellige Ånd, talsmannen som Jesus 
snakket om, var det som fikk det til å stikke i 
hjertet hos de som hørte på. Den hellige 
ånd påvirker oss til det som er rett, og vil 
gjerne slippe til i livene våre. Den hellige 
ånd hjelper oss til å tro. Han påvirker oss når 
vi ber, leser bibelen, synger lovsanger, er 
sammen med andre som har Den hellige 
ånd, hører oss når vi snakker til Gud – og 
snakker om Gud til oss. 
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Nådegavene 4

Bibel: 1. Kor. 12

Hensikt med samlingen

Å lære mer om nådegaver.

I 1. korinterbrev 12, 27 sier Paulus at hver 
kristen er en kroppsdel på Jesu kropp. 
Dette høres egentlig ganske ekkelt ut, men 
heldigvis er dette et bilde som får frem 
noen viktige poeng.

Se for deg at munnen din gikk til streik, 
eller at føttene dine ble uvenner og nektet 
å jobbe sammen. Stress. 

For at en kropp skal fungere, må hver 
kroppsdel spille på lag og gjøre det den 
skal.  Hver del gjør en jobb slik at kroppen 
fungerer. Som en del av Jesu kropp har du 
og jeg fått evner og gaver som skal hjelpe 
«den kristne kroppen» til å fungere. Dette 
kalles for nådegaver.

Tre steder i Bibelen lister opp nådega-
ver: 1. Kor 12, Rom 12 og Efeserne 4. I disse 
blir mange forskjellige nådegaver nevnt.

Det er fort gjort å fokusere på de mer 
spektakulære og synlige gavene, som 
tungetale, helbredelse, undervisning og 
forkynnelse og se bort fra de som er mer 

Input: Du – en kroppsdel!

skjulte, som hjelpsomhet, oppmuntring, 
gavmildhet eller administrative evner. Det 
er viktig å huske på, for vi blir ofte mer 
fokusert på de som er på scenen, enn de 
som står bak miksebordet, på kjøkkenet 
eller med vaskekosten. Paulus minner oss 
om at Gud er den som gir gavene  
(1. Kor 12, 4), og at ingen er mer viktige enn 
andre (1. kor 12, 18). 

Hvordan finner du dine nådegaver? Ett 
spørsmål som kan hjelpe er: «Hva er det jeg 
liker å gjøre, som andre får glede av?». Les 
om det som står i Bibelen om nådegaver, og 
be til Gud om at han skal vise deg hva han 
har gitt deg, og be om å motta nye. I tillegg 
kan det være godt å snakke med folk som 
kjenner deg, og spørre dem om hva de tror 
dine gaver kan være. 

Og husk: Du er ingen blindtarm på Jesu 
kropp. Alle har gaver og evner som kan 
komme andre til nytte og glede.  
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Ukas utfordring

Kom på en ting du liker å gjøre, og bruk 
den til å gjøre noe bra for noen andre.

Praksis

Si syndsbekjennelsen sammen. Hva sier 
vi egentlig her?

Andre bibeltekster

Rom. 12
Ef. 4
1. Kor. 14

Spørsmål

1. Hva tenker du om at du er en kropps-
del på Jesu kropp?

2. Hvilke nådegaver tror du at du har?
3. Har du opplevd at andre har satt pris 

på noe du har gjort? Del gjerne!
4. Er det noen nådegaver du lurer på 

hva er?
5. I 1. Kor 14 snakker Paulus om at 

uansett hva man gjør for noen, må 
det skje med kjærlighet. Hvordan kan 
man vite at man gjør noe med 
kjærlighet?

6. Hvilke nådegaver som står listet opp 
ser du at Jesus hadde?

7. Hva skal du gjøre for å finne ut hva 
som er dine nådegaver?

Bilde: #140878419
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5 De hellige handlingene

Bibel: Rom. 6, 3

Hensikt med samlingen

Gud gir oss sin nåde gjennom  
sakramentene.

Har du noen gang hørt spørsmålet: Er du 
superkristen? Når noen spør om det, tenker 
de gjerne på praksiser: å gå på møte eller i 
kirka, å be daglig, å ikke banne, gjøre ditt, 
ikke gjøre datt. Dette kan være bra ting, 
men det er misforstått å tro at «kristenhet» 
kan måles på en skala utfra hvilke praksiser 
man har. Dessuten er det en heller tvilsom 
ære å få stempelet «superkristen». Selv om 
vi kanskje har hørt at det ikke handler om 
våre egne gjerninger, kan vi lett føle at vi 
har kommet til kort med å tro, eller synes at 
andre får det til mye bedre. Og vi er ikke de 
første. For bare noen ti-år siden var det 
ganske få som mottok nattverd i norske 
menigheter. Mange hadde en tydelig tanke 
om at de ikke var «verdige» nok. Men i 
Guds rike handler det ikke om å føle seg 
verdig eller å fikse alt i livet, og det er det 
ingen av oss som gjør. Vi er avhengig av 
nåden, som er Guds tilgivelse til oss for alle 
de tingene vi gjør og tenker som er galt, 

Input: Forvaltere av Guds mangfoldige nåde
det bibelen kaller synd. Nåden kan vi verken 
gjøre oss fortjent til eller kjøpe. Den kan 
bare tas imot.

