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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 regionene 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 grunnleggende
og helhetlig trosopplæring for våre medlemmer
fra de begynner på skolen til de er ferdige med
ungdomstiden. Verktøyet skal være enkelt i bruk
for leder – og gi god, spennende, relevant og
alderstilpasset undervisning for deltakerne.
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 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 i rammene 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.

føringer for hvilke deler som passer. Vi anbefaler
likevel alltid å ta med bibellesning, andakt og
bønn.
Om dette heftet
Innholdet i dette heftet er tilpasset tweens på
5.–7. trinn, og temaet er «Kirken». De ulike
samlingene knytter an til dette på ulike måter,
men en rød tråd er at Kirken først og fremst er
menneskene, og ikke bygget. Det er på dette
grunnlaget vi kalles, hører til, utrustes og
utfordres til disippelliv.
Hver samling inneholder forslag til en icebreaker,
én eller flere bibeltekster, andakt, spørsmål til
refleksjon, sangforslag, «ukas helt», en bønn og
forslag til en bønnepraksis. I tillegg er det lagt
opp til en utfordring (mission) frem til neste
samling – og en oppfølging av hvordan dette
har gått.
Spørsmålene er ment som en hjelp til refleksjon
og til samtale. Det er ikke nødvendig at alle
spørsmålene gås igjennom. Det viktigste er at
samtalen går naturlig og at tanker kan få tenkes
fritt. Bønnepraksisene er ment som en praktisk
introduksjon til, og mulighet for å utvikle et
personlig bønneliv. Ukas «mission» er ment som
en utfordring til å leve, og utforske, det daglige
disippellivet gjennom uka.
Lykke til med semesteret!

«Jakten på sammenhengen – Bibelifokus» er
delt opp i seks semestre/tema med totalt 36
samlinger.
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PS: Dig Deeper-utgivelsen
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som dette heftet. Det er et
filmbasert trosopplæringskonsept og kan med hell
brukes for å gi variasjon i
formidlingsformen – evt.
for å gi mer dybde. Dig
Deeper er tilgjengelig i
Actas nettbutikk.
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Episode 9-13
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Misjonsfokus
Amigos er Acta – barn og unge i Normisjon
sin satsning for barn!
En av de tingene vi vil med Amigos er å vekke
misjonsengasjementet hos barn, og det tror vi
vi klarer best ved å la barna bli kjent med barn
fra andre land. Gjennom filmer, tekster og
bilder møter vi nye kulturer, tradisjoner, dyr og
mennesker. Og sammen samler vi inn penger til
et konkret prosjekt i landet vi blir kjent med.
Vi klarer alltid å samle inn nok penger til å
fullføre prosjektet!
Hvert semester sender vi ut hefte og DVD
om det aktuelle prosjektet; med historier, fakta,
inspirasjon og ideer til aktiviteter. For eksempel
gir vi detaljerte beskrivelser av hvordan man
lager lamaer, konserter, Papp-TV, klær og masse
annet. Du får også masse tips til hvordan dere
kan samle inn penger til misjonsprosjektet –
det kan gjøres på så mange måter.
Arranger, for eksempel, en filmkveld hvor
dere lager skikkelig kino for barna!

Lag en billettluke hvor barna får kjøpt billetter
til f.eks. kr 20. Videre kan barna kjøpe snacks fra
et utvalg dere ordner. Popkorn? Smågodt?
Frukt? Litt forskjellig drikke?
Forslag til filmer som kan vises:
«Horton redder en hvem» (7 år)
«Inside out» (6 år)
«Se opp» (7 år)
«Prinsen av Egypt» (7 år)
NB! Kinoen og godteriet må ikke være dyrt!
Dette må være et tilbud alle kan være med på.
Sett heller en maks grense på hvor mye man
kan kjøpe av snacks og drikke. Hvis kinoen slår
an kan man kanskje arrangere dette i nabolaget
med jevne mellomrom.
Har du lyst på flere tips, og mer materiale om
Amigosprosjektet helt gratis? Ta kontakt med
barnekonsulenten i Acta på mail:
acta@normisjon.no

5.–7. trinn | Bibelifokus: disippelliv 5

1

Kirken er overalt

Hensikt med samlingen

Icebreaker

Denne samlingen har som mål å se hva
ordet kirke betyr i verdensvid betydning
og hvilken bekjennelse som ligger til
grunn for Guds kirke på jorden.

Alle sitter i ring. Hver og en skal etter tur
presentere 3 faktaopplysninger om seg
selv, hvorav to er sanne og en løgn.
Resten skal sammen gjette hvilken
faktaopplysning som ikke er sann.

