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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 

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 og bønn.

Om dette heftet
Innholdet i dette heftet er tilpasset ungdom-
mer på 8. – 10. 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, referanse til en bibeltekst, andakt, 
spørsmål til samtale, en bønn og en praksis. I 
tillegg er det lagt opp til en utfordring for 
deltakerne som skal løses frem til neste  
samling, og en oppfølging av hvordan dette  
har gått.

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

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! 
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Episode 1–8

digdeeper

Himmelriket!

Jesu lignelser i Matteus 13

Episode 1-8

Jesus Kristus, og den de kristne tror at han er, brukes som nøkkel for å 

låse opp lignelsene. Dette åpner for frigjørende a-ha opplevelser av Guds 

storhet, kjærlighet og nåde.

Til hver episode følger materiell i form av samtaleressurser, aktiviteter, 

fordypningsressurser, bønner, sangforslag, Kahoot! – og også et opplegg 

for alderssammensatte grupper (familiegrupper, forsamlinger o.l.). 

Bli med – grav dypere!!

Med tweens som hovedmålgruppe tar denne sesongen av Dig Deeper 

for seg alle de syv lignelsene om Himmelriket i M
atteus 13. Den første 

episoden forklarer hva lignelser er, og foreslår en tolkningsnøkkel,  

mens den siste summerer opp og hjelper oss å se de syv lignelsene i 

sammenheng. Episodene i mellom tar for seg alle lignelsene, først som 

de står skrevet og deretter ved en alternativ fortelling, gjenkjennelig for 

dagens unge mennesker. 

Episodene er:

1.  Lignelser, en introduksjon

2.  Såmannen (Matteus 13,3–8)

3.  Ugresset (Matteus 13,24–30)

4.  Sennepsfrøet 

 (Matteus 13,31–32)

5. Surdeigen (Matteus 13,33)

6. Skatten og perlen (Matteus  
 

 13,44-46)

7.  Fiskenoten (Matteus 13,47–50)

8.  Lignelsene om Himmelriket, en   

 oppsummering (Matteus 13)
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Himmelriket!
På jord?

Episode 9-13

Jesus Kristus, og den de kristne tror at han er, brukes som nøkkel for å 
låse opp lignelsene. Dette åpner for frigjørende a-ha opplevelser av Guds 
storhet, kjærlighet og nåde.

Til hver episode følger materiell i form av samtaleressurser, aktiviteter, 
fordypningsressurser, bønner, sangforslag, Kahoot! – og også et opplegg 
for alderssammensatte grupper (familiegrupper, forsamlinger o.l.). Bli med – grav dypere!!

Med tweens som hovedmålgruppe tar denne sesongen av Dig Deeper 
for seg alle de syv lignelsene om Himmelriket i Matteus 13. Den første 
episoden forklarer hva lignelser er, og foreslår en tolkningsnøkkel,  
mens den siste summerer opp og hjelper oss å se de syv lignelsene i 
sammenheng. Episodene i mellom tar for seg alle lignelsene, først som 
de står skrevet og deretter ved en alternativ fortelling, gjenkjennelig for 
dagens unge mennesker. 

Episodene er:
1.  Lignelser, en introduksjon2.  Såmannen (Matteus 13,3–8)3.  Ugresset (Matteus 13,24–30)4.  Sennepsfrøet 

 (Matteus 13,31–32)

5. Surdeigen (Matteus 13,33)6. Skatten og perlen (Matteus    13,44-46)
7.  Fiskenoten (Matteus 13,47–50)8.  Lignelsene om Himmelriket, en    oppsummering (Matteus 13)

PS: Dig Deeper –  
utgivelsen «Himmelriket! 
På jord?» har mye av den 
samme tematikken, og 
også samme hovedmål-
gruppe, som dette heftet. 
Det er et filmbasert 
trosopplæringskonsept og 
kan med hell brukes for å 
gi variasjon i formidlings-
formen – evt. for å gi mer 
dybde. Dig Deeper er 
tilgjengelig i Actas 
nettbutikk. 

Kirken 
Disippelliv
Guds rike
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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 mulighe-
ter!

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

Om Kompis-prosjektet
I Kompis bytter vi prosjekt med jevne mellom-
rom, og i årene fremover er vi (i 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 tvangs-
arbeid er i tillegg svært utbredt, og preger 
særlig ungdommer fra etniske minoritetsgrup-
per. 