Vi kan ta imot Guds nåde i sakramentene 
– dåp og nattverd. Vi kaller disse «sakramen-
ter» fordi de er synlige tegn på Guds nåde, 
som vi gjør i dag fordi Jesus har sagt at vi 
skal det (se «andre bibeltekster»). Sakra-
mentene er synlige, men vi tror også at det 
skjer noe mer enn det vi kan se når vi gjør 
dem. Dåpen er en engangshendelse og er 
inngangen til det kristne fellesskapet. Her 
får vi del i Jesu død og oppstandelse og alle 
løftene dette innebærer. Vi blir født på ny 
som Guds barn. Nattverden kan vi feire ofte 
når vi samles i det kristne fellesskapet. Her 
tar vi imot Jesus og Jesus er i oss. Vi tar imot 
hans kropp og blod som han gav for oss. Et 
offer som gir tilgivelse for alle våre og 
verdens synder.

Sakramentene er hellige handlinger fordi 
det er Gud som handler i dem.
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Ukas utfordring

Finn ut om du er døpt, og i så fall når du 
ble det og hvem som er fadderne dine. 
Eller gå på gudstjeneste i Den norske 
kirke. Lytt spesielt godt til ordene og 
bønnene som sies/bes i forbindelse med 
sakramentene. Ta imot nattverd, hvis du 
vil det.

Praksis

Fyll et fat med vann. Dyp fingeren i 
vannet og tegn et kors i pannen som en 
påminner om at vi blir født på ny som 
Guds barn i dåpen.
 

Andre bibeltekster

Matt. 28, 19–20
Joh. 3, 3–5
1 Kor. 10, 16–18
1 Kor. 11, 23–25
Matt. 26, 26–28
Gal. 3, 26–29

Spørsmål

1. Kom på noen eksempler på synd. Er 
det bare de tingene vi gjør?

2. Hva betyr sakramentene for livet til 
kristne?

3. Hvilke andre steder enn i sakramente-
ne kan man møte Guds nåde?

4. Hva er det som definerer kristne?
5. Hvis det ikke er kristne praksiser, gode 

gjerninger, eller lignende som gjør oss 
til kristne eller fører oss til frelse, 
hvorfor kan det være bra å gjøre det 
likevel?

6. Andre kirkesamfunn (for eksempel den 
romersk-katolske kirke) har flere 
sakramenter enn oss, f.eks. konfirma-
sjon. Hvorfor kaller vi ikke disse for 
sakramenter i vår kirke? Hva er det 
som gjør at vi kaller noe for et sakra-
ment? (Her kan deres gjerne google 
litt.)
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 Oppdraget6

Bibel: Matteus 18-20 

Hensikt med samlingen

Å sette et sunt fokus på oppdraget Jesus 
har gitt oss og å gi kjennskap til D.H.Å. sin 
utrustning. 

Da jeg var yngre, så trodde jeg innimellom 
at jeg var en liten agent. Gjorde du det? 
Kanskje etter å ha sett en spennende film. 
Agent er et godt ord å bruke i forbindelse 
med oppdraget Gud har gitt oss. Vi kan se 
for oss at Guds rike er en verdensomspen-
nende «hemmelig» organisasjon. Opp-
dragsgiveren har hentet oss ut av et 
topphemmelig fengsel, fordi Han har 
benådet oss og vil bruke oss som spesiala-
genter til sitt store oppdrag. Hvorfor? Fordi 
Han er god.

I Johannes 20, fra vers 21, sier Jesus at 
Hans fred skulle være med oss. Jesus kom 
til jorda for å plante Guds rike på nytt og 
opprette fred mellom Gud og oss. Så Guds 
rike er som den verdensomspennende 
«organisasjonen». De gale tingene vi som 
mennesker gjør hadde skapt et stort skille 
til denne ene hellige, gode og perfekte 
Gud, som hadde gitt selve livet. Vi var 
egentlig i en type fengsel av våre egne 
egoistiske valg, synden. Vi vet at Jesu død 
og oppstandelse ble broen over skillet 
mellom oss og Gud, og veien ut av fengse-
let. Han har tilgitt oss og ber oss også tilgi 
hverandre. Dette er de gode nyhetene som 
Jesus har gitt oss: Evangeliet. Rettferdighet 

Input: Spesialagenter på oppdrag!

ved troen på Jesus gir oss del i evig liv hos 
Gud. Å dele dette er vårt oppdrag! Slik at 
enda flere får bli benådede agenter. Hvilken 
betydning har dette egentlig i vår hverdag?

