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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 144 samlinger
fordelt på hele aldersspennet).
Temaene er:
Skaperen
Sammenhengen
Jesus

Kirken
Disippelliv
Guds rike

anbefale å alltid ta med bibellesning, andakt og
bønn.
Om dette heftet
Overskriften for dette heftet er «Jesus».
Under denne ligger ulike tema med utgangspunkt i Bibelens Jesus-vitnesbyrd. Han er
Messias, den levende Guds sønn: Menneskesønnen som kommer som kommer fra Gud for
å legge verden under seg - og den lidende
tjener, Guds lam som bærer verdens synder. Og
han kaller oss til etterfølgelse og vennskap –
wow!
Innholdet i dette heftet er tilpasset ungdom
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 gjennom, 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

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
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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 med
Kompis ønsker vi å gjøre misjon til en naturlig
del av ungdomsarbeidet i lokallag og på leir.
Denne målsettingen passer godt til Actas
visjon, som er «grensesprengende fellesskap
der barn og unge møter, følger og ærer Jesus
Kristus». Det er ord med mange muligheter!
Som kristne er vi både kalt til å dele evangeliet
om Jesus Kristus, og til 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. Her er Kompis et godt
verktøy; 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 India og Bangladesh. Begge land preges av enorme forskjeller
mellom fattige og rike, og mange unge
mangler gode utdanningstilbud der de bor.
Korrupsjon, menneskehandel og tvangsarbeid
er i tillegg svært utbredt, og preger særlig
ungdommer fra etniske minoritetsgrupper. For
å møte disse utfordringene satser Kompis på
skolegang for unge. I Bangladesh støtter vi
Martin Luther College, og i India samarbeider
vi med en lokal organisasjon om yrkesskolen
Lahanti Institute of Multiple Skills (LIMS). På
LIMS får ungdommer lære seg ferdigheter som
er relevante for arbeidsmarkedet i regionen.
Skolen skaper viktige alternativer til den
utnyttende og helseskadelige steinknuser-

industrien som for mange er eneste mulighet
for arbeid. Begge skolene er tilrettelagt for
fattige landsby-ungdommer som ikke har råd
til å betale kostnadene tilknyttet skolegang.
Pengene Kompis samler inn dekker derfor
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 vårt
viktigste verktøy for å løfte mennesker ut av
fattigdom. Det gir unge ressursene de trenger
for å skape endring i sitt eget liv og samfunn.
Bli et KOMPIS-lokallag!
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.
Det å vise barn og unge at de kan skape endring i verden rundt seg, er av verdi i seg selv.
Derfor har vi utviklet materiell som enkelt kan
brukes for ulike aldersgrupper. Misjonspakka
inneholder bilder fra felt, undervisningsmateriell, filmer, tips til innsamlings- aktiviteter, maler
og skjemaer og quiz. Med Misjonspakka ønsker
vi å gjøre det lettere for ungdom å skape egne
initiativer. Vi håper også det kan være en ressurs
for ungdomsledere som ønsker å introdusere
misjon og internasjonale perspektiver som
fokus i lokallaget. Pakka er gratis, og kan lastes
ned her: www.blikompis.no/misjonspakka.

Følg gjerne Kompis på sosiale medier:
@blikompis på Instagram og «utdanning
for livet» på Facebook. Har dere spørsmål
kan disse rettes til kompis@normisjon.no.
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1

Messias

Hensikt med samlingen

Bibel: Matt 16,13-20

Gi hjelp til å være klippe for Jesus

Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea
Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem
sier folk at Menneskesønnen er?» De
svarte: «Noen sier døperen Johannes,
andre Elia og andre igjen Jeremia eller en
annen av profetene.» «Og dere», spurte
han, «hvem sier dere at jeg er?» Da svarte
Simon Peter: «Du er Messias, den levende
Guds Sønn.» Jesus tok til orde og sa: «Salig
er du, Simon, sønn av Jona. For dette har
ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min
Far i himmelen. Og jeg sier deg: Du er
Peter, og på denne klippen vil jeg bygge
min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få
makt over den. Jeg vil gi deg himmelrikets
nøkler; det du binder på jorden, skal være
bundet i himmelen, og det du løser på
jorden, skal være løst i himmelen.» Så påla
han disiplene ikke å si til noen at han var
Messias.

Icebreaker
Lek «Hi-ha-ho»: Alle står i ring og holder
i sine egne hender sammen som «sverd».
Én person begynner med å heve
«sverdet», peker mot en annen i ringen
og sier «hi». Denne sier så «ha» i det han/
hun løfter sverdet sitt mot taket, hvorpå
de på hver side av denne sier «ho» mens
de peker sine sverd mot denne. Personen
som står med sverdet opp fortsetter så
med å peke på en ny person og si «hi»...
Det skal foregå rytmisk, og om noen
nøler eller peker «feil» er de ute.

