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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
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.
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 pr. aldersgruppe (og 216 samlinger
fordelt på hele aldersspennet).
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. Vi

ønsker at du skal bruke det du ser er nødvendig
og nyttig i din sammenheng – men vi vil
anbefale å alltid ta med bibellesning, andakt og
bønn.
Om dette heftet
Overskriften for dette heftet er «Skaperen».
Under denne ligger ulike tema med utgangspunkt i Bibelens skapelsesfortellinger. Vi får
tegnet et bilde av Gud som står bak alt som
finnes – og som definerer vår verdi og vårt kall.
Men vi løfter også blikket og ser mer – for Gud
er i tillegg «hellig» og vi får kalle ham «Far»!
Wow!
Innholdet er tilpasset barn på 8.–10. trinn og
hver samling inneholder forslag til en «icebreaker», referanse til en bibeltekst, en andakt,
spørsmål til samtale, en bønn og en praksis. I
tillegg er det lagt opp til en utfordring frem til
neste samling («mission possible») – og en
oppfølging av hvordan dette har gått.
Spørsmålene er ment som en hjelp til samtale.
Det er ikke nødvendig at alle spørsmålene gås
igjennom. Det viktigste er at samtalen går
naturlig.
Praksisene er ment som en hjelp til å praktisere
det som er snakket om. De vil også gi deltakerne personlige erfaringer av kristne trospraksiser
i en trygg setting.
Ukas «mission» er ment som en utfordring til å
leve, og utforske, det daglige disippellivet
gjennom uka.
Lykke til med semesteret! Vi håper dere får
god nytte og glede av dette trosopplæringsverktøyet!
Christian Otto Ruge
Redaktør
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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 muligheter!
Som kristne er vi både kalt til å dele evangeliet 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 misjonerende 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 prosjektet.
Om Kompis-prosjektet
I Kompis bytter vi prosjekt med jevne mellomrom, og i årene fremover er vi (i skrivende
stund) i India og Bangladesh. 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, menneskehandel 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 Bangladesh støtter vi Martin Luther College, og i India
samarbeider vi med en lokal organisasjon om

yrkesskolen Lahanti. Begge skolene er tilrettelagt 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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Skapelsen

Hensikt med samlingen

Icebreaker

Få en styrket tro på Skaperen.

Bygg en domino-rekke sammen. Bruk
Dominobrikker, små plankebiter eller
andre ting. Oppfordre gjerne til kreativitet. Se om dere klarer å få hele til å rase
etter å ha satt bare én brikke i gang.

Bibel: Kolosserne 1,15–20
Han er den usynlige Guds bilde, den førstefødte før alt det skapte. For i ham er alt blitt
skapt, i himmelen og på jorden, det synlige
og det usynlige, troner og herskere, makter
og åndskrefter – alt er skapt ved ham og til
ham. Han er før alt, og i ham blir alt holdt
sammen. Han er hodet for kroppen, som er

kirken. Han er opphavet, den førstefødte fra
de døde, så han i ett og alt kan være den
fremste. For i ham ville Gud la hele sin fylde
ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt
med seg selv, det som er på jorden, og det
som er i himmelen, da han skapte fred ved
hans blod på korset.

Andakt
Tenk litt på dette: 1) Alt som begynner å
eksistere har en årsak. 2) Universet begynte
å eksistere. 3) Universet må altså ha en
årsak utenfor seg selv.
Kan denne tankerekken bevise at Gud
finnes? Mange har ment det – og mener
det fortsatt. Vi kaller det for «det kosmologiske gudsbevis». Er det i det hele tatt
mulig å tenke seg at universet er blitt til av
«ingenting»? Det kosmologiske gudsbevis
tvinger oss til å svare «nei» på det spørsmålet. Det må være noen eller noe som
eksisterte først – og som satte alt i gang.
Allerede flere hundre år før Jesus var det
noen som hadde begynt å tenke på denne
måten – dere har kanskje hørt om Platon,
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han var en av disse. Det finnes også andre
slike tankerekker som mennesker har
forsøkt å bevise Guds eksistens med. Det
kan du utforske på egenhånd.
Men det har også alltid vært noen som
har ment at gudsbevisene ikke holder. At
Gud enten ikke kan eksistere, eller at vi ikke
kan bevise ham om han eksisterer. Gudsbevisene sier heller ikke mye om hvem, eller
hvordan, en gud kan være. Det er imidlertid
neppe uten grunn at majoriteten av verdens befolkning alltid har trodd på, og
fortsatt tror på en Gud. Det virker som om
dette er den beste forklaringen på at verden
eksisterer. Og i dag er kristendommen
verdens største religion – det må bety at de