Utrustet til oppdraget
Jesus har gitt oss skikkelig utrustning. I 
Johannes 20 står det også at Jesus puster 
Den hellige ånd, sin ånd, på alle disiplene. 
Den hellige ånd kan sammenlignes med 
den finurlige oppfinneren i filmene som 
finner opp alle spesialvåpnene og utstyret 
til agenten sin. Ta en tur inn i det hemmeli-
ge rommet hans! Ta en lengre prat med 
ham og slå opp bibelversene nevnt under 
hvis du ønsker å finne ut mer. Den hellige 
ånd viser oss da en gullgruve av gaver, 
frukter og en komplett rustning klargjort for 
oss. Disse henger sammen og gjør at vi kan 
klare «å bli stående etter å ha overvunnet 
alt!» (Ef. 6, 13).

Solid grunn i oppdraget
Noen agenter liker diskusjon og litt krang-
ling, mens andre skygger banen og «ligger 
heller lavt». Begge deler kan være klokt. Den 
hellige ånd lærer oss opp, sånn at vi vet hva 
som er riktig. Jesus måtte faktisk åpent 
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konfrontere de skriftlærde en del ganger. 
Dette kan du lese om i starten av Matteus 
kapittel 15. Han sa mange ganger at de 
hadde snudd seg bort fra det viktigste som 
Gud hadde gitt. Det er ikke alt i bibelen som 
er så enkelt å forstå eller å følge, men min 
erfaring er at vi oppdager grunnen til at det 
står skrevet hvis vi velger å utforske det. Hvis 
vi skal holde andakt, så er det viktig å lese 
bibelen, be og å lytte. Hvis ikke så er det lett å 
rote seg bort. Gud ønsker å fylle oss med en 
tillit eller tro til at Han har kontroll og oversikt, 
selv der vi ikke helt forstår det. Han har vist 
gjennom hele verdenshistorien at han er all 
tillit verdt. Paulus forsøkte å fortelle oss at vi 
ikke bør stole på vår egen visdom, styrke og 
dyktighet når det gjelder oppdraget. Det ser 
ut til å ligge en egen kraft i dette enkle 
budskapet om Jesu død og oppstandelse 
som er nok til å forvandle utallige menneske-
liv. «Ordet om korset er Guds kraft til frelse for 
hver den som tror» (1. Kor 1, 18) skriver Paulus 
for å understreke det. Vi kan stole på det som 
er gitt oss av de første vitnene i bibelen og 
slipper å forsøke å forme noe nytt budskap 
for å imponere folk.

Oppdraget i en travel hverdag
Noen ganger får agentene i filmene som 

oppgave å gjøre helt umulige prioriteringer. 
Dette kan for eksempel være valget mellom 
dama og presidenten. Eksamensperioder, 
prosjekter, kjæreste eller familie, kan gjøre 
at hverdagen vår nesten tar litt kvelertak på 
oss noen ganger. Er hele dette «oppdraget» 
bare enda en greie for å fylle opp hver krok i 
kalenderen? Jesus forklarer oss på forskjelli-
ge måter at han ønsker at oppdraget hans 
ikke skal slite oss ut. Han sier «mitt åk 
(oppgaven vi bærer) er godt og min byrde 
er lett» i Matteus 11, 30. Likevel kunne både 
Jesus og disiplene ha ganske «heavy» dager, 
men de hadde et grunnlag som gjorde at de 
kunne hvile i arbeidet sitt: Guds kjærlighet. 
Paulus skriver i Efeserne 2, 10 at Gud på 
forhånd har lagt klar gode gjerninger for at 
vi skal gå rett inn i dem. Alt er klart – det er 
deilig.

Med disse forutsetningene, så er alt klart 
for å sette i gang! Vi har tilgang på alle 
ressurser i verden; både naturlige og 
overnaturlige. I motsetning til ensomme 
agenter, så er vi aldri alene. Bibelen kaller 
agentene for disipler. De to store spørsmål- 
ene er: Har du innsett hva Jesus har gitt deg 
og hvordan har du lyst til å starte på  
verdens feteste oppdrag?



Praksis

Les velsignelsen sammen. Hva sier vi 
egentlig her? 

Andre bibeltekster

Mark. 16, 15–18
Luk. 24, 44–49
Joh. 14, 12–14

Spørsmål

1. Hva er utfordrende ved oppdraget 
Jesus gav i Matteus 28?

2. Hva gjør det utfordrende å dele 
evangeliet?

3. Hva gjør det enkelt å dele evangeliet?
4. Er det naturlig eller unaturlig å 

snakke om Jesus med dine venner?
5. Hvordan ville du startet oppdraget?
6. Les Efeserbrevet 6, 14–17. Snakk 

sammen om hva de ulike delene kan 
innebære.





acta
normisjon

 barn  og unge i