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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Matteus 16,13-18

Kirken er overalt1
Hensikt med samlingen

Kirken er ikke et bygg, men fellesskapet 
mellom de som tror. 

Du trenger: Flippover og tusj/tavle og kritt.
Når dere tenker på «kirke» hva tenker dere 
på da? 

Se på disse bildene (Vis de fire bildene), 
hvilken av disse er nærmest det dere tenker 
er en kirke? Det riktige svaret er at alle 
disse bildene kan vise Jesus sin kirke.

Mange tenker på en bygning, gjerne 
med spir og tårn, når de hører ordet kirke 
(tegn en kirke),  

men i denne bibelfortellingen sier Jesus 
noe om hva kirken egentlig er. Når Peter 
svarer ham at «Du er Messias, den levende 
Guds Sønn», så viser Peter at han har 
forstått noe vesentlig. Han har faktisk 
forstått det aller viktigste, nemlig at Jesus 
er Guds sønn og at han var den som Gud 
skulle sende for å frelse menneskene. (Tegn 
et kors.)

Når Jesus da svarer at «Du er Peter, og 
på denne klippen vil jeg bygge min kirke», 
så er det ikke sånn at det skal deise et stort 
bygg i hodet på Peter. Jesus vil bygge sin 

Icebreaker

Det er Gud som har skapt oss og vet hva 
som er best for oss. Akkurat som det er 
oppfinneren som vet best hvordan det 
han har funnet opp skal fungere. I dag 
kan du være skaperen. Du skal lage noe 
av trolldeig/leire og det er kun du som 
vet hvordan det skal være. Ingen andre 
kan si at det skulle sett annerledes ut.

Andakt: Seriøst! Sa han det? 

kirke på ordene Peter sier og på hans 
klokkeklare tro på hvem Jesus er. (Tegn en 
taleboble.)

Kirken er alle de som tror at Jesus er 
Guds sønn og at han døde og stod opp 
igjen for oss mennesker. Fordi det ofte har 
vært sånn at de som tror på Jesus møtes i 
kirken på gudstjeneste, så kaller vi også 
bygget for «kirke», men vi er ikke avhengig 
av noe som helst hus for å være en kirke 
sammen. Jesus sier litt senere til disiplene, i 
Matteus 18,20, at «hvor to eller tre er samlet 
i mitt navn, der er jeg midt iblant dem». 
(Tegn tre mennesker.) 

Vi trenger altså ikke være i kirkebygget 
for være nær Jesus. Jesus er alltid nær, og 
overalt hvor kristne møtes finnes Jesus sin 
kirke; om det er hjemme, på skolen, på kafé, 
på klubben eller koret eller på tur i skogen. 

Vi trenger heller ikke å være kjempe- 
mange for å være en kirke sammen, men vi 
kristne trenger hverandre, vi trenger å være 
en del av et fellesskap. (Tegn en ring rundt 
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menneskene.) Det kan være tøft å tro 
når ingen andre tror. Det kan være 
vrient å forstå det som står i bibelen 
helt av seg selv. Det kan være lett å 
glemme å sette av tid til Jesus i en 
travel hverdag hvis ingen minner en 
på det. Derfor er det viktig at de 
som er kristne finner et kristent 
fellesskap. Det kan være en menig-
het, en bibelgruppe, en klubb eller 
et kor. Et sted hvor man sammen kan 
utforske Guds ord, snakke om det – og 
hjelpe hverandre til å leve som en 
kristen og tilbe Gud.

Peter og de andre disiplene begynte å 
spre budskapet om hvem Jesus var, og jo 
flere mennesker som begynte å tro på Han 
jo mer vokste kirken. I dag består Jesus sin 
kirke av 2,3 milliarder mennesker i hele 
verden. (Tegn en jordklode.) Vi kommer 
aldri til å få plass i en bygning, men alle tror 

på Jesus og har fått det samme oppdraget 
om å fortelle om Han til enda flere.

Gruppesamtale

1.  Hvem var døperen Johannes?
2.  Hvem var Elia?
3.  Hvem var Jeremia?
4.  Hva er en profet?
5.  Har du et kristent fellesskap du er  

en del av? (Tips: Ja, f.eks. denne 
gruppen!)

7.  Når kan det være vanskelig å være 
kristen alene?

8.  Ga denne teksten deg et annet bilde 
av hva som er en kirke?

Praksis

Gå sammen to og to og be en bønn for 
hverandre, høyt eller stille.