svarene den gir faktisk er ganske gode.
Paulus skriver om Jesus: Han er før
alt, alt er blitt til ved ham – og i ham
blir alt holdt sammen. Han går altså
rett inn i det kosmologiske gudsbevis. Det er et godt utgangspunkt for
troen. Men Paulus stanser ikke der.
Det er ikke nok for oss å vite at Gud
finnes, og hva han har skapt. Enda
viktigere er hva han er for oss i dag
– og i fremtiden.
Paulus skriver at Gud ved Jesus ville
forsone alt med seg selv – føre alt, både
det materielle og det åndelige tilbake til
den freden med Gud det var skapt til. Her
strekker Paulus seg utover det rasjonelle –
det filosofiske, som mange kunne slutte
seg til – og går over til det som handler om
å tro. Om fortiden kan vi filosofere og
kanskje bevise Gud – men om det som
ligger foran kan vi bare tro på – eller la det
være.

Og i fremtiden kan vi i Johannes åpenbaring lese at Gud skal skape på nytt. Denne
gangen er det en ny himmel og en ny jord
som er prosjektet hans – for oss!

Gruppesamtale

Bønn

1. Snakk sammen om det kosmologiske
gudsbevis. Forstår dere tankerekken?
Beviser det Gud for dere? Hva synes
dere er bra med denne typen bevis?
Ser dere noen begrensninger?
2. Hva kan dominoleken lære oss om
Gud?
3. Hva sier det om Jesus at han var før
alt? Og at alt blir holdt sammen i
ham?
4. Hva tenker dere om at Gud er evig?
5. Les gjerne sammen Johannes åpenbaring 21,1–5. Hva tenker dere om
dette?
6. Hva sier det om Gud? Hva sier det om
oss? Hva sier det om fremtiden?

Allmektige Gud og skaper. Takk for at du
har skapt universet og verden – og oss
som sitter her nå. Hjelp oss å se mer og
mer av hvem du er.

Mission Possible
Snakk om det kosmologiske gudsbeviset
med en venn før neste samling.

Praksis
Enten: Sitt sammen to og to eller i små
grupper. Fortell hverandre hva som gjør
det lett å tro – og hva som gjør det
vanskelig.
Takk og be for hverandre.
Evt.: Åpne opp for vitnesbyrd der deltakere, evt. ledere, forteller om opplevelser
som har utfordret eller styrket troen sin.
Be en felles bønn til slutt.
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Menneskeverd

Hensikt

Mission Accomplished

Forstå hva det i praksis kan innebære at
alle er verdifulle.

Er det noen som har prøvd å snakke om
«det kosmologiske gudsbeviset» med
noen siden sist? Ble det forstått på den
samme måten som dere forstår det?
Hvordan var det å snakke om dette?
Gjorde dette noe med din egen tro?

Icebreaker
Be alle legge seg på ryggen, lukke
øynene og tenke seg at de ligger under
en stjernehimmel (evt. legg dere ute,
under åpen himmel). Fortell at du skal
lese fra Salmenes bok og les bibeltekstene høyt for dem. La det så være
tid til stillhet, og avslutt med å lese
tekstene en gang til.

Bibel: Salme 8,4–10; Salme 139,13–16
Når jeg ser din himmel, et verk av dine
fingre, månen og stjernene som du har satt
der, hva er da et menneske – at du husker på
det, et menneskebarn – at du tar deg av det?
Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet
ham med herlighet og ære. Du gjorde ham
til herre over dine henders verk, alt la du
under hans føtter: småfe og storfe i samlet
flokk, de ville dyrene på marken, fuglene
under himmelen og fisken i havet, alt som
ferdes på havets stier. Herre, vår herre, hvor
herlig ditt navn er over hele jorden!
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For du har skapt mine nyrer, du har vevd
meg i mors liv. Jeg takker deg for at jeg er
så underfullt laget. Underfulle er dine verk,
det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke
skjult for deg da jeg ble laget på hemmelig
vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg
da jeg var et foster. Alle dager er skrevet
opp i din bok, de fikk form før én av dem
var kommet.