Andakt
Flere hundre år før Jesus «levde på jorda»
som menneske så hadde Gud gitt profetier
om at det skulle komme en frelserkonge
for jødene. Jødene gikk derfor og ventet på
at denne guddommelige kongen skulle
komme.
Vi kan ofte høre folk argumentere for at
Bibelen bare er et eventyr slik som Harry
Potter. Og vi kan høre dem si at det blir for
dumt at vi tror på en bok som ble skrevet
for flere tusen år siden. Jødene trodde i alle
fall ikke på Bibelen som et eventyr, men de
trodde på den som fasiten om Gud. Og det
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er utrolig at Bibelen kunne vite så mye om
hva som skulle skje med Jesus flere hundre
år før det skjedde hvis Bibelen ikke er
sannhet.
Folket på Jesu tid trodde veldig mye forskjellig om Jesus og hvem han var. Det gjør
vi i dag også. Både kristne og ikke-kristne
har en mening om hvem de tror Jesus var.
Noen tror at han ikke bare var, men også er,
altså at han fortsatt lever.
Muslimene tror at Jesus var en profet. Noen
tror han var en vanlig mann, men med

uvanlige evner som kunne gjøre folk
friske, slik som Snåsamannen. Andre
igjen tror at Jesus var en skikkelig snill
og god fyr som ble så populær at folk
trodde at han var perfekt, ja kanskje
til og med Gud.
Jesus var utvilsomt en person som
ble veldig kjent på sin tid. Hans
tydelige væremåte gjorde han både
populær, men også nok upopulær til
å bli drept. Han var elsket og hatet. De
hadde nok heftige debatter om hvem
Jesus egentlig var og hva som var hans
agenda. Når Jesus stilte et spørsmål, så var
det ikke fordi han manglet svaret. Jesus
stilte kanskje dette spørsmålet vi hørte om
til disiplene for at de skulle være bevisst på
hvem samfunnet mente at han var. Også
ga han dem mulighet til å vise deres egen
mening om hvem han var. Og Peter sa: «Du
er Messias, den levende Guds Sønn.»
Det er noe mer enn en healer, profet eller
person med radikal kjærlighet. Det er
kongenes konge over alle konger, han som
alle profetiene i det gamle testamentet
pekte frem mot og som skulle frelse
jødene. Det var ikke hans intellekt eller
visdom som viste han dette, men vår Far i
himmelen.

Peter var ikke en klippe fordi han var så
flink, tøff eller trofast som venn. Peter ble
en klippe fordi han tok til seg det Gud viste
han, og trodde på det. Og Jesus vil bygge
sin kirke på stødig grunn, slik som klipper.
Vi kan be om å få se mer og mer av hvem
Jesus er. Og når vi våger å bekjenne det,
blir også vi en del av denne klippen som
han kan bygge opp sin kirke på.
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Gruppesamtale

Bønn

1. Hvem tror dere at Jesus er?
2. Hvorfor tror dere Jesus og Gud har så
mange navn i Bibelen?
3. Hva tror dere «min kirke» som Jesus
snakker om kan være?
4. Hva kan vi gjøre for å bli en slik klippe
som Peter var?
5. Kan man være en populær kjendis
med sterke meninger uten at man
samtidig blir upopulær?
6. Hvorfor tror dere disiplene ikke fikk lov
til å si at Jesus var Messias?
7. Hva tror dere himmelrikets nøkler kan
være?

Far, vis oss hvem Jesus virkelig er, så også
vi kan få være klipper for ham.

Mission Possible

Praksis
Pugg på den 2. trosartikkelen og hør
hverandre til den sitter:
Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne
sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved
Den hellige ånd, født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus, korsfestet,
død og begravet, for ned til dødsriket, sto
opp fra de døde tredje dag, for opp til
Himmelen, sitter ved Gud den allmektige
Faders høyre hånd, skal derfra komme
igjen for å dømme levende og døde.

Fortsett å be om at Gud skal vise deg
mer av hvem Jesus virkelig var og er.
Vær åpen for å bli overrasket – igjen og
igjen!
(NB: Dette er et livsprosjekt, «mission
possible for life...»)

Om dere ønsker tilleggsmateriell på temaet anbefaler vi «Dig Deeper – De store spørsmålene»,
– episode 7 («Hva er en kristen?»).
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2

Vennen

Hensikt

Icebreaker

Forstå mer av hva det vil si å være venn
med Jesus.

Ha en navnelek, f.eks. avisleken: La alle
deltakerne først fortelle hva de heter. Rull
rammen en avis og hold den som en
pinne. Gruppa sitter i ring, og én person
er i midten. Én begynner med å si en
annens navn. Personen i midten må slå
på denne personen før han/hun sier et
nytt navn. Hvis den i midten klarer dette
kan han/hun bytte plass med den som
ble slått. Før han/hun setter seg må
vedkommende si et nytt navn. Hvis
personen i midten ikke rekker det, er det
den personen med det nye navnet som
skal slås osv....

Mission Accomplished
Hvordan har det gått med oppdraget fra
sist? Er det noen som har oppdaget noe
nytt om hvem Jesus er, eller som har fått
se noe av Jesus på en ny måte?

Bibel: Johannes 15,9-17
Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere.
Bli i min kjærlighet! Hvis dere holder mine
bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har
holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede
kan være i dere og deres glede kan bli
fullkommen. Og dette er mitt bud: Dere skal
elske hverandre som jeg har elsket dere.
Ingen har større kjærlighet enn den som gir
livet for vennene sine. Dere er mine venner

hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg
kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren
vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller
dere venner, for jeg har gjort kjent for dere
alt jeg har hørt av min Far. Dere har ikke
utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og
satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt
som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber
om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere:
Elsk hverandre!
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Andakt
Jesus sa til sine disipler at han ikke
lenger kalte dem tjenere, men
venner.
Som kristne kan vi fort gå i fellen
og tro at livet først og fremst
handler om tjeneste, og om å
holde lover og regler som tar bort
friheten vår. Mye tyder på at også
disiplene til tider misforsto Jesus på
dette området.
Jesus trengte derfor å vise seg som en
venn for dem. Han måtte få dem til å
forstå at å være en disippel av Jesus var så
utrolig mye mer enn bare å tjene ham og å
gjøre de rette tingene, og at det ikke handlet
om å være god nok.
Jesus lengtet først og fremst etter å være
sammen med dem – og han lengter etter å
være sammen med oss. Han ønsker at vi skal
få slappe av i hans selskap og føle på vennskapet med Han. Noen definerer venner
som «noe man ikke kan miste». De sier at
«de man mister, bare er bekjente, for vennskap varer evig». Dette er feil. Ett av problemene med denne definisjonen er at vi da
kan ta vennskap for gitt, og DA mister vi
dem i alle fall fort? Så lenge vi lever vil vi ha
muligheten til et vennskap med Jesus. Vi kan
likevel miste det, for det å opprettholde
gode vennskap krever alltid et samarbeid.
Jesus har kommet til jorden, til deg og meg,
fortalt oss alt han har hørt fra sin far og sagt
at han alltid vil være hos oss. Han inviterer til
vennskap. Men vi må også velge å ta imot
hans invitasjon.
Jesus sier i vers 14; Dere er mine venner hvis
dere gjør det jeg befaler dere. Dette er det
lett å misforstå. Jesus er ikke en som vil
utnytte oss, eller tvinge oss til å gjøre som
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han vil, slik det kan høres ut. Jesus prøver
tvert imot å formidle hva vi må gjøre for å
pleie vennskapet med han, og hverandre, så
det kan bli det gode det er ment som – det
både Jesus og vi innerst inne lengter etter.
Som han selv sier; det er «så deres glede kan
bli fullkommen».
En sann venn blir sint, såret eller lei seg hvis
han ser vennene sine bli utsatt for mobbing,
eller de må ta imot stygge og urettferdige
ord. Jesus sier faktisk at det vi gjør mot hans
minste små, det gjør vi mot han. Når vi
fordømmer andre, så fordømmer vi også de
som Jesus ønsker å være venn med, ja Jesus
selv. Når vi krangler med hverandre og
bryter hverandre ned med stygge ord og
baksnakking så blir Jesus oppriktig lei seg
han også. Når dette skjer så er det ikke Jesus
som bygger opp en avstand i vennskapet
vårt til han, det er vi som gjør det, og vår
glede blir da ikke fullkommen. Derfor skal vi
i stedet elske hverandre som Han har elsket
oss.

Gruppesamtale

Bønn

1. Hva liker du med dine venner?
2. Hvilken venn ønsker du å være?
3. Har du noen blitt glad av å gjøre onde
eller stygge ting mot noen?
4. Får du glede av å snakke stygt om
andre menigheter, kirker eller kristne
klubber?
5. Hvordan kan vi vise kjærlighet mot
kristne i andre menigheter som vi selv
normalt sett ikke besøker?

Kjære Jesus, du ser meg – du ser hele
meg. Hjelp meg likevel å fortelle deg det
jeg tenker på og hvordan jeg har det. Vis
meg de som trenger meg, og gi meg
kjærlighet og visdom så jeg ser hvordan
jeg best kan møte dem.

Mission Possible
Vær åpen for at Jesus kan vise deg
mennesker som trenger deg – vær villig
til å møte dem med Jesu kjærlighet og
omsorg.

Praksis
Snakk sammen om hvordan Jesus elsker
dere og om hvordan dere kan elske
andre på den samme måten. Lag en liste
sammen over minst 5 måter dere kan
vise kjærlighet til andre mennesker.
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3

Undergjøreren

Hensikt

Icebreaker

Forstå at det er mulig å tro uten å oppleve
under.

Bombeleken: En leder sitter i midten
med deltakerne i en ring rundt seg på
gulvet. Dere trenger en ball el.l. som
forestiller en «bombe» og en klokke/
mobil. Bomben har en 15 sekunders
lunte. Ballen gis fra en person til en
annen til tiden er ute, da sprenger den.
Den som har bomben når tiden går ut er
ute, men blir sittende i ringen. Etter 10
sekunder strekker leder hendene sine ut
til hver sin side og på 0 slås de sammen i
et «klapp» over hodet (=eksplosjon). Der
noen sitter og er «ute» må den som sitter
på den ene siden skritte over disse for å
kunne levere bomben til den neste, noe
som skaper forsinkelse og «fare»...

Mission Accomplished
Er det noen som siden sist har fått øye på
noen som trengte dem? Fortell! Var det
vanskelig eller lett å prøve å møte dem
med Jesu kjærlighet og omsorg?

Bibel: Johannes 20,19 – 30
Et utdrag (v. 24 – 29): ... Tomas, en av de tolv,
han som ble kalt Tvillingen, var ikke
sammen med de andre disiplene da Jesus
kom. «Vi har sett Herren», sa de til ham. Men
han sa: «Dersom jeg ikke får se
naglemerkene i hendene hans og får legge
fingeren i dem og stikke hånden i siden
hans, kan jeg ikke tro.» Åtte dager senere
var disiplene igjen samlet, og Tomas var
sammen med dem. Da kom Jesus mens
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dørene var lukket. Han sto midt iblant dem
og sa: «Fred være med dere.» Så sier han til
Tomas: «Kom med fingeren din, se her er
hendene mine. Kom med hånden og stikk
den i siden min. Og vær ikke vantro, men
troende!» «Min Herre og min Gud!» sa
Tomas. Jesus sier til ham: «Fordi du har sett
meg, tror du. Salige er de som ikke ser, og
likevel tror.» ...