Mission Possible

Hvis du ikke allerede har det, så finn 
minst en person som du kan snakke med 
om Gud og om det å følge Jesus i hverda-
gen. Det kan være en som er like gammel 
eller en som er eldre enn deg.

Bønn

Takk, Jesus, for at du er nær oss og alle 
som tror på deg. Hjelp oss å tro på deg 
uansett hvor vi er og å være et godt 
fellesskap for hverandre.
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Kirken er familie 2

Matt 12, 48-50

Hensikt med samlingen

Vi som tror på Jesus er ment til å holde 
sammen som brødre og søstre. Vi kan 
være uenige om ting, men vi hører  
allikevel sammen.

De som har søsken vet at det ikke alltid er 
like enkelt. Noen ganger krangler og slåss 
man så busta fyker. Man kan bli skikkelig 
sinte på hverandre, og noen ganger sårer 
man hverandre. Man har lett for gjøre feil 
gang på gang. Likevel opplever de fleste 
søsken å være veldig glad i hverandre, på 
tross av alle uenigheter. Selv om man ikke er 
perfekte, har mange et veldig nært venn-
skap fordi man er søsken. Som en familie har 
man en spesiell tilknytning til hverandre.

Som kirke er vi også en familie, vi er alle 
søsken. Jesus var veldig tydelig på dette, det 
kan vi se i dagens bibeltekst. Han gikk faktisk 
så langt at han sa at hans biologiske mor og 
søsken ikke var noe viktigere enn de andre, 
fordi alle som gjør Guds vilje er hans familie. 
Vi ser også at Paulus var tydelig på dette i 
brevene han har skrevet i Bibelen. Når han 
skrev om andre kristne brukte han ofte ordet 
søsken om dem, nettopp fordi vi som kristne 

Icebreaker

Fortell fire påstander om deg selv, der to 
er sanne og to er usanne. De andre må 
bli enige om hvilke påstander de tror er 
sanne og usanne.

Andakt: We are family 
er søsken. På samme måte kan også vi kalle alle 
andre i kirken, alle kristne, for våre søsken.

I Romerbrevet 12 skriver Paulus at vi skal 
elske hverandre inderlig som søsken og sette 
de andre høyere enn oss selv. Det er en stor 
utfordring vi får av han her. Å elske hverandre 
som søsken kan være vanskelig nok, men vi 
skal elske hverandre så mye at vi setter de 
andre høyere enn oss selv! Det kan være 
vanskelig. Det er veldig lett å bare tenke på seg 
selv, hva som er best for meg. Men Jesus ønsker 
ikke at vi bare skal tenke slik. Vi skal elske oss 
selv, men vi skal også elske andre, og innad i 
kirken skal vi elske hverandre ekstra høyt. For 
kirken er en familie. Det er ikke alltid like enkelt, 
men vi skal gjøre vårt beste. 

En familie er et sted hvor vi hører til. Selv om 
vi kan være veldig forskjellige, hører vi sammen 
på en spesiell måte i en familie. Vi velger ikke 
selv hvem vi skal være i familie med, og det kan 
føre til at man ikke alltid er så gode venner. 

Mission Accomplished

• Hvordan har det gått med oppdraget  
 fra forrige gang? 
 De som vil deler erfaringer og tanker. 
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Likevel er familien et sted hvor vi finner 
tilhørighet. Som mennesker trenger vi et 
sted å høre til, der vi har noen som er 
glad i oss og vi føler oss verdsatt. I dag 
er det dessverre mange som ikke har 
det, og de lengter etter et slikt sted 
hvor de hører til. Jesus sier at kirken 
skal være et slikt sted, siden vi er en 
familie.

Som familie skal vi også være et 
sted man kan komme til når livet ikke 
er på topp. Et sted hvor man blir møtt 
med omsorg og trøst når man har det 
vondt. Et sted hvor det er godt å komme. 
Likevel ser vi ofte eksempler på det motsat-
te, mange trekker seg nemlig unna kirken når 
de opplever nedturer i livet. Men det er ikke slik 
det skal være. Siden vi er en familie burde det 
at man ikke har det så bra heller være en enda 
bedre grunn til å oppsøke kirken. For vi er kalt 
til å elske hverandre uansett. 