Andakt
Vi vet noe om hvordan et menneske
blir til. To celler smelter sammen, en
sædcelle og en eggcelle. Så begynner de å dele seg – og kjedene
med DNA avgir koder som styrer
prosessen videre.
Men det var Gud som skapte
oss slik at dette fungerer. Og han
skapte det slik at det som vokser og
utvikler seg, er «i hans bilde», og
kan ha ansvar for Guds verden. Når vi
ser på hverandre ser vi også noe av
Gud.
Så kan vi spørre oss: Hva er det som
bestemmer verdien til dette som vokser
frem – et menneske? Er det et bestemt
tidspunkt i utviklingen at verdien kommer?
Og hvor mye er det egentlig verdt?
Vi hørte refleksjonene til den som skrev
salmen: «Hva er et menneske, siden du
husker på det, Gud?» Så lite under den store
himmelen – likevel så stort at Gud bryr seg
om det, ja, elsker det! Det er nemlig hans
verk! Uansett hvilke egenskaper det mennesket har så er det skapt og elsket av Gud.
Så kan vi spørre oss: Når skjer det? Det
kan vel ikke skje i unnfangelsen? Når de to
eggene smelter sammen? De er så små at en
ikke kan se dem med øyet! Eller i mors
mage? Eller som en nyfødt baby? Eller som
en ungdomsskoleelev? Eller kanskje som
voksen? For det utvikler seg jo hele tiden –
aldri er det ferdig, ikke før livet også er
ferdig. Det begynner faktisk i unnfangelsen
– da legges alle kodene klare slik at resten
kan gå av seg selv – livet ut. Derfor tror vi at
livet har verdi helt fra unnfangelse til død –
ja, selv etter vår død.
Verdi, ja. Men hvor mye verdi? Mennesket
setter verdi på hverandre, for eksempel som
arbeidskraft. En sykepleier, en mekaniker, en
regnskapsfører, en lærer…. Alle får de en

lønn etter hvilken utdannelse de har og etter
den jobben de skal gjøre. Hva så med barn
– og pensjonister – som ikke jobber? Eller de
av oss som er syke eller har et handicap?
For Gud er det ikke hva vi GJØR som gir
oss verdi. Heller ikke hva vi KAN eller VET!
For Gud er det det vi ER som gjør oss verdifulle. Ja, så verdifulle at Jesus gikk i døden
for å redde oss. Vi har ikke gjort oss fortjent
til det, ingen av oss, og vi kan aldri få gjort
opp for oss heller. For prisen som måtte
betales var så stor! Og den prisen var vi verdt
for Gud, hver og en av oss!
Om vi så skulle ta oss i å tenke at vi ikke
er verdifulle. At vi ikke betyr noe. Eller
kanskje at andre ikke er verdifulle, enten de
bor i en mage, er barn, er voksne, er syke, er
gamle… Ja, så er det like feil alt sammen! Du
og jeg – og alle mennesker – har uendelig
stor verdi!
Det er vanskelig å forstå det – men vi skal
få tro det, og leve ut ifra at det er helt sant!
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Gruppesamtale

Bønn

1. Tenk på prosessen fra unnfangelse til
død. Når tenker dere at man blir et
menneske?
2. Har man mer verdi på ett stadium i
livet enn på et annet?
3. Hvilke mennesker synes dere det er
vanskelig å verdsette?
4. Hvordan er det for dere å tenke at
dere har uendelig stor verdi for Gud?
5. Hvordan kan vi hjelpe hverandre å
forstå at vi er elsket av Gud?

Gode Gud. Hjelp oss å se på hverandre
med dine øyne, og gi oss ditt hjerte for
folk rundt oss.

Mission Possible
• Be Gud vise dere det verdifulle med 		
folk rundt dere.
• Gi komplimenter som kan øke deres
følelse av å være verdifull.
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Praksis
Sitt i ring og si denne setningen til
hverandre etter tur, hele runden: «For så
høyt har Gud elsket deg at han ga sin
Sønn, den enbårne, for at du ikke skal gå
fortapt, men ha evig liv.»

3

Forvaltning

Hensikt

Icebreaker

Forstå at vi har et ansvar for å dele.

• Del ut en pose med Twist i gruppa. La
dem dele med hverandre til alle i
gruppa har noen biter de liker.