Bibel: Matteus 16, 16-18
Andakt: En levende kirke?
Hva tenker du når du hører ordet kirke? Jeg
tenker på en stor, rød bygning med et stort
spir med klokke inni (beskriv gjerne din
lokale kirke/forsamlingslokale). Kanskje
ikke så rart når min lokale kirke ser nettopp
slik ut. Men kan kirken også være noe mer?
Noe mer enn et stort bygg som brukes til
gudstjenester? Det greske ordet for kirke,
ekklesia, betyr faktisk «en gruppe mennesker». Man kan derfor si at kirken er alle de
som er «Guds folk».
Og hvem er egentlig Guds folk? Guds
folk er rett og slett de som tror på Jesus!
Det betyr at kirken omfatter mange forskjellige kirkesamfunn – pinsevenner,
baptister, metodister, lutheranere og
mange andre. Felles for alle er ikke at vi
holder gudstjeneste i et bestemt kirkebygg
– felles for Guds kirke er at vi tror på Jesus
Kristus.
I Det nye testamentet finner vi noe viktig
som Jesus fortalte Peter, en av Jesu nærmeste disipler: «Du er Peter, på denne
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klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.»
(Matt 16,18)
Hva mener egentlig Jesus her? Rett før
Jesus sier dette til Peter, sier Peter noe
veldig viktig til Jesus. Hvis vi leser i vers 16,
i samme kapittel ser vi at Peter bekjenner
noe som er avgjørende for det Jesus sier
etterpå; «Du er Messias, den levende Guds
Sønn». Det var DENNE klippen Jesus ville
bygge sin kirke på, nemlig bekjennelsen
om at Jesus er «Messias, den levende Guds
sønn!».
Det handler altså i bunn og grunn ikke
om hvilket kirkebygg eller bedehus vi
tilhører, om vi er pinsevenner, baptister
eller går i statskirken. Det handler ikke om
hvem som har mest rett eller hvilket
trossamfunn som er den «mest riktige
kirken». ALLE som bekjenner at Jesus er
Messias, den levende Guds sønn,
er KIRKEN. Tenk så fint!

Spørsmål til refleksjon:

«Ukas helt»

1. Hvordan ser din lokale kirke/bedehus/
menighet ut?
2. Vet du om andre kristne menigheter i
nærheten av der du bor?
3. Hvorfor kan vi si at alle kristne tilhører
«samme kirke»? (HINT: Peters
bekjennelse)

Disippelen Peter
Peter er en av de mest kjente av Jesu
disipler. Peter er han som stadig tråkker i
«baret». Han går på noen smeller i løpet
av sin levetid. Peter sier ofte de helt gale
tingene, likevel så sier han ting på en
måte som vi mennesker forstår. Peter
satser alt når han tråkker ut av båten og
ut på vannet i stor tro på at vannet og
troen på Jesus skal bære han. Like fort
kjenner han at redselen, tvilen og fryktet
tar tak i han så han synker ned i vannet
– nok en tabbe. Men til tross for sine
svake sider så får Peter være en av Jesu
nærmeste venner.
Peter fornekter Jesus tre ganger,
samtidig bekjenner han også «Du er
Messias, den levende Guds Sønn» (Matt
16, 16-20). Peter viser oss med sine svake
og sterke sider at det å være menneske
ikke handler om å være perfekt, det er
helt umulig for oss. Men til tross for at vi
stadig vekk går på trynet, så er vi likevel
ikke fortapt. Når vi kommer til Jesus med
hele vårt liv, vil Jesus reise oss opp igjen
og gi oss nye muligheter.

Mission Possible
Dersom dere har andre kristne menigheter i nærmiljøet kan dere ha fokus på å
be ekstra for disse fram til neste samling.
Det er fint for ungene å lære seg å be for
andre kristne, også de som ikke er i
«våre» sammenhenger og menigheter.

Sangforslag
Plass til alle – Maren Flotve Birkeland og
Håvard Gryting
Alle, alle vil vi ha med – Bjarte Leithaug
Jesus tok de små på fanget – Børudgjengen

Bønn
Kjære Gud, takk for at du ikke er opptatt
av kirkebygg og fasader, men er opptatt
av Guds folk som én samlet kirke. Hjelp
oss å stå sammen som kristne i verden.
Takk for at vi kan få si at vi tror på Jesus
som den levende Guds sønn. AMEN.