Det gjør at vi som familie også har et ansvar. 
Vi har et ansvar for å elske hverandre, for at alle 
skal føle seg velkommen. Å være familie 
handler ikke bare om å bli sett selv, men også å 
kunne se andre. Vi må akseptere at alle men-
nesker er forskjellige, at det er bra, og at de 
derfor kan få komme inn i denne familien og bli 

elsket akkurat for dem de er, selv om vi 
innimellom kan være uenige som søsken, 
krangle litt og ofte gjør feil. Det skal ikke 
stoppe oss fra å være en familie. For Jesus 
oppfordrer oss til å elske hverandre likevel. Vi 
skal tilgi hverandre, og sette de andre høyere 
enn oss selv. Det skal kjennetegne oss som 
kristne, det er slik en kirke skal være.

Gruppesamtale

1. Hva kjennetegner en familie?
2. Hva kan fordelene være med å ha   
 familie?
3. Er det noen ulemper?
4. Hva tenker du om at Gud ber oss 
 elske hverandre som søsken?
5. Hvordan tenker dere at vi som kristne  
 kan leve sammen som familie? Praksis

Gå sammen to og to og be for hverandre, 
inni dere eller høyt. 

Mission Possible

Hemmelig bønnevenn.
La deltakerne trekke en lapp med et 
navn – og oppmuntre dem til å be daglig 
for den andre til neste samling.

Bønn

Kjære Gud. Takk for at du kaller oss din 
familie. Vi ber om at du må gi oss kjærlig-
het til hverandre, både til de vi kjenner 
og de vi ikke kjenner.
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3 Den Hellige Ånd 

Joh. 14,26

Hensikt med samlingen

Alle som tror på Jesus har fått Den hellige 
ånd. Vi kan lære å lytte til Den hellige ånds 
stemme i hverdagen.

Noe av det rareste med kristen tro er dette 
med treenigheten. Det rimer liksom ikke. 
Hvordan kan noe være tre – når det egent-
lig er én? Gud selv – Faderen altså – han 
har vi stort sett kontroll på. Han skapte 
verden og fikset utgangspunktet for at vi 
mennesker lever på denne planeten. Og så 
har Gud en sønn – Jesus. Det kan jeg også 
være med på. Fedre har sønner. Og Jesus 
var snekkeren som ble frelseren. Greit. Men 
så kommer Den hellige ånd. Helt uten 
slekts forbindelse. Ikke har jeg hørt at den 
skapt noe fysisk, ikke har jeg hørt om at 
den har noe yrke heller. Så hvem er Den 
hellige ånd? Og hvorfor er den en del av 
treenigheten? 

Bibelen forteller om Gud som ønsket å 
få et forhold til menneskene etter at Adam 
og Eva hadde brutt med Gud. Guds plan 
var å sende Jesus slik at forholdet mellom 
Gud og mennesker igjen kunne bli slik det 
var tenkt fra begynnelsen av. Den saken 

Icebreaker

•  Alle holder hender og står i ring, 
bortsett fra én person. De som holder 
hender knytter seg sammen i en stor 
knute uten å slippe taket. Den som 
ikke er en del av knuten skal løse opp 
uten at noen må slippe taket. 

Andakt: Kanskje ikke så rart likevel? 

fikset Jesus – heldigvis for oss. Saken var bare at 
Jesus var et menneske, og det var aldri Guds 
plan at han skulle være på jorda for alltid. 
Plassen til Jesus er ved Faderens høyre hånd. 

Og det er der Den hellige ånd kommer inn. 
Når Jesus forbereder disiplene på at han skal 
reise fra dem så sier han: «Jeg lar dere ikke bli 
igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til 
dere». (Joh. 14,18). Jeg skjønner jo at disiplene 
blir forvirret. Først sier Jesus at han skal dra fra 
dem, så sier han at han skal komme til dem. Litt 
lenger ut i denne samtalen sier Jesus «... Tals-
mannen, 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). 

Gud hadde altså tenkt å sende en talsmann 
til disiplene som skulle fortsette å lære dem hva 
det betyr å følge Jesus. Denne talsmannen, som 
er på jorda i stedet for Jesus, er altså Den 
hellige ånd. Det er godt og trygt å tenke på at 
Gud ikke hadde tenkt å la oss være alene etter 
at Jesus reiste. Han hadde faktisk tenkt å hjelpe 

Mission Accomplished

Hvordan har det gått med oppdraget fra 
forrige gang? De som vil deler erfaringer 
og tanker.
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oss helt hjem. Og veilederen, han kalles 
Den hellige ånd. 