Andakt
Har du noen ganger opplevd et
mirakel? Har du noen gang hatt en
opplevelse av at noe ikke kunne
skjedd med mindre det var Gud
som sto bak? At Jesus selv klarte å
overvinne døden den tredje dag
kan høres ut som et av Jesus sine
største mirakler.
Dette med Jesus og mirakler er
ikke bare lett å forstå seg på: På den
ene siden virker det som Jesus ikke
likte å bli spurt om det, og var knallhard med fariseerne, prestene og de som
kunne skriften (Det gamle testamentet) på
rams, når de krevde tegn og mirakel for å
tro på Jesus.
På den andre siden viste Jesus ingen
tegn på forakt fordi Tomas krevde, eller
trengte, et tegn på at han virkelig var stått
igjen opp etter at han var henrettet på
korset. Tvert i mot – han møtte Tomas på
en fantastisk måte! Hva er så forskjellen på
Tomas og de andre?
En forskjell kan være det som lå bak
spørsmålene: Det kan tenkes at fariseerne
ba om mirakler fordi de søkte beskyttelse
for den makten de hadde. Da de ba om
tegn var det fordi de ikke trodde, eller ikke
ville tro på Jesus, og heller ville bruke
spørsmålene de stilte ham til å styrke sin
posisjon hos folk. De regnet med at spørsmålet ville sette Jesus fast, men om de
skulle få se et under kunne de bruke det
mot ham. Sånn sett var spørsmålet kanskje
en felle?
For Tomas var det annerledes. Vi kaller
ham ofte for «tvileren Tomas». Det er en
betegnelse som ikke er nevnt i Bibelen og
egentlig også er et lite dekkende kallenavn.
Tomas må ha vært i stor sorg etter at
Jesus døde på korset og var lagt inn i
graven. Han hadde mistet sitt forbilde som
han hadde fulgt etter i tre-fire år. Han
hadde også mistet vennen Judas, som først
sviktet Jesus og alle hans disipler, og så tok

livet av seg selv fordi han angret så mye.
Hva kunne Tomas tro av det som ble sagt i
disse omstendighetene, selv det som ble
sagt av hans venner? Oppi dette kaoset av
forvirring, brutte relasjoner og kanskje
skam, søkte Tomas sannheten om Jesus,
den virkelige sannheten – og da holdt det
ikke å vite hva andre sa. Kanskje det er mer
riktig å kalle han for søkeren Tomas?
Tomas var ærlig om sin tvil og sin søken.
Han var ærlig om hva han trengte for å
kunne tro. Tomas stilte oppriktige spørsmål
og viste frem sin sårbarhet på en måte som
andre disipler ikke våget å vise. Han viste
åpent hva han slet med i sitt forhold til
Jesus, og da møtte Jesus ham med vennlighet. Han visste at Tomas så gjerne ville tro,
og hva han trengte for å kunne gjøre det
- og det ga han til Tomas med glede.
Jesus advarer oss mot falske profeter som
skal komme med store tegn og under. Det
betyr at ikke alle tegn og under er fra Gud,
og noen ganger kan slike ting gjøre at vi
beveger oss bort fra Gud. Vi kan risikere å
bli mer begeistret av tegn og under enn
hvem som står bak dem. Kanskje var det
dette fariseerne prøvde å legge opp til?
Men vi leser om at Jesus gjorde under – og
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vi kan høre om at han fortsatt gjør det i dag.
Under er likevel ikke normalen. Kanskje vi
heller skal tenke på det som varder langs
stien på vei til målet? Vardene er viktigst når
det er mange stier å velge mellom og når
stien er utydelig.
Jesus sa: «Salige er de som ikke ser, men
likevel tror.» Det er mulig å tro uten å ha
opplevd det Tomas gjorde. Likevel skal vi ikke

slutte å be om, eller tro på, at Jesus også
kan gjøre under.
– til glede for andre og oss selv, og som
tegn på at vi fortsatt går langs den riktige
veien.
Jesus vil så gjerne høre hva vi har på
hjertet – og han vil gi oss det vi virkelig
trenger for å nå frem.

Gruppesamtale

Bønn

1. Hva synes du er lettest å tro på med
Jesus?
2. Hva synes du er vanskeligst å tro på
med Jesus?
3. Hadde du våget å følge etter Jesus
den dagen han ble hengt på korset?
4. Hvorfor tror du at Jesus ikke gav
prestene, fariseerne og de skriftlærde
noen tegn og under?
5. Hvorfor tror du at Jesus viste Tomas
et tegn?
6. Er tvil det motsatte av tro?
7. Vil under gjøre det vanskeligere eller
lettere for deg å tro?
8. Trenger vi tegn for å tro på Jesus?
9. Har du opplevd mirakler eller helbredelse i livet ditt eller i livet til noen du
kjenner?
10. Kan du nevne forskjellige måter vi
kan søke etter sannhet?
11. Er vitenskap det motsatte av å tro?
12. Kan vitenskap og tro gå hånd i hånd?

Kjære Jesus. Hjelp meg å tro på deg
– både når jeg opplever uforklarlige ting
og når jeg ikke gjør det. Hjelp meg å stå
for troen min også når jeg ikke kan
forklare den.