Forslag til bønnepraksis:
• La barna tenne et lys mens de ber for seg
selv eller andre.
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Kirken er familie

Hensikt med samlingen

Icebreaker

Denne samlingen har som mål å vise at
alle kristne er en del av Guds familie fordi
vi alle er Guds barn. Som kristne søsken er
det likevel ikke slik at vi alltid er enige om
alt, men vi vil uansett være enige om det
viktigste.

Brainstorming
Del opp i grupper. Be gruppene om å liste
opp: ting som er runde, ting som assosieres med en ferie, ting som er røde, ting
som du kan lage av bildekk, ting vi kan kle
på oss, bibelske navn eller annet valgfritt.
Ingen diskusjon, bare få listet opp tingene!
Velg en sekretær. Gruppen som har flest
ting etter en gitt tid vinner.

Mission Accomplished
Hvordan gikk det med oppdraget sist
gang?

Bibel: Romerne 12, 10

Andakt: En stor familie
Dersom du har søsken så vet du at det å leve
sammen som søstre og brødre ikke alltid er
like lett. Man er slettes ikke enig om alt og
det er en hårfin balanse mellom familieidyll
og full krangling. (Del gjerne av egne erfaringer eller bruk det følgende eksempelet:) Hos
oss var det alltid et lite dilemma hvor vi
ungene skulle sitte når vi kjørte på lange
bilferier – noe vi gjorde hver eneste sommer.
Mamma og pappa plasserte oss alltid slik at
de som oftest kranglet med hverandre ble
satt lengst i fra hverandre. Siden vi hadde
stor bil var det ikke så vanskelig å skille oss,
men uansett hvor taktisk de plasserte oss,
ble det alltids noen krangleepisoder på
veien. Likevel hadde vi det fantastisk på
ferien også – vi likte å leke sammen og
mellom krangling og uenigheter var vi veldig
glad for å ha hverandre.
Det er ikke alle dager man er like glad i
søsknene sine, i alle fall ikke når man er barn.
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Men like fullt, krangling eller ikke, så vil våre
søsken alltid være våre søsken. Dersom vi ikke
snakker med hverandre så vil de likevel være
søsknene våre, ja om de bor på den andre siden
av jordkloden, vil de like fullt være søsknene
våre. Det slektskapet kan aldri forandres.
Når vi tror på Jesus, blir vi automatisk Guds
barn. Det betyr altså at som kristne, vil vi alle
være i en stor familie – Guds familie. Alle hører
sammen, selv om vi ikke alltid er enige i alt. Av
og til kan det se ut som at kirken er delt på
grunn av uenigheter, men Guds kirke vil alltid
være en kirke fordi vi alle er i slekt i Guds
familie. Jesus ba for sine etterfølgere om at «de
alle må være ett» (Joh. 17,21). Vi må stå
sammen som Guds familie!
I Romerne 12, 10 skriver Paulus: «Elsk
hverandre inderlig som søsken, sett de andre
høyere enn dere selv.» Vet du hva som ble sagt
om de aller første kristne? «Se, det er de som
elsker hverandre!» Tenk om mennesker kunne

sagt det samme om oss kristne i dag – «Se, det
er de som støtter hverandre, som løfter hverandre opp og, som er gode med hverandre.»
Tenk for et sterkt vitnesbyrd om Jesus det
hadde vært – Jesus som er kjærlighet!

Spørsmål til refleksjon

«Ukas helt»

1. Hvorfor er det fint å være del av en
familie?
2. Hva kan vi gjøre for å vise at vi bryr oss
om hverandre?
3. Hvorfor kan vi si at vi er ett i Kristus selv
om vi er med i ulike kirker og menigheter? (Hint: Peters bekjennelse fra
forrige samling)

Eric Henry Liddell (1902–1945)
Eric Henry Liddell var sønn av skotske
misjonærer og ble født i Nord-Kina i 1902.
Senere ble han en kjent friidrettsutøver og
rugbyspiller. Etter idrettskarrieren dro han
tilbake til Kina og var misjonær der i 18 år.
Sommeren 1924 ble det arrangert OL i
Paris. Siden Liddell var en dypt troende
kristen, nektet han å konkurrere på
søndager. Hans beste øvelse, 100-meter,
ble lagt til en søndag og han trakk seg
derfor fra den øvelsen. I stedet stilte han
opp i 400-meter. Han var ikke regnet for å
være av de beste på den øvelsen og
konkurrentene hans var ansett å være mye
bedre. Til tross for dette, overrasket Liddell
en hel verden ved å vinne gull og sette ny
verdensrekord. Selv mente han at det
styrket troen på Guds løfte: «Jeg vil ære
den som ærer meg».