Det viktigste er at det Gud ønsker 
å gjøre på jorda, og i ditt liv, var ikke 
over da Jesus forlot jorda som 
menneske. Gud er ikke en av-
standsgud som sitter med bena på 
bordet og betrakter alt han har 
skapt. Har er en virksom Gud. En 
som bryr seg og som ønsker å være 
en del av ditt liv gjennom Den 
hellige ånd. 

Den hellige ånds oppgave er å 
fortsette å lære mennesker hva Gud har 
gjort for oss, og å peke på Jesus. Dessverre 
så er han ikke direkte synlig. Men Den 
hellige ånd bor i alle som tror. Det betyr at 
det er Den hellige ånd som for eksempel 
minner deg på gode ord eller bibelvers i 
tunge stunder, det er Den hellige ånd som 
er med deg når du skjønner mer av hva 
som står i Bibelen. Det er Den hellige ånd 
som jobber i mennesker som begynner å 
tro på Jesus. 

Den hellige ånd er like levende som både 
Gud fader og Jesus. Kanskje du kan begyn-
ne å be til Den hellige ånd? Han er nær deg 
og følger deg gjennom hver eneste dag.

Gruppesamtale

1. Hva tenker dere når vi snakker om 
«Den hellige ånd»?

2. Har du noen erfaringer med Den 
hellige ånd?

3. Har du opplevd å komme på noe, som 
du kanskje tror at det var Den hellige 
ånd som minte deg på?

Praksis

Vær stille sammen, og be Den hellige ånd 
vise dere det hvis det er noe den vil 
fortelle dere? Det kan for eksempel være 
gjennom tanker, indre bilder, sanger, 
bibelvers og lignende. Avslutt stunden 
med at de som vil kan dele. Kanskje det 
kan bety noe for noen andre?

Mission Possible

Til neste samling: Prøv å finne tid inni-
mellom til å være litt stille. Be Den hellige 
ånd om å vise deg noe. Kanskje får du en 
tanke om noe du kan gjøre for noen, kan-
skje du ser for deg et bilde eller kommer 
på et bibelvers? Eller kanskje du opplever 
noe helt annet?

Bønn

Gode, hellige ånd. Takk for at du bor i oss 
og for at vi derfor aldri er alene. Vis oss 
hva som er viktig i livet og lær oss å lytte 
til hva du har å si i hverdagen vår.
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Nådegaver  4

1 Kor 12, 12

Hensikt med samlingen

Kirken fungerer best hvis alle bidrar med 
det de har fått fra Gud. Hvilke nådegaver 
har vi og hvordan kan vi bruke dem?

I 1. Korinterbrev kapittel 12, beskriver 
apostelen Paulus at de som tror på Jesus, er 
Jesus sin kropp på jorden. Selv om Jesus 
dro opp til himmelen, er på en måte Jesus 
sin kropp på jorden fremdeles. Hver enkelt 
kristen utgjør en kroppsdel på Jesus sin 
kropp. Hver kroppsdel har en spesiell 
egenskap, og oppgave som skal gjøres for 
at kroppen skal fungere godt. Disse egen-
skapene kaller vi for nådegaver.
 En nådegave er en gave som vi får av 
Gud, gitt av kjærlighet. Det er noe vi får 
helt ufortjent, og som vi mottar, uten å 
måtte prestere eller gjøre oss gode nok for. 
Det er en gave som vi har fått for å vise 
Guds nåde til de rundt oss. Bibelen forteller 
at de som tror på Jesus, får nådegaver som 
er til hjelp både dem oss selv, og for det 
kristne fellesskapet. Når vi bruker nådega-
vene våre, er vi med på å peke på hvem 
han er. Vi kan oppmuntre hverandre og 

Icebreaker

Én person i gruppen skal tegne en bibel- 
historie. Førstemann som gjetter hvilken 
historie det er har vunnet omgangen og  
får tegne neste gang.