Mission Possible
Snakk med noen om det du skrev i
«praksis» – det kan være en venn, en
leder eller en voksen. Be for at Jesus skal
gi deg det du trenger og lede deg
gjennom det vanskelige.
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Praksis
Skriv ned det du synes er vanskeligst
med å tro på Jesus og bibelen.

Andre bibeltekster
Luk 5,4-11 og Joh. 21,1-14 Fiskefangstene som tegn og hvem Jesus er.
Matt 9,1-8 Helbredelse som tegn på
tilgivelse og makt.
Johannes 14,6 Veien, sannheten og livet

4

Gud og menneske

Hensikt

Bibel: Markus 2,1-12

Forstå at kristne er vanlige mennesker
som tror på Jesus.

Noen dager senere kom Jesus igjen til
Kapernaum, og det ble kjent at han var
hjemme. Det samlet seg så mange at de
ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren.
Mens han forkynte Ordet for dem, kom de
til ham med en som var lam. Det var fire
mann som bar ham. Men de kunne ikke
komme fram til ham på grunn av
trengselen. Derfor brøt de opp taket over
stedet der han var, laget en åpning og
firte ned båren som den lamme lå på. Da
Jesus så deres tro, sa han til den lamme:
«Sønn, syndene dine er tilgitt.» Nå satt det
noen skriftlærde der, og de tenkte med
seg selv: «Hvordan kan han si slikt? Han
spotter Gud! Hvem andre kan tilgi synder
enn én – det er Gud?» Straks visste Jesus i
sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem:
«Hvorfor går dere med slike tanker i
hjertet? Hva er lettest å si til den lamme:
‘Syndene dine er tilgitt’ eller: ‘Stå opp, ta
båren din og gå’? Men for at dere skal vite
at Menneskesønnen har makt på jorden til
å tilgi synder» – og nå vender han seg til
den lamme – «Jeg sier deg: Stå opp, ta
båren din og gå hjem!» Og mannen reiste
seg, tok straks båren og gikk ut rett for
øynene på dem, så alle ble ute av seg av
undring. De priste Gud og sa: «Noe slikt
har vi aldri sett.»

Icebreaker
Bingo: Lag et bingobrett med f.eks. 4x4
ruter. Skriv inn fakta som: «Har gul tannbørste», «Har en bror», «Liker å spille fotball»
osv. Brettene kan være like for alle. La så
alle gå rundt og snakke sammen – når de
treffer noen som stemmer med beskrivelsen kan de krysse av – til de har fått BINGO!

Mission Accomplished
Har du snakket med noen om hva du
synes er vanskeligst med å tro på Jesus?
Hvordan var det?
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Andakt
Audun Karup Jonassen hadde planlagt flere måneder med fri for å få tid
til seg selv, til Gud og til snowboard.
Han hadde bestemt meg for å reise
til New Zealand for å være med på
en bibelskole. Han hadde med seg
snowboard fordi han skulle kjøre
snowboard både i NZ og i Japan
når bibelskolen var ferdig.
Så ble han stoppet på flyplassen i
sikkerhetskontrollen - for sikkerhetssjekk, dypere bakgrunnssjekk og ransakelse av all bagasje. Som om ikke 30
timers flytur var nok mistet han sitt neste
fly. Han slapp til slutt gjennom sikkerhetskontrollen, men fikk vite at han vekket mistanke:
Han hadde et visum som sa at han skulle på
bibelskole, også hadde han med seg masse
snowboardutstyr. De trodde han kunne være
en narkosmugler med bibelskole som skalkeskjul. Mannen i sikkerhetskontrollen hadde
tidligere møtt kristne som var åndelige, og
han hadde møtt folk som var menneskelige
og stod på snowboard, men han hadde ikke
møtt noen som var begge deler.
Vi har ofte en forestilling om hvordan gitte
typer mennesker skal være. Og hvis de ikke
passer inn i de riktige båsene, så kan vi få
problemer med å stole på hvor vi har dem.
Sånn var det for tollbetjenten da han møtte
Audun på flyplassen, men denne forestillingen tar vi ofte med oss alle sammen når vi
prøver å forstå Gud.
Mennesker ble forvirret av Jesus da han
sa: «Syndene dine er tilgitt.» Hvordan kunne
en helt alminnelig snekker tillate seg selv å
tilgi andres synder – det kan jo bare Gud?
Men det var vanskelig å tro at Jesus var Gud,
når alle kunne se at han var et menneske. Da
han helbredet den lamme foran nesen på de
skriftlærde viste han dem likevel at han var
noe mer. Da han like etterpå omtalte seg som
«Menneskesønnen» ga han dem et nytt hint
om hvem han var – dette er en betegnelse på
«Messias» i Bibelen, i Daniels bok. Jesus var
den de hadde ventet på, han som skulle

komme fra Himmelen, og sakte men sikkert
begynte det å gå opp for folk.
Jesus var og er Gud – men han var også
et menneske, og det var viktig for ham å vise
sin menneskelige side. Han var og er Gud,
men i kjærlighet valgte han å bli en av oss
med alt det innebærer. Da vi ikke kunne
komme opp til Han fordi vi var dekket av
synd, så kom han ned til oss som menneske
og tok på seg all vår skyld – så veien til
Himmelen kunne åpnes igjen. At han
virkelig var et menneske fikk de som sto han
nær se: Han hadde gleder, tårer, sinne,
frustrasjon, smerte, behov for søvn osv.
Siden Jesus ikke var bare Gud, så måtte
han også søke Gud, sin Far, for å dekke sitt
åndelige behov. Det er også et behov vi alle
har som mennesker: Jesus sier at vi ikke bare
lever av brød og vann, men av hvert ord som
kommer fra Gud. Slike ord har Jesus gitt oss
mange av! Og siden han er et menneske vet
han akkurat hvordan det er å leve det livet
han snakker om, og han har lovet å være
med oss i dette livet hver eneste dag. Det
kan han gjøre fordi han også er Gud.