Mission Possible
Paulus sier at vi skal elske hverandre som
søsken. Prøv å gjøre dette for noen du
kjenner fram til vi møtes neste gang?

Bønn
Kjære Gud, takk for at vi får være dine
barn og være en del av Guds familie! Takk
for at vi alltid kan få være enige om det
viktigste – at Jesus døde og stod opp
igjen for våre synder. Hjelp oss å elske
hverandre og ta vare på hverandre som
søsken.

Sangforslag
Gi meg Jesus – David André Østby
Strømmer av nåde – David André Østby
Let the love flow – Oslo Soul Children

Forslag til bønnepraksis:
• La barna få skrive ned navnet på familiemedlemmer, venner, naboer og andre som de er glade i
på Post-it-lapper. Heng de opp på en vegg. Be for «navneveggen» – takk for alle de som allerede
er en del av Guds familie og be om at de som enda ikke tror, må få ta imot Jesus og bli en del av
den store familien.
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Den hellige ånd

Hensikt med samlingen

Icebreaker

Gi barna kjennskap til Den hellige ånd,
dens oppgaver og rolle i treenigheten og i
kirken.

Gi hver av barna en ballong, la dem
blåse den opp og knytte den fast rundt
ankelen. Nå gjelder det å tråkke på de
andres ballonger slik at de sprekker,
men sikre sin egen så lenge som mulig.
Når ballongen sprekker, går ballongeieren ut av leken. Den som står igjen
med sin ballong til slutt, har vunnet.
PS: Hvis lokalet deres har mye gjenklang, vurder ørepropper til barna ;)

Mission Accomplished
Hvordan har det gått med forrige samlings oppdrag?

Joh 14, 9-26 og Apg 1, 8
Andakt: Livets pust
Har du husket å puste i dag? Siden du hører
dette, har du antakelig det. Da er åndedrettet ditt i funksjon, og kroppen din har fått
den nødvendige dosen av oksygen som den
trenger for at du skal være levende.
Kirken trenger også å «puste» for å holde
seg levende. Den trenger Den hellige ånd,
noe som er mer enn bare luft og oksygeninntak. Den hellige ånd er Gud, en viktig del av
treenigheten sammen med Faderen og
Sønnen. Den er tilstede der kristne befinner
seg – både når de samles til kristent fellesskap og når de er alene.
Den hellige ånd kan for noen virke litt
mystisk, fjern og mest for spesielt interesserte. For andre er den en nær og kjær venn. Da
Gud skapte himmelen og jorden, svevde
Guds ånd over vannet. Den har alltid vært til,
sammen med Gud vår Far og Jesus. Den
hellige ånd viste seg som en due over hodet
til Jesus da han ble døpt av Johannes døpe-
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ren, og før Jesus skulle ta farvel med disiplene
sine, lovet han dette:
«…Talsmannen, Den hellige ånd, som Far
skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og
minne dere om alt det jeg har sagt dere.» (Joh
14, 26) og «… dere skal få kraft når Den hellige
ånd kommer over dere» (Apg 1, 8).
Disiplene måtte vente litt, men på pinsedag
skjedde det: Den hellige ånd kom over dem
som ildtunger, og hjalp dem å snakke alle de
språkene de trengte for å fortelle menneskene
rundt seg om Jesus. 3000 ble døpt der og da.
Kirkens fødselsdag kaller vi den dagen.
I dag er det sjelden vi ser ildtunger, eller
duer over hodene, på folk, men i dåpen får vi
Den hellige ånd som gave, og den vil gjerne bo
i oss resten av livet. Den vil også gjerne gi oss
flere gaver som vi trenger for å gjøre kirken til
et godt sted å være. Disse får du høre mer om
på en annen samling.

Spørsmål til refleksjon

«Ukas helt»

1. Hvor er Den hellige ånd nå? (Svar:
Kanskje her? Midt iblant og i oss!)
2. På hvilke måter lot Gud den hellige
Ånd vise seg for menneskene i Bibelen? (Svar: Som en due, som vindsus
og som ildtunger)
3. Hvordan kan vi merke Den hellige ånd
i dag? (Svar: Som en «gentleman» som
viser oss på ulike vis hvem Gud er
gjennom bibelens ord, fellesskapet
med andre kristne og i bønn)