Andakt: Nådegavene – Hva er egentlig greia?
bygge hverandre opp når vi bruker gavene 
som Gud har gitt oss. Nådegavene kan brukes 
i fellesskapet, for eksempel når vi har guds-
tjeneste, men det er ikke noe som har blitt 
gitt oss bare for å brukes på søndagen, når vi 
er i kirka. De kan faktisk brukes hele tiden, når 
vi er kirka! 
 Paulus forteller om noen av disse gavene i 
1. Korinterbrev kapittel 12. Blant annet gaven 
til å formidle kunnskap, til å tale visdom, til å 
helbrede, og til å tyde tungetale. Videre 
forteller han at noen skal være profeter, andre 
lærere. Noen har fått gaven til å lede og noen 
har fått gaven til å hjelpe andre. Han forteller 
oss at vi har blitt gitt ulike nådegaver, men 
Den hellige ånd er likevel den samme, og selv 
om menneskene i menigheten har ulike 
oppgaver er Gud den samme.
 Som kristne kan vi få være nysgjerrige på 
nådegavene, og bruke tid på å finne ut hva 
som er nådegaven vår. Mange merker at 

Mission Accomplished

• Hvordan har det gått med oppdraget  
 fra forrige gang? 
• De som vil deler erfaringer og tanker.
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Gruppesamtale

1. Hvordan ville det vært hvis alle brukte 
de nådegavene de hadde fått?

2. Hvilke nådegaver kunne du tenke deg 
å ha – og hvorfor?

3.  Hva liker du å gjøre?
4. Tror du det kan være din nådegave?

Praksis

Ta en runde i gruppen og fortell noe du 
mener de andre er gode på – ha for 
eksempel som regel at alle sier noe om 
den som sitter til høyre for seg. 

Mission Possible

Ta en av de nådegavene du tenker at du 
kanskje har fått – og prøv den ut litt til 
neste gang. 

Bønn

Kjære Gud, vis oss hvilke nådegaver du 
har gitt til hver enkelt av oss. Lær oss å 
bruke gavene slik at fellesskapet og din 
kirke blir bygd opp.

nådegaven sin handler om det de bren-
ner for, og som de opplever at faller 
dem naturlig. Det kan være å be for 
andre eller å snakke om Jesus til noen 
som ikke tror på han. Noen merker at 
de har en ekstra «drive» til å gjøre 
dette, og da kan det kanskje hende 
at det er det som det som er deres 
nådegave. Vi kan også be til Gud om 
at han skal vise oss hva som er 
nådegaven vår. Når vi tror på Jesus 
og har Den hellige ånd i oss kan vi si at 
der vi er, der er også Jesus. Så når andre 
mennesker møter oss, møter de på en 
måte Jesus også. Han bruker deg og meg 
til å vise hvem han er.   
 Om du vil lære mer om nådegavene 
kan det være godt å snakke med en 
kristen voksen som du kjenner. Kanskje 
kan dere snakke sammen om hva dere 
tror kan være akkurat din nådegave, og 
kanskje kan han eller hun utfordre deg til 
å bruke den? Når vi blir utfordra vokser vi. 
Og når vi bruker nådegavene våre lærer vi 

mer om dem, og så lærer vi noe verdifullt 
om hvordan Gud bruker deg og meg i 
hverdagen vår. 
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5 Dei heilage  
handlingane

Kol 2, 12 og Joh 6, 54

Hensikt med samlinga

Dåp og nattverd har fylgt kyrkja heilt sidan 
Jesu tid. Vi lærer om kva sakramenta eig-  
entlig er og kva dei tyder for oss som trur.

Mission Accomplished

• Korleis har det gått med oppdraget frå  
 sist gong? 
• Dei som vil deler erfaringar og tankar. 

Icebreaker
Éin person nynnar utdrag frå fem songar i løpet av eitt minutt. Dei andre skal lagvis gjette kva 
songar som har blitt nynna. Ha klar fleire lister med songar slik at begge/alle laga kan få prøva 
seg fleire gongar. 

Har du vore på gudsteneste nokon gong, 
og lurt på kvifor vi gjer ting på spesielle 
måtar? Kvifor feirar vi slike ting som dåp og 
nattverd? Kva er greia med litt vatn, brød 
og vin? Har det nokon betyding? Er det 
meir enn det me kan sjå og ta på?
 Dåp og nattverd er det me i kyrkja kallar 
sakrament. Eit sakrament er ei konkret 
handling, som skal symbolisere nåden. 
Men det er også meir enn berre eit symbol, 
det har også ei djupare meining enn det vi 
kan sjå. Dette er eigentleg utruleg vanske-
leg å forstå, og heldigvis så er det ikkje 
målet å forstå det fullt ut. Sakramenta er 
ein del av Guds mysterium.
 Når vi snakkar om sakramenta, kjem vi 
ikkje utanom ordet «nåde». Kva tyder dette 
eigentleg? På latin er ordet for nåde 
«gratia», som er opphavet til det norske 
ordet «gratis». Nåde betyr altså gratis. Men 
kva er det som er gratis eigentleg? Jo, då 
Jesus døydde på krossen tok han på seg alt 
det vi har gjort gale i løpet av livet. Så når 