Gruppesamtale

Bønn

1. Hva synes du er vanskeligst å tro på?
At Jesus er menneske, at han er Gud,
eller at Han er begge deler?
2. Hvorfor tror du det var viktig for Jesus
å vise at Han var både menneske og
Gud?
3. Kunne vi fått et like nært forhold til
Gud om ikke Han også var menneske?
4. Kunne vi vært hans bror om han ikke
ble et menneske?
5. Hadde du kjent igjen Jesus som både
et menneske og Gud hvis du møtte
han på gata i dag?
6. Kan vi sette Gud i en bås som han
passer i?

Kjære Jesus. Det er fint å tenke på at du
var et vanlig menneske som også var
Gud. Hjelp oss å være vanlige mennesker
som også er kristne.

Mission Possible

Andre bibeltekster

Skriv ned til neste gang:
• Alle de menneskelige egenskapene du
kommer på hos Jesus.
• Alle de guddommelige egenskapene
du kommer på hos Jesus.
• Spørsmål til ettertanke: Påvirker disse
oppdagelsene troen deres på noen
måte?

Luk 19,41: Jesus gråt.
Mark 11,12: Jesus ble sulten.
Matt 9,36 og 14,14: Jesus hadde
medfølelse med folket.
Joh. 2, 13-17: Jesus blir sint.
Markus 11, 12-14: Blir gretten (?) på
fikentreet.
Matt 14,23: Jesus trengte tid alene i
bønn.
Mark 4,39: Jesus truet vinden.
Mark 6,45-51: Jesus gikk på vannet.
Joh. 2,1-11: Jesus gjorde vann til vin.
Joh. 1,29; 3,16: Jesus var et offer for
verdens synder.
Lukas 5,17-26: Jesus tilgir synder og
helbreder - og kaller
seg «Menneskesønnen».
Matt kap. 5-7: Bergprekenen, Jesus
forklarer «loven» og taler
på vegne av Gud.

Praksis
Del inn i lag: Ha en konkurranse der dere
på tid (for eksempel 15 minutter) skal
skrive ned flest mulig ting som både kan
være én og tre (for eksempel en trekant)
og sånn sett kan illustrere treenigheten
(evt. én og to – Faderen og Sønnen).
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5

Ofret Alt

Hensikt

Mission Accomplished

Forstå mer av hva som er de rette prioriteringene i livet.

Hvilke egenskaper hos Jesus har du tenkt
på siden sist (evt. skrevet ned)? Har dette
påvirket troen din og ditt syn på Jesus på
noen måte?

Icebreaker
Vote with your feet: Del opp rommet i to, still
gruppen på midten og si “påstandspar”. Det
kan være enkle ting som «Cola eller Solo»,
«tur i skogen eller tur på kino», «spise
brunost hver dag i en måned eller spise

skinke hver dag i en måned» osv. Be dem gå
til den ene eller andre siden etter som hva de
foretrekker. NB: Bruk ufarlige utsagn og ikke
noe som kan oppfattes personlig eller
utleverende.

Bibeltekst: Markus 8,34-38
Så kalte han til seg både folket og disiplene
sine og sa til dem: «Om noen vil følge etter
meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors
opp og følge meg. For den som vil berge sitt
liv, skal miste det. Men den som mister sitt
liv for min skyld og for evangeliets skyld, skal
berge det. Hva gagner det et menneske om
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det vinner hele verden, men taper sin
sjel? Og hva kan et menneske gi som
vederlag for sin sjel? For den som skammer
seg over meg og mine ord i denne utro og
syndige slekt, skal også Menneskesønnen
skamme seg over når han kommer i sin Fars
herlighet sammen med de hellige engler.»

Andakt
Audun Karup Jonassen er Acta-leder i
Nordland og har kjøpt et gammelt
bedehus som han har bygget om til
skatehall. Her samler han ungdommer til moro og andakt. Her forteller
han sin historie:
Har du hørt noen eller deg selv si;
«Jeg er villig til å ofre alt for å oppnå……..»? Ofte er det knyttet til sterke
drømmer, forelskelse, ambisjoner, eller
desperasjon for å endre sitt eget liv. Jeg
(Audun) så det på som en styrke å være
villig til å ofre alt for noe.
Hele min tro og identitet var knyttet opp
mot at jeg en dag skulle lykkes med å bli proff
i snowboard, jeg måtte bare være villig til å
ofre nok av alt. Når jeg ikke klarte å leve opp
til mine egne forventninger, selv når jeg følte
at jeg ofret alt, så følte jeg meg bare mislykket, skamfull og uverdig. I 4-5 år slet jeg med
dype depresjoner og selvmordstanker som
følge av dette. Jeg hatet meg selv og livet, og
var fortvilet, sint og forbannet på Gud fordi
han ikke hjalp meg med å gi hva jeg trengte.
Men tiden med depresjon er blitt den
viktigste perioden i mitt liv, og har lagt det
sterkeste grunnlaget for hvem jeg er i dag og
hvilket bilde jeg har av Jesus. Å fornekte seg
selv og være villig til å dø for å følge Jesus
trenger ikke bety at du ikke kan følge drømmene dine. Jeg tror likevel mange, slik som
meg, har gått seg vill i troen på at de måtte
ofre alt for å oppnå det beste: Kanskje for å få
kjenne en kortvarig følelse av suksess, status,
intim nærhet eller noe annet? Men hva er
egentlig ALT?
ALT er veldig lite konkret og sier lite om
hvordan du skal nå dine mål. Når du ofrer alt
kan du alltids ofre noe mer. Styrt av hat er
noen terrorister villige til å ofre alt. Når man er
styrt av kjærlighet blir det lettere å skille hva
man bør ofre og ikke, og offeret blir mer
målbevisst.
Jesus var ikke villig til å ofre sin lojalitet til
Gud når han ble fristet av djevelen etter 40