Ukas helt – Lars Olsen Skrefsrud (1840–
1910)
Lars Skrefsrud vokste opp i fattige kår
nær Lillehammer og allerede som trettenåring flyttet han hjemmefra for å tjene
penger. Dårlige valg og dårlige venner
gjorde imidlertid at han ble kriminell og
fengslet for tyveri. I fengselet møtte han
Jesus på nytt, og han trodde Gud kalte på
ham til å bli misjonær. Problemet var at
ingen misjonsselskaper ville ansette en
tidligere fange. Han prøvde og prøvde og
etter mange års kamp og motgang fikk
han til slutt arbeide blant et kasteløst
folkeslag i India. De kalles «santalene», og
her ble Santalmisjonen, det som i dag er
Normisjon, startet. Et stort misjonsarbeid,
både i Norge og India, vokste frem på
grunn av Lars. I tillegg til å lære santalene
om Jesus hjalp dem å kjempe for sine
rettigheter og å utvikle sitt eget skriftspråk. Han døde som en helt.

Mission Possible
Kan du finne noe som er tre-i-én?
Ta det med til neste samling!

Bønn
Kjære Far, Jesus og Den hellige ånd, lær
oss å ta imot det du har å gi oss i fellesskapet vårt og til hver enkelt av oss. Kom
og hjelp oss å se mer av hvem du er i våre
liv og hva du vil vi skal være og gjøre for
andre.

Sangforslag
Fader, du har skapt meg
Måne og sol
Vi tror på Gud vår Far – Oslo Soul Children
Som vinden stryker – Barnesalme nr. 78

Forslag til bønnepraksis:
Si «Hei!» til treenigheten! Stå med bena godt plantet på gulvet, pust godt inn mens dere strekker
hendene i været og sier: «Hei, Far!» Ta ned hendene igjen idet dere puster ut, pust inn, strekk dem
opp på nytt og si: «Hei, Jesus!» Ta hendene ned, pust inn, strekk dem opp en siste gang og si:
«Hei, Hellige ånd!» Dette er en fin måte å starte dagen eller avslutte samlinga på.
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4

Nådegaver

Hensikt med samlingen

Icebreaker

Denne samlingen har som mål å fortelle
om hva nådegaver er, og hvor viktig det er
at vi er ulike mennesker som bidrar med
de gavene vi har inn i Guds store familie.

Svensk gjemsel
Denne leken kan gjøres overalt,
innendørs eller ute. Målet er det samme
som i «gjemsel» med unntak av at det er
en som gjemmer seg først. Alle de andre
prøver å finne personen og når noen
finner han/henne så gjemmer de seg på
det samme stedet. Leken er over når alle
har funnet gjemmestedet.

Mission Accomplished
Hvordan gikk det med oppdraget fra
forrige samling?

Bibel: 1. Kor 12, 14–26

Andakt: Jesu kroppsdeler
Er det noe du virkelig elsker å gjøre? Noe
du vet du har et talent for? Noe du føler du
mestrer ekstra godt? Kanskje er du god i
fotball, på ski eller til å svømme? Eller du er
flink på piano, gitar eller trommer? Kanskje
liker du å bake og invitere venner? Eller
liker du kanskje å lede et lag, regne på tall
eller skrive? Hos noen mennesker er det
veldig synlig hva de er gode på, hos andre
er det mer usynlig – men vi er alle gode på
noe!
I Bibelen står det om noe som kalles
nådegaver. Som kristne så er vi alle en del
av Guds familie og alle vet at i en familie så
er ikke alle like. Slik er det også i Guds
familie. Hver enkelt kristen er forskjellig fra
de andre, hver enkelt har sitt spesielle
bidrag å komme med, og hver enkelt har
sin spesielle gave. Nådegaver er talenter
som vi får, som navnet sier, av nåde. Helt
ufortjent! Gud gir oss disse talentene og de
er ment å brukes for å gi Gud ære og for å
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kunne tjene ham. Faktisk er det slik at kirken
bare fungerer slik den er ment når vi bruker de
nådegavene vi har fått!
Noen ganger er det snakk om helt nye gaver
som Gud gir oss når vi ber om det, andre
ganger kan det være helt naturlige talenter
som vi alltid har hatt, og som vi får bruke til
Guds ære som en nådegave. Paulus har skrevet
mye om nådegavene og han har ramset opp en
del mulige nådegaver; barmhjertighet, helbredende evner, visdom, gavmildhet, gjestfrihet,
evnen til å holde andakt og tungetale. Det
finnes også flere enn de som er nevnt her.
Poenget er å vise at nådegavene er veldig
forskjellige og at ALLE nådegaver er like viktige.
Ofte snakker man om Jesu kropp i forbindelse med nådegaver. Som kristne er vi alle
lemmer på hans kropp, og alle lemmene er like
viktig for at den kroppen skal fungere! Det er
slik at en trenger både føtter, tær, munn, kne,
nese, fingrer, ører og skulder for at en kropp
skal være komplett.