Mission Accomplished
• Opplevde du at du fikk se menneskers
verdi på en ny måte, da du ba Gud vise
deg det?

• Prøvde du å gi komplimenter?
Hvordan ble det tatt imot?

Bibel: Markus 12,41–44; Matteus 6,31-33
Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og
han så på hvordan folk la penger i den.
Mange rike ga mye. Men det kom også en
fattig enke og la i to småmynter, verdt noen
få øre. Da kalte han disiplene til seg og sa:
«Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige
enken har gitt mer enn noen av de andre
som la penger i tempelkisten. For de ga alle
av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke:
‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva skal vi drikke?’
eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ Alt dette er
hedningene opptatt av. Men den Far dere
har i himmelen, vet jo at dere trenger alt
dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg.
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Andakt
Etter at Jesus hadde stått opp fra
døden ga han disiplene dette
oppdraget: Gå ut og gjør alle
folkeslag til disipler. Døp dem til
Faderens og Sønnens og Den
Hellige Ånds navn og lær dem å
holde alt det jeg har befalt dere!
Og se, jeg er med dere alle dager
inntil verdens ende.
Dette er rammen rundt våre liv som
kristne. Rundt vårt kall. Her forteller
nemlig Jesus oss hva det vil si å være
en disippel: En disippel er en som er
døpt og som lærer å holde det Jesus har
befalt.
Men hva er så det? Hva har han befalt?
Han har sagt mange ting, men han er også
tydelig på at noe er viktigere enn alt annet.
En gang sa han det på en måte som ikke
kan misforstås: «Dette er mitt bud: Dere
skal elske hverandre som jeg har elsket
dere». Noen få setninger senere gjentok
han seg: «Dette er mitt bud til dere:» sier
han, «elsk hverandre!».
Noen ganger handler det om å vise
omsorg. Gi en klem. Sende en oppmuntrende melding eller å gi noen cred. Dette
er gratis.
Andre ganger koster det penger.
Menigheten kan trenge penger for å spre
de gode nyhetene til flere. For å kjøpe inn
utstyr, betale for strøm eller kanskje for å
ansette noen. Mange organisasjoner, blant
annet Acta og Normisjon, driver hjelpearbeid i andre land. De driver sykehus, skoler
og menigheter. For dem som får glede av
arbeidet kan det være livsforvandlende, ja
nødvendig for å kunne leve. Også har vi
mennesker, mye tettere på oss – venner,
familie, noen vi ikke kjenner så godt…
kanskje en tigger? Som trenger at vi gir av
det vi har.
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Å gi er noe vi må lære. Hele livet. Det var
det Jesus sa også, at en disippel er en som
lærer. Ikke en som er utlært – det er det
nemlig bare Jesus som er, Mesteren!
Men det ligger noen hemmeligheter i
det å gi. Jesus sa: Søk først Guds rike, så skal
dere få alt det andre i tillegg. Det er altså
ikke farlig å dele – Jesus vil ta vare på oss.
Jesus sier også: Gi, så skal dere få.
Mennesker trenger at vi deler – ikke
bare penger, men noen ganger det også.
Fordi han elsker verden! Og Jesus selv er
eksempelet på hvordan det kan gjøres. Han
er vår lærer.
Vi kan be Jesus lede og lære oss å dele.
Om vi våger kan vi be om kjærlighet – og
kjenne etter hva vi skal dele, hvor mye og
med hvem. Og han har lovet å ta vare på
oss. Hele livet.

Gruppesamtale

Bønn

1. Er dere vant til å tenke at dere skal
dele?
2. Hva synes du det er vanskeligst å dele
– og hvorfor?
3. Har du noen gang delt noe og opplevd at den du delte med ble glad?
Fortell!
4. Har du noen gang blitt glad fordi
noen delte med deg?
5. Hvordan kan vi dele med mennesker i
andre land?
6. Hvordan kan vi dele med mennesker
rundt oss i hverdagen?
7. Hva kan vi gjøre når vi oppdager at vi
ikke er utlært – når vi synes det er
vanskelig?

Kjære Gud. Takk for alt vi har fått. Hjelp
oss å se hvem som trenger at vi deler
med dem – og gi oss den kjærligheten vi
trenger for å dele riktig. Ta deg av oss så
vi har det vi trenger.

Praksis
• Ha en amerikansk auksjon til inntekt
for et misjonsprosjekt.
• Evt. ha kafé eller kiosk der overskud		
det går til et slikt prosjekt.
Bruk gjerne Amigos- eller Kompisprosjektene til Acta.