dager i ørkenen. Men han var villig til å gi og
ofre sitt eget liv og død i pine og skam for å
redde ditt og mitt liv. For ingen har større
kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine
venner (Joh. 15,13).
Før var jeg en snowboardkjører som også
var kristen. I dag er jeg en kristen som også
kjører snowboard. Rekkefølgen er så utrolig
viktig og har stor betydning for hvordan
man lever livet, ser på andre, seg selv og ikke
minst på Gud.
Å fornekte seg selv handler kanskje mer
om å innse at vi selv ikke er sentrum, hva
man søker først i livet og hvem man gir ære.
Når Jesus blir sentrum i livet, så kan alle
andre ting falle på plass i orden rundt Gud.
Jesus gav meg verdi uavhengig av mine
prestasjoner. I Gud sine øyne er jeg høyt
elsket uavhengig av hva jeg får til eller er
villig til å ofre. Jesus har ofret alt som trengs
for min skyld.
Da er jeg kanskje fortsatt ikke god nok,
verken i snowboard eller i viktigere ting,
men det er OK fordi jeg kan samtidig kjenne
på roen med at jeg er elsket av han som er
viktigere enn alt.
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Gruppesamtale

Bønn

1. Hva er drømmelivet ditt?
2. Hva er du VILLIG til å ofre for å følge
dine drømmer?
3. Hva er du IKKE villig til å ofre for å følge
dine drømmer?
4. Er du villig til å ofre mer for å følge dine
drømmer enn for å følge Jesus?
5. Kommer du på noe Jesus aldri vil be
deg ofre for å følge han?
6. Kan det å følge dine drømmer være
samme drømmene som Jesus har for
ditt liv?
7. Hvis du er villig til å ofre alt, kan det
hende at du synes livet er litt mørkt
eller vanskelig?
8. Tror du musikeren som var villig til å
ofre begge hendene for å bli den
beste pianisten i verden nådde sitt
mål?

Kjære Gud. Hjelp meg å se hvordan jeg
kan leve som en kristen med mine evner
og drømmer.

Mission Possible
Bruk litt tid gjennom uken til å tenke
gjennom hva du har lyst å gjøre mer av
livet eller hva som kan bringe deg
nærmere dine drømmer eller mål. Skriv
det ned. Tenk på hvordan du kan leve
dette livet som en kristen. Skriv ned det
også.
Hvis du er deprimert, eller sliter med
selvmordstanker, og aldri har fortalt det
til en voksen finn en voksen som du
stoler på som du kan prate med. Det kan
for eksempel være de voksne hjemme,
noen i menigheten eller noen på skolen.
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Praksis
Noter opp dine ærlige svar på spørsmålene enten på et papir, mobilnotat ellerdagbok. Dine innerste drømmer skal du
ta godt vare på og beskytte. La ikke
hvem som helst få innsyn i dine drømmer
før du selv er klar for å dele dem.
Be en bønn sammen.

Andre bibeltekster
Ordspråkene 4,23
1. Korinterbrev 9,24-27
Johannes 15,13
Matteus 4,1-11
Matteus 6,33

6

På ekte

Hensikt med samlingen

Mission Accomplished

Forstå at evangeliet så visst ikke er usannsynlig.

• Har det blitt klarere for deg hva du vil
bruke livet ditt til?
• Har det blitt klarere hvordan du kan 		
gjøre dette som en kristen?

Icebreaker
Atomer og molekyler. Ha et oppslag med
«det periodiske system». Deltakerne/
ungdommene er elektroner eller protoner.
En leder sier et grunnstoff, og deltakerne/
ungdommene må finne ut dets plass i
systemet og finne sammen i grupper så

mange elektroner eller protoner som er i
grunnstoffet. De kan holde i hendene – i
ring, eller de kan lage en klump/ball. (Evt.:
De som blir til overs er merket. Den med
færrest merker til slutt har vunnet.)