Hvilken oppgave er for eksempel den
viktigste på et møte på bedehuset? Er
det forkynneren som står fram og taler
Guds ord? Er det møtelederen? Sangerne? Teknikeren? De som lager maten på
kjøkkenet? De som rydder opp etterpå?
De som låser opp døren til bedehuset?
De som ber for møtet? De som inviterer
med seg nye? ALLE er viktige! Et møte
med bare en forkynner hadde nok vært
litt stusselig for mange, selv om forkyn-

neren ofte er den mest synlige. Hvor viktig
er det ikke at noen styrer med lyden på
mikrofonen så alle hører like bra? Eller at
noen lager saft slik at folk blir sittende igjen
etterpå og får venner der? Jeg tror dere
skjønner poenget.
Nådegaver er gode gaver fra Gud, gitt til
hver og en av oss, for at vi skal bruke de til
Guds ære! Og kirken vil først fungere med
full effekt når hver enkelt bruker gavene
sine.
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Spørsmål til refleksjon

«Ukas helt»

1. Hva liker du aller best å holde på med?
2. Hva betyr det å ære Gud?
3. Hvordan kan vi ære Gud med talentene og evnene våre?
4. Har du noen som helst idé om hva din
nådegave kan være?

Ukas helt – Johan Remen Evensen
Tidligere landslagshopper, nå ekspertkommentator på NRK.
Johan Remen Evensen vokste opp i et
kristent hjem. Som 14-åring ble han med
en kamerat sin familie som skulle være
misjonærer i Nepal. Han ble der i 6 måneder, uten foreldrene sine. Det forandret
han.
I 2001 tar han av til et treningshopp
som får et dramatisk utfall. Han faller stygt
på nakken, havner i rullestol, ødelegger
en nyre og får beskjed om at han aldri kan
komme til å hoppe igjen. Det var kjempetøft og Johan ba mye i denne perioden.
Han stolte på at Gud var med han uansett
hvordan det kom til å gå.
Seks måneder etter ulykken blir han
friskmeldt og kan begynne å hoppe igjen.
Det er et mirakel! Og han begynner i den
samme bakken som han sist falt i. Rett før
han slipper bommen, sender han en tanke
til Gud om at dette må gå bra – og han
svever nedover og får bakkerekord!
På spørsmål om det er ekstra viktig
med Gud i motgangstider svarer Johan
«Gud er faktisk enda viktigere for meg når
jeg opplever suksess. Det er lett å ta av.
Men troen min hjelper meg til å beholde
roen og være ydmyk».

Mission Possible
Neste gang du gjør det du liker aller best
å holde på med, tenk ut hvordan du kan
gjøre det til Guds ære!

Sangforslag
Elsket for den jeg er – Oslo Soul Children
Heier på deg – Oslo Soul Children
Større enn alt – David André Østby

Bønn
Kjære Gud. Takk for at du er en god far
som gir oss gode gaver! Takk for at vi alle
skal få være en del av Jesu kropp og
bruke de evner vi har fått til din ære.

Forslag til bønnepraksis:
• La barna skrive ned egne bønner på lapper
som dere kan be for i fellesskap etterpå.
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5

De hellige handlingene

Hensikt med samlingen

Icebreaker

Denne samlingen har som mål å si noe om
den lutherske kirkes sakramenter – dåp og
nattverd – og hva de betyr i det kristne
fellesskapet.

Rive dyr
Alle får utlevert en avisside og får til
oppgave å rive ut et dyr av avissiden.
Dyret kan bli gitt på forhånd – for eksempel alle skal rive ut en hest, eller man kan
la de velge dyr selv også kan de andre
gjette hvilket dyr som er revet ut.

Mission Accomplished
Hvordan gikk det med oppdraget fra sist
gang?