Andakt: Nådegavene – Hva er egentlig greia?
Gud ser på oss så ser han kun Jesu liv. Han ser 
ikkje alle dei tinga vi har gjort gale. Dette får 
vi gratis berre vi vel å tru på det. Det er nåden.
 I misjonsbefalinga (du kan lese den i det 
siste kapittelet i Matteus-evangeliet) ber Jesus 
om å gjera alle folkeslag til disiplar og DØYPE 
dei. Kva vil dette seie eigentleg. Kvifor er litt 
vatn så viktig? Kva skjer i dåpen?
 Det er ulike måtar å gjennomføre dåp på. I 
barnedåp er det mest vanleg å ta litt vatn på 
hovudet til babyen, medan det i vaksendåp er 
mest vanleg med full neddykking (altså å 
dykke under vatnet med heile seg).
 Dåp, der ein der dykker under med heile 
seg, er kanskje lettare å forstå betydinga av, 
enn når ein tek litt vatn på hovudet, men det 
er akkurat det same som skjer.
Når ein dykker under vatnet, skal det symboli-
sere at det gamle mennesket, som levde utan 
Gud, på ein måte døyr.  Og når vi reiser oss 
opp igjen står me opp til eit nytt liv i Kristus. 
Dåpen handlar altså om å starte på ny og 
følgje Jesus. Jesus snakkar om at den som vil 
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komme inn i Guds rike må bli født på ny. 
Det er dette dåpen handlar om, å bli 
født på ny inn i Guds rike.  
 Har du vore med på nattverd 
nokon gong? Det er jo eigentleg ei 
ganske merkeleg greie. Du får ein 
kjeks og litt vin, og så er det plutse-
leg Jesu kjøt og blod? «Dette er Jesu 
kropp. Dette er Jesu blod.» Det er 
framleis brød og vin, men det er også 
Jesu kropp og blod. Jesus blir eitt med 
oss og vi blir eitt med han. Vi tek imot 
det Jesus gjorde på krossen på ein 
konkret måte. Vi får ein smakebit av 
nåden, bokstavleg talt.
 Når du går til nattverd treng du ikkje ta 
med deg noko. Du kjem med to tomme 
hender, og så FÅR du nattverden. Du må ikkje 
betale, ikkje gjere noko bra for å få lov til å 
komme. Du kan komme om du har ein god 
dag, eller om du har ein dårleg dag. Du kan 
komme om du er glad, eller trist. Det einaste 
som trengs er eit ønske om å høyre Jesus til.
 Sakramenta er teikn på nåden. Eit teikn 
på at Gud har tilgjeve oss utan at me vi gjera 
noko for det. Nåden er ikkje bunden til 
sakramenta. Det er Jesus som deler ut 
nåden. Sakramenta er eit synleg teikn på at 
vi kan ta imot Guds tilgjeving utan å måtte 
vera flink. Likevel er sakramenta meir enn 

berre symbol. Vi trur at Jesus er til stade i 
brødet og vinen, og når vi eter brødet og 
drikker vinen, tar vi imot det Jesus gjorde på 
krossen og får del i nåden på ein konkret 
måte. Vi trur at i det vi blir døypt, døyr det 
gamle livet og vi står opp igjen til det nye 
kristenlivet. Korleis dette skjer, det er eit 
mysterium. Men sidan det er av nåde, så er 
det ikkje nødvendig å forstå det hundre 
prosent.

Gruppesamtale

1. Er du sjølv døypt og har du vore med i 
ein dåp for syskjen, syskjenborn eller 
andre? 

2. Kva meiner vi med at Guds nåde blir 
synleg gjennom dåp og nattverd?

3. Kva trur du det tyder at Jesus blir eitt 
med oss i nattverden?

 

Praksis

Arranger ei nattverdssamling kor dei som 
vil kan få motta nattverd.

 

Mission Possible

Finn ut om du er døypt, og i så fall kva tid 
det skjedde og kven som er fadrane 
dine?