Mission Possible
Be Gud vise deg noen som trenger at du
deler. Be om kjærlighet og visdom til å
dele.
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Syndefallet og synderen!

Hensikt

Mission Accomplished

Forstå at alle som tror på Jesus er Guds
barn.

• Hvordan har det gått med oppdraget
fra sist?

Icebreaker

Bibel: Romerne 6,23

Alle sitter i ring. En starter med å si navnet
sitt og sier i tillegg 2–3 ting om seg selv,
der en er en løgn. De andre skal bli enige
om hva de tror er løgn.

• Syndens lønn er døden, men Guds 		
nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår
Herre

Andakt
Helt i starten av bibelen kan vi lese skapelseshistorien om da Gud skapte verden, og
alt som er i og på den. Og ikke bare det,
men han så også at det var godt! Gud
skapte en god verden, der han og menneskene levde sammen. Han gav de mat å
spise, og et paradis å leve i. Verden var et
godt sted, enn så lenge.
De første menneskene, Adam og Eva,
ble fristet til å gjøre imot den ene regelen
som Gud hadde satt. Slangen fristet de til å
ta en bit av frukten på det ene treet i hagen
de ikke skulle spise av, og dermed var det
gjort. Mennesket tok valget om å ikke følge
Guds bud. Konsekvensen ble at de måtte
leve adskilt fra Gud. De måtte ut fra hagen,
ut fra paradiset og hans nærhet, selv om
han fortsatt elsket dem. Det betyr ikke at
han valgte oss bort, men at vi valgte ham
bort.
Det at Adam og Eva ble kastet ut av
Paradiset er blitt forstått på flere måter. I
kristen tro er det blant annet blitt til
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oppfatningen om det man kaller «arvesynden». Det betyr at den synden som Adam og
Eva begikk da de hørte på slangen i stedet for
på Gud er blitt nedarvet i oss alle sammen, i
alle mennesker som er blitt født på jorden
etter det.
Bibelen sier at «Det finnes ikke en som er
rettferdig, ikke en eneste» (Romerne 3,10).
«For alle har syndet og mangler Guds herlighet» (Romerne 3,23). Vi klarer rett og slett ikke
å leve etter Guds vilje. Og det fører til trøbbel. For det første fører det til masse trøbbel
for oss selv og menneskene rundt oss. Vi roter
det til. Vi sårer de vi er glade i. Vi sårer oss selv.
Folk blir sinte og lei seg. Men enda viktigere,
er at synd skaper en avgrunn mellom oss og
Gud. Ingen som har syndet fortjener å være
sammen med Gud. Det er ganske forferdelig,
ikke sant? Så hva skal vi gjøre?
Jo, vi må stole på Jesus. For da Jesus døde
på korset, så tok han straffen for alle syndene
vi noen gang har gjort og noen gang kommer
til å gjøre, en gang for alle.

Hele hensikten med at Jesus kom, og døde,
var å fjerne skillet som hadde vært mellom
Faderen og hans barn helt siden Adam og Eva
sin tid. Gud ønsket aldri å være adskilt fra
menneskene. Vi var skapt i hans bilde til
fellesskap med ham. Men skillet mellom oss
og Gud var konsekvensen av at mennesket
valgte å handle imot Guds ord. Og for å hjelpe
oss med dette ga han oss Jesus, og en ny
mulighet til evig liv.
Mange av dere har kanskje en venn eller
kjæreste, og har opplevd at selv om man er
gode venner så skjer det at man sårer hverandre. Men det er en nøkkel for å få vennskap
til å vare; Å tilgi, og be om tilgivelse. Det er
eneste måten man kan komme videre i et
vennskap - og slik er også vennskapet med
Gud. Når vi ber om tilgivelse kan vi være sikre
på at han tilgir.
Gud gjør virkelig ikke ting halvveis – det er
ikke et halvgjort verk han har levert. Han
fullførte sin frelsesplan etter syndefallet. Det
er fullbrakt! Hvor kult er ikke det?