Bibel: Matteus 26, 26-28
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Andakt: Sakra-hva-for-no´?
Den lutherske kirken har to sakramenter –
dåp og nattverd. Ordet sakrament betyr «et
kristent ritual som symboliserer guddommelig nåde gjennom et ytre middel». Det
gjorde oss kanskje ikke så veldig mye
klokere, men vi kan forsøke å se litt nærmere på det.
Mange av oss har deltatt på både dåp
og nattverd – i alle fall har de fleste av oss
sett det på kort avstand.
Jesus sa at vi skulle gå ut og gjøre andre
mennesker til disipler og døpe dem i
Faderens og Sønnens og Den hellige ånds
navn (Matt 28, 19).
Når vi bærer barna fram i dåpen så kan
det være en påminnelse om at ingen av oss
kan bære oss selv – vi trenger noe som er
større enn oss, enten vi er babyer, barn,
ungdommer eller voksne. Gjennom dåpen
blir vi en del av det store kristne fellesskapet – Guds kirke. Dåpen viser oss hva det
betyr å være en kristen, at vi blir renset fra
synd og løftet opp til et nytt liv med Den
hellige ånd inni oss.
Nattverden er et tilbud om å ta imot
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Jesus og bli ett med ham. Det er også et
måltid hvor vi kan tenke på hva Jesus gjorde
for oss da han døde for våre synder på korset.
Kvelden før Jesus ble korsfestet, spiste han et
måltid med disiplene som regnes for å være
starten på vår nattverdsfeiring. Vi kan lese
følgende fra Matteus 26, 26–28:
Mens de holdt måltid, tok Jesus et brød,
takket og brøt det, ga disiplene og sa: «Ta
imot og spis. Dette er min kropp.» Og han tok
et beger, takket, ga dem og sa: «Drikk alle av
det! For dette er mitt blod, paktens blod, som
blir utøst for mange så syndene blir tilgitt».
På mange måter kan man si at både dåp
og nattverd handler om det kristne fellesskapet! Dåpen markerer at vi blir en del av det
store kristne fellesskapet og nattverden gir
oss styrke til troen og enhet i Jesus. Vi får alle
drikke av den samme vinen og spise av det
samme brødet – det er ingen forskjell på
fattig og rik, gammel og ung, populær eller
upopulær, nykristen eller om du har vært
kristen i mange år. Vi er alle velkommen til å
ta imot nattverden – som en del av Guds
familie – som en del av kirken.

Spørsmål til refleksjon

«Ukas helt»

1. Hva skjer i dåpen?
2. Hva skjer i nattverden?
3. Hvorfor kan vi si at nattverden er med
å styrke det kristne fellesskapet og
Guds familie?

Hans Nielsen Hauge (1771–1824)
Hans Nielsen Hauge var en bondegutt
som vokste opp i et kristent hjem med ni
andre søsken. Da han var 25 år hadde
han en åndelig opplevelse av at «Guds
kjærlighet besøkte han» mens han var på
åkeren og pløyde. Fra 1797 til 1804 gikk
han til fots fra sted til sted over store
deler av Norge. På de gårdene hvor han
fikk sove, hjalp han til i det daglige
arbeidet. Om kveldene samlet han alle
de som bodde på gården og nabogårdene til andakt. Dette var imidlertid ikke lov
på denne tiden siden sognepresten
måtte godkjenne slike møter, noe de ikke
gjorde. Hauge ble derfor gang på gang
arrestert, og han satt i fengsel flere år av
sitt liv. Han sluttet likevel ikke å fortelle
om Jesus. Han er blitt et forbilde for
mange i ettertid.

Mission Possible
Misjonsbefalingen (Matteus 28, 16–20)
blir alltid lest når det er dåp. Der står det
at vi skal gå ut og gjøre andre mennesker
til disipler. Snakk sammen om hva dere
tenker at dette betyr. La hver og en tenke
ut noe inni seg som de vil prøve ut til
neste gang.

Sangforslag
De bar små barn til Jesus – Børudgjengen/Oslo Soul Children
Du Guds lam – Oslo Soul Children
Lær oss å gå – Oslo Soul Children

Bønn
Kjære Gud, takk for at du ikke gjør
forskjell på mennesker! Takk for at vi alle
kan få døpes i Faderens, Sønnens og Den
hellige ånds navn og ta imot nattverden,
uansett hvem vi er og hvordan vi har det.

Forslag til bønnepraksis
Lenkebønn
• Du som leder forklarer at dere nå skal be og
takke Gud, og hvordan dere helt praktisk skal
gjøre det:
• Sitt i ring og hold hverandre i hendene.
• Du som leder kan begynne å be høyt, når du
er ferdig å be, klemmer du i hånden til en av
de ved siden av deg, da er det hans/hennes
tur til å be. Dersom de ikke ønsker å be høyt,
klemmer de bare hånden til sidemannen.
• Bønnen er ferdig når dere ha kommet rundt i
ringen.
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Oppdraget

Hensikt med samlingen

Icebreaker

Gi videre det oppdrag Jesus ga sine første
disipler: Å lære å holde alt det han har
befalt oss, spesielt budet: Elsk hverandre!