Bønn

Kjære Jesus. Takk for at du døydde for oss 
og sto opp att. Takk for at vi kan ta imot 
din nåde på konkret vis ved å bli døypt 
og ta imot nattverd.
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Oppdraget6

Apg. 1,8

Hensikt med samlingen

Vi som har blitt kjent med Jesus ønsker at 
andre også skal få møte han. Folk får møte 
Jesus gjennom at hans kirke formidler 

Visste du at kirken er på et redningsopp-
drag? Bibelen lærer oss at vi som følger 
Jesus skal være opptatt av det han er 
opptatt av. Å følge Jesus handler om å 
gjøre det samme som han gjør. I bibelen 
står det at Jesus kom for å lete etter de som 
har kommet bort fra Gud for å finne de. 
Vårt oppdrag er å gjøre det samme.
 Det er mye vi kan være opptatt av i 
kirken, men ingenting er viktigere enn at 
kirken er ment å være en del av Guds 
«rescue team». Har du tenkt på at dette er 
en viktig del av hvem Gud er? Allerede i 
bibelens første bok ser vi at Gud går rundt i 
Edens hage og roper på Adam og Eva når 
de har syndet og kommet bort fra Gud: 
«Adam, hvor er du?» 
 Gud er misjonær! Han roper etter folk 
som ikke kjenner han eller som gjemmer 

Icebreaker

Fall i armene på hverandre. Stå to og to 
bak og ta imot en person som faller på 
ryggen. Snakk om armene som tar imot 
som et bilde på Guds armer/Guds 
kjærlighet. 

Andakt: Guds redningsgruppe

seg for han. Han sier: «Hvor er du?» Så fokuset 
for oss i det kristne fellesskapet skal også 
være på Guds misjon. Paulus forklarer at Jesus 
er som et hode og at kirken er kroppen hans. 
Da må kroppen utføre samme oppdrag som 
hodet vil. 
 Men hvorfor er dette med misjon og Guds 
redningsoppdrag så viktig? Bibelen lærer oss 
at det finnes to utganger av livet på jorda. 
Den ene er et evig liv sammen med Gud i 
himmelen, og den andre er døden. Og Jesus 
gjør det klinkende klart at et evig liv med Gud 
er det beste alternativet. Derfor holder vi ikke 
de gode nyhetene om Jesus for oss selv, men 
forteller det til de som ennå ikke tror. Både de 
vi kjenner godt, de som bor lenger unna – og 
til folk som aldri før har møtt noen kristne.
 De gode nyhetene er at Gud har sendt 
Jesus til jorda for å dø slik at vi som tror på 

Mission Accomplished

• Hvordan har det gått med oppdraget  
 fra forrige gang? 
• Hva fant dere ut?
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han skal få leve. Ikke fordi vi fortjener 
det, men bare fordi han har så stor 
kjærlighet. Han har betalt prisen for 
oss, og ønsker at flest mulig skal bli 
kjent med han for å komme til 
Himmelen.
 Kanskje tenker vi at vi kommer til 
Himmelen hvis vi gjør mange gode 
ting? Hvis vi bare er snille, ikke banner 
eller ikke gjør andre dumme ting? 
Jesus sier: «Jeg er veien, sannheten og 
livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» 
De gode tingene vi gjør er altså ikke det 
som gir evig liv. Det er kun ved å kjenne 
Jesus at vi kan komme til Himmelen.
 For så høyt har Gud elsket verden, at 
han ga sin eneste sønn for at hver den som 
tror på Ham ikke skal gå fortapt, men ha 
evig liv. Derfor er kirken på oppdrag!

Gruppesamtale

1. Hva tenker du om oppdraget som 
Jesus har gitt oss?

2. Hva kan vi gjøre for å vise hvem Jesus 
er – der vi er?

3. Hva hindrer oss i å gjøre dette opp- 
draget?

4. Hvordan kan vi hjelpe hverandre med 
det Jesus har bedt oss om?

Praksis

Gå sammen to og to og fortell hverandre 
litt om hvorfor du tror eller ikke tror på 
Jesus. 

Mission Possible

Prøv frem til neste samling å finne en 
anledning til å fortelle noen om hva du 
tror på.

Bønn

Kjære Gud. Takk for at du leter etter alle 
mennesker som har kommet bort fra 
deg. Vi ber om at vi skal få frimodighet til 
å vise andre hvem du er, slik at flere kan 
blir kjent med deg.



18    Bibelifokus: Kirken  |  8.–10. trinn



8.–10. trinn  |   Bibelifokus: Kirken    19     



acta

normisjon

 barn  og unge i