Vi lever et liv, vi får muligheten til å gjøre et
valg. Jesus har gjort oss bevisst på at det er
nåde nok for alle. Han har makt til å sette oss
fri – hvis VI vil. Det eneste vi trenger å gjøre
er å komme til han. Det er den eneste
oppgaven. I bibelen står det: Alle de som
Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som
kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.
Johannes 6:37
Det er en del av livet vårt vi ikke klarer å
endre, vi gjør dumme ting, vi gjør imot Gud
med våre handlinger. Det ser Gud nå, og han
så det da. Han led, Jesus led, men likevel
fullførte Gud det verket han hadde startet.
Det er fullbrakt (Johannes 19,30) - det er
ferdig. It is completed. Og ingenting kan
endre på det
Hvorfor i all verden gjorde han det?
Jo fordi han mente at vi var verdt det!
Vi er mye mer enn syndere, vi er Guds barn!
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Gruppesamtale

Bønn

1. Hva tenker du på når du hører ord som
synd og syndefall?
2. Ser du noen konsekvenser av syndefallet i verden i dag?
3. Hva er løsningen på problemet med
synd?

Trosbekjennelsen.

Mission Possible
Be om tilgivelse. Ta kontakt med noen du
har gjort noe dumt mot, eller noen du
har sagt noe du angrer på til, og be om
tilgivelse.
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Praksis
Utfordre noen i gruppen på å fortelle om
en gang de har bedt om tilgivelse.
Reflekter rundt hva som skjer når man får
tilgivelse.

5

Gud er hellig

Hensikt

Mission Accomplished

Forstå at Gud er hellig og at vi er kalt til å
være et hellig folk.

Hvordan har det gått med oppdraget
fra sist?

Icebreaker
Gå sammen i grupper på to til fire stykker.
Fortell hverandre om et idol du har/noen du
ser opp til og hvorfor du ser opp til vedkom-

mende. Deretter kan dere ha en plenumssamtale der dere lager en liste på veggen
over grunner til at man ser opp til noen.

Bibel: Salme 103,8–14
Barmhjertig og nådig er Herren, sen til vrede
og rik på miskunn. Han anklager ikke for
alltid og er ikke for evig harm. Han gjør ikke
gjengjeld for våre synder, han lønner oss
ikke etter vår skyld. Så høy som himmelen er

over jorden, så veldig er hans miskunn over
dem som frykter ham. Så langt som øst er fra
vest, tar han syndene våre bort fra oss. Som
en far er barmhjertig mot sine barn, er Herren
barmhjertig mot dem som frykter ham.

Andakt
Noe av det aller viktigste og mest presise vi
kan si om Gud, er at Han er hellig. Denne
beskrivelsen er nok vanskelig å forstå for
mange. Men, «hellig» handler først og
fremst om Guds vesen, hans personlighet.
Gud er opphøyet og annerledes enn oss
mennesker. Kanskje nettopp ordet «annerledes» best forklarer hva «hellig» betyr. Gud
er annerledes enn alt Han har skapt. I Jesaja
6,3 står det: «De ropte til hverandre: «Hellig,
hellig, hellig er Herren Sebaot. Hele jorden
er full av hans herlighet.»»
Når Gud beskrives i bibelen, er hellig et
begrep som blir gjentatt tre ganger etter

hverandre. Og det er bare denne ene beskrivelsen av Gud som blir gjentatt, ingen andre.
Selv om Gud er Far, trofast, kjærlighet, håp, og
mange flere beskrivelser, så er det denne
beskrivelsen som er sterkest vektlagt i Bibelen; Gud hellig, hellig, hellig. Guds hellighet er
hans fremste og sterkeste personlighetstrekk.
Det er Guds identitet. Hvem er Gud? Han er
annerledes.
I bibelen kan vi lese flere historier om mennesker som møter Guds hellighet. Blant annet
fikk både Moses og Jesaja sterke møter med
Gud og hans hellighet. Moses gjennom møtet
med Gud i den brennende busken, og Jesaja