Flasketuten peker på:
Barna sitter i ring på gulvet og én i ringen
snurrer en flaske i det hun/han gir et
oppdrag til den flasketuten måtte peke på
når flaska slutter å snurre. Denne utfører
oppdraget og finner på et nytt før hun/
han snurrer flaska igjen.

Mission Accomplished
Hvordan gikk det med forrige samlings
oppdrag?

Bibel: Matt 28, 18-20,
Joh 15, 12-17, Joh 20, 21-23

Andakt: Tar du oppdraget?
Slike spørsmål stiller kanskje voksne mer
enn barn, f.eks. hvis de har behov for å
legge nytt tak på huset og ikke vet helt
hvordan selv. Da gir de oppdraget til
håndverkere de stoler på og håper oppdraget blir godt utført. Men kanskje får du
oppdrag selv, også? Som å bære ut søpla,
ta ut av oppvaskmaskina eller rydde
rommet ditt?
På det vi nå kaller Kristi Himmelfartsdag,
stod Jesus midt blant disiplene sine og ga
dem et oppdrag: «Gå derfor og gjør alle
folkeslag til disipler!», sa han. Hørte du det
andre ordet her? «Derfor»? Hvorfor «derfor»?
Dette står rett etter at Jesus sa dette:
«Jeg har fått all makt i himmelen og på
jorden.» Han sa altså at Han er Herre over
alt, og derfor kunne be disiplene gjøre et
viktig oppdrag.
Litt pussig var det at disse disiplene var
en flokk der noen trodde, men også noen
tvilte. Likevel ba Jesus dem alle om å gjøre
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alle folkeslag til disipler. Hvilken jobb det måtte
være, der det ikke fantes verken sykler eller fly,
telefon eller internett. Ikke bøker og i alle fall
ikke film. Likevel fikk de oppdraget, og de tok
det!
«Gå», sa Jesus, men han fortsatte med «døp
dem» og enda mer: «lær dem å holde alt det jeg
har befalt dere.» Wow! Hva hadde Jesus befalt
dem? Han hadde bedt dem gjøre mye, men
ifølge Johannes 15, var dette Jesu bud: «Elsk
hverandre!» Jesus har rett og slett bedt oss være
glad i hverandre, gjøre godt mot hverandre –
slik som han har elsket oss, og lære det videre til
andre. Ikke alltid like enkelt å gjøre dét oppdraget, men la oss be Gud hjelpe oss å utføre det.
For Jesus stakk ikke av da oppdraget var
annonsert. Han avsluttet med disse ordene:
«Og se, jeg er med dere alle dager inntil
verdens ende.»
For et løfte! Han holdt det for de første
disiplene, og jammen har han lovet å være med
oss som har fått høre oppdraget nå også. Let’s
go!

Spørsmål til refleksjon

«Ukas helt»

1. Hvilket oppdrag syns DU er vanskeligst å ta fatt på hjemme?
2. Ser du noen måte vi som kirke og hver
enkelt av oss kan utføre Jesus-oppdraget på nå?
3. Når er oppdraget fullført? (Når alle
folkeslag har fått muligheten til å bli
Jesu disipler.)

Samuel A. Adegbenro kom som 19-åring
til Norge fra Nigeria i 2015 som fotballspiller. Han spilte på Viking til han ble
kjøpt av RBK i august 2017. På sine aller
første kamper der, scoret han noen
viktige mål og ble en helt fra første
stund. I media har han åpent gitt Gud
æren for sine ferdigheter og sin suksess.
«Fotball er fotball. Jeg kan svikte som
spiller og jeg kan svikte som menneske,
men Gud svikter aldri. Jeg legger alt i
Guds hender, og da har jeg heller ingenting å frykte», sa Samuel i et portrettintervju i Adresseavisen hadde med ham i
oktober 2017.

Mission Possible
Ta på deg oppdrag du får som kan gjøre
andre godt! Kanskje du til og med kan
gjøre et oppdrag hjemme uten at du blir
bedt om å gjøre det?

Bønn
Sangforslag
Lær oss å gå – Oslo Soul Children

Jesus, takk for at du har sendt oss med
gode nyheter til alle som vi møter. Hjelp
oss å dele det vi har lært om deg med
andre, slik at de også kan få kjenne deg.
Lær kirken i hele verden å gi oppdraget
de første disiplene fikk videre!

Forslag til bønnepraksis:
Gi barna en lapp hver der de skriver navn på en eller flere de vil be Gud om hjelp til å møte med
gode nyheter om Jesus Kristus. La dem selv ta med seg lappen og be over navnene videre framover,
samtidig som dere sammen ber Jesus være med alle dager videre i det store fellesoppdraget.
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