8.–10. trinn | Bibelifokus: Skaperen 17

gjennom sin kallsopplevelse i Jesaja 6. Begge
disse var syndere som møtte Gud sin hellighet, og opplevelsen ga de begge en bevissthet på forskjellen og avstanden mellom de og
Gud.
Problemet for oss mennesker er at vi ikke
er hellige i, eller av, oss selv. Vi er syndere. Og
synd passer ikke sammen med den hellige
Gud. Derfor satte Gud i gang en enorm
redningsplan. En plan vi kan lese om igjennom hele Bibelen, fra syndefallet til Jesu død
på korset. I Matteus 1,21 kan vi lese: «Hun skal
føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus,
for han skal frelse sitt folk fra deres synder.»
Høydepunktet kom med Jesus, den
uskyldige, som døde på et kors for noen
andre sine synder. Gud handler ikke slik vi
mennesker ville ha gjort i møte med urett,
også slik er han annerledes. Guds hellighet
viser seg i hans nåde. Han har medlidenhet,
forståelse og et hjerte for meg, og deg! Gud
har kalt oss til å bli et hellig folk. Et folk som i
kraft av å være på lag med Jesus skal få være
annerledes, og bli gjort hellig gjennom troen
på Jesus.
Nåde – det er når Gud gir meg det jeg
trenger, og ikke det jeg fortjener. Fellesskap
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med Ham i stedet for straff. Nåde er ikke
først og fremst en måte Gud handler på.
Han er nåde, det ligger i hans natur. Denne
nåden er at Jesus tok vår plass og straff på
Golgata slik at vi ble rene og rettferdige.
Helligheten er en gave som gjør oss
annerledes. Ordet «helliggjørelse» handler
om alt det som ligger mellom det å bli en
kristen og døden. Hele livet mitt som kristen
er en del av «helliggjørelsen», selv om dette
er noe jeg ikke klarer å oppnå i meg selv,
men gjennom den nåden og de gavene som
Gud gir. Dette kan vi lese om i Filipperbrevet
1,6: «Og jeg er trygg på at han som begynte sin
gode gjerning i dere, skal fullføre den – helt til
Jesu Kristi dag.»
Og Gud har gitt meg et forbilde, noen å
se opp til, en som har vært menneske og
blitt prøvd i alt. Jesus! Det er han som er
veien til hellighet, det er han som kan hjelpe
meg til å bli annerledes, og det er han som
gjør at jeg er god nok, og som gjør at jeg,
synderen, kan få ta del i helligheten ved
Guds nåde. Vi kan lese i 1. Tessalonikerbrev
4,7: «For Gud kalte oss ikke til urenhet, men til
et hellig liv.»

Gruppesamtale

Bønn

1. Hvorfor er Jesus et godt forbilde?
2. Hva betyr det for ditt liv at Gud er
hellig?
3. Hva tenker du det betyr for våre liv at
vi er kalt til å være et hellig folk?

Herre, takk for at du har kalt oss til å være
et hellig folk. Et annerledes folk. Takk for
at du sendte Jesus for at vi skal få ha
fellesskap med deg til evigheten. Hjelp
meg å ha Jesus som forbilde i mitt liv. La
meg streve etter det gode og la meg
forstå bredden av din nåde og din
hellighet.

Praksis/Mission Possible
Snakk med Gud om hva det vil bety for
ditt liv å bli mer som Jesus. Spør deg selv
i ulike situasjoner hva du tror Jesus ville
gjort prøv å handle slik! (What Would
Jesus Do?)
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6

Gud er vår Far

Hensikt med samlingen

Mission Accomplished

Forstå at Gud er vår far, vår Pappa.

• Hvordan har det gått med oppdraget
fra sist? (WWJD) De som vil kan gjerne
dele erfaringer fra oppdraget.

Icebreaker
Fyrtårn! Mål: Samarbeid og tillit.
Del gruppen i to, halve gruppen får
tildelt roller fyrtårn og holmer/skjær.
Fyrtårn lager én lyd, mens holmer og
skjær lager en annen. Lydene skal være
tydelige og rolige. Spre fyrtårn og
hindringene rundt i rommet. Den andre
halvparten av gruppen er båter. De skal
lage «båtlyd». De får bind for øynene og
skal navigere seg gjennom rommet ved å
lytte til lydene som forteller hvor de skal
gå. Om de går på en holme/skjær eller et
fyrtårn må de tilbake til start (punkt a).
Målet er å få alle båtene trygt i havn ved
ett gitt punkt B. Når alle båtene er
fremme kan gruppene bytte roller.

Bibel: 1. Johannes 3,1
Se hvor stor kjærlighet Far har vist oss: Vi
får kalles Guds barn, ja, vi er det! Verden
kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner
ham.

Andakt
Du har kanskje hørt mange ganger at vi er
Guds barn, skapt av Gud til fellesskap med
han. Men når vi er Guds barn, så betyr jo
det at han er vår Far, vår Pappa! En pappa
som i tillegg er hellig, annerledes, rettferdig, selve symbolet på kjærligheten og mye
mer. Er ikke det fint å tenke på?
For mange av oss er det kjærlighet,
beskyttelse, trygghet, mat, og noen som
passer på, vi tenker på når vi hører ordet
“pappa” eller “far”. En far skal være med på å
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holde familien sammen og være en trygghet.
Ikke alle har vokst opp med en omsorgsfull
far, og derfor kan det gi liten mening for dem
å kalle Gud Far. Men de fleste har nok en
forestilling om hvordan en god jordisk far er,
og det kan hende vi har kjent mennesker som
var et godt eksempel dette. Vi vet at
menneskelige fedre langt fra er fullkomne,
men vi vet også at de fleste elsker sine barn
og prøver å gi dem det beste de kan, på tross
av sine feil. Tenk deg da hva vår Far i himme-

len kan gjøre for oss – han som er
fullkommen!
Bergprekenen er kanskje Jesu
mest kjente tale. Her underviser han
Israelsfolket om hvordan de skal leve
og tenke, men viktigst av alt framstiller Jesus Gud som Far for dem. 14
ganger blir Gud kalt Far av Jesus i
denne talen! Jesus ville ikke bare at
folket skulle relatere seg til Gud som
Herre, men som Far. Å se på Gud på den
måten, i motsetning til Herre, gjør noe
med hvordan man forholder seg til ham.
Relasjonen blir mye mer personlig, nær, og
forventningsfylt!
Høydepunktet i Jesu tale kommer midt i
kapittel 7 da Han begynner å snakke om
Gud som en god Far: “Be, så skal dere få.
Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det
lukkes opp for dere. For den som ber, han får,
og den som leter, han finner, og den som
banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem
av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber
om brød, eller gi ham en orm når han ber om
en fisk? Når selv dere som er onde, vet å gi
barna deres gode gaver, hvor mye mer skal
ikke da deres Far i himmelen gi gode gaver til
dem som ber ham!” (Matteus 7,7-11)
Jesus snakket ofte om Gud som Far. Ikke
bare fordi Gud var Jesus sin Far, men også
fordi han ville at vi skulle se på Gud på
samme måten som han gjorde. I evangeliene brukte Jesus navnet Far nærmere 150
ganger. Navnet beskriver den nære forbindelsen vi bør ha med Gud. Det er Gud som
er det rette bildet på hvordan en god far er.
Og han er en far som elsker oss, som vil oss
det beste.
«Vår Far i Himmelen», som ikke en gang
sparte sin egen sønn, men gav han til
soning for våre synder. Gud kunne valgt å
gi oss opp- det var faktisk en mulighet.

Men han hadde ikke skapt oss med den
hensikten, og da kunne han heller ikke la
det ende slik. Hvorfor? Jo fordi vi er så høyt
elsket at Gud mente vi var verdt det. DET er
farskjærlighet det. Han som ikke sparte sin
egen sønn, men gav ham for oss alle, kan han
gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med
ham? (Romerne 8,31)
Gud er den som har skapt oss, og han
bryr seg om oss. Akkurat som en klok og
kjærlig far lærer opp barna sine, lærer Gud
mennesker overalt den beste måten å leve
på. Gud forteller oss viktige sannheter som
gjør oss glade og gir oss et håp for framtiden. Gud som pappa vil lede deg og passe
på deg og hjelpe deg når du får problemer,
han vil elske deg med ubegrensa kjærlighet. Og det er ikke engang alt – du vil også
få leve evig! Utsagnet: “Pappa’n min er
sterkere enn pappa’n din!” er alltid sant når
vi har Gud som vår pappa. Pappa’n vår er
nemlig sterkere enn alle i hele verden – til
sammen!
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Gruppesamtale

Bønn

1. Hvordan er en god pappa?
2. Hvordan kan vi bli Guds barn?
3. Hvorfor får vi ikke alt vi ønsker oss hvis
Gud er en god pappa?

Vår Far, Matteus 6,8–13:
For dere har en Far som vet hva dere
trenger, før dere ber ham om det. Slik
skal dere da be:

Mission Possible
Lær bønnen «Vår Far» utenat til neste
samling.

Praksis
Gå sammen to og to, be en kort bønn for
hverandre og del hva dere tenker om
Gud som pappa.
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Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i
himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i
evighet.
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