Bibeltekst: Matteus 27,62 - 28,15
Et utdrag (27,62-66 og 28,11-13): (...) Neste
dag, dagen etter forberedelsesdagen, gikk
overprestene og fariseerne sammen til
Pilatus og sa: «Herre, vi er kommet til å
tenke på hva denne bedrageren sa da han
ennå levde: ‘Etter tre dager blir jeg reist opp.’
Gi derfor ordre om at graven blir godt sikret
til den tredje dagen, så ikke disiplene hans
skal komme og stjele ham og si til folket at
han er stått opp fra de døde. Da ville vi få et
nytt bedrag, verre enn det første.» Pilatus
svarte: «Her har dere vaktmannskap. Gå så

og sørg for vakthold slik dere finner det
best.» Da gikk de av sted og sikret graven,
både med segl som de satte på steinen, og
med vaktmannskap. (...) Mens kvinnene var
underveis, kom noen av vaktmannskapet inn
til byen og fortalte overprestene alt som
hadde hendt. Overprestene og de eldste
kom da sammen og ble enige om hva de
skulle gjøre. De ga soldatene en stor sum
penger og sa: «Si at disiplene hans kom om
natten og stjal ham mens dere sov. (...)
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Andakt
Som kristne kommer vi ikke så langt
med å påstå at Bibelen beviser at
Jesus stod opp fra de døde «fordi det
står i Bibelen».
Likevel er det trolig ingen som
tenker rasjonelt som benekter at
Jesus levde. Det finnes ikke en mer
dokumentert fyr enn Jesus fra den
tiden både i og utenfor Bibelen. Det er
derfor liten vits å diskutere om Jesus
levde eller ikke, det må betegnes som et
troverdig faktum.
Det er likevel store uenigheter om han
virkelig var den han selv hevdet han var;
Guds eneste sønn, eller Messias, den som
skulle komme, og den alle jødene ventet
på. Dette er mer vanskelig å bevise eller gi
et klart svar på fordi da må vi vurdere om
vitneutsagnene om Jesus er troverdige.
Hvis historien om Jesus er troverdig, så må
vi også klare å finne troverdige vitneutsagn
som støtter historien på en troverdig måte.
Jeg synes denne teksten fra Bibelen er
en slik historie som underbygger påstanden om at Jesus stod opp fra de døde på
en troverdig måte. Historien har vitner
både for og imot påstanden om at Jesus
stod opp fra de døde. Jesus valgte å vise
seg for de to damene med navnet Maria
først. Dette var overraskende fordi kvinner
på den tiden ikke ble regnet som troverdige vitner. Om forfatteren ville overbevise
oss om at noe hadde skjedd, som ikke
faktisk hadde det, ville han ikke funnet på å
bruke disse vitnene. Når det så er disse som
er nevnt er det derfor et godt tegn på at
det er sant.
Dette argumentet gjelder også for alt
det som gjengis fra disiplene. Disse var
fiskere og tollere og ikke de mest respekterte menneskene i samfunnet, de heller. Et
dårlig valg av vitner for den som vil bli
trodd.
Så var det vaktene. Ble de betalt for å si
at disiplene stjal liket til Jesus mens de sov?
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Kan en slik påstand om Jesus være en
troverdig påstand? Straffen for å sovne av
på en så viktig vaktpost som denne historien formidler, var sannsynligvis dødsdom. Hvorfor fikk ikke de to vaktene
dødsstraff?
Og hvis de sov, hvordan kunne de da
ikke våkne av at en så stor stein ble fjernet?
Flyttingen av den store steinen må ha
bråket mye mer enn noen kunne klart å
sove seg igjennom.
En annen påstand er at Jesus aldri stod
opp fra graven fordi han tross alt var død.
Hvis det var tilfellet, hvorfor kom ikke
overprestene og de skriftlærde bare med
liket av Jesus som et håndfast bevis på at
han ikke hadde stått opp? De ønsket jo
virkelig ikke at folk skulle tro på ryktene om
Jesus.
Noen ganger blir sannheten avslørt av
troverdige vitner. Andre ganger blir sannheten avslørt av dårlige løgner. Kanskje er
Gud mer opptatt av villige vitner enn
troverdige vitner. Han kjenner jo hjertene
til alle vitner uansett.
Det betyr at du kan være et vitne for
Jesus uavhengig av alder, kjønn eller status
i samfunnet.

Gruppesamtale

Bønn

1. Hvilken vitneforklaring synes du er
mest troverdig?
2. Hadde Jesu mor større troverdighet
som kvinne siden hun var Jesu mor?
3. Tror du kvinner har fått større troverdighet som vitner siden Jesus viste
seg for kvinnene først?
4. Er Jesus opptatt av å finne troverdige
eller villige vitner?
5. Kunne du sovet rett ved siden av en
stein på antageligvis flere tonn og
ikke våknet hvis den ble flyttet på?
6. Hvorfor ville ikke overprestene tro på
Jesus selv etter de fikk vitnet fra
soldatene og betalte dem for å lyve?
7. Hvordan kunne vaktene ta mot
penger for å lyve etter det de hadde
sett?
8. Hvis du tror at Jesus stod opp fra
graven og lever i dag. Får det da noen
konsekvenser for hvordan du vil leve
ditt liv?
9. Hva finner du mest troverdig om
Jesus?
Jesus var en løgner (Han visste 		
hvem han var, men løy om hvem
han var)
Jesus var gal (Han visste ikke hvem
han var, og visste derfor ikke når
han løy om seg selv)
Jesus var den han sa at han var 		
(Han visste hvem han var, og visste
også derfor at han snakket sant 		
om seg selv)
10. Hvis han var en løgner. Hvordan klarte
han å lure så mange
mennesker? Og hvordan kunne han
og hans disipler være villig til å
ofre sitt liv for noe som bare var tull og
løgn?
11. Hvis han var gal og ikke visste hvem
han var. Hvordan kunne han
fungere så godt sammen med mennesker?
12. Hvordan kan du være et troverdig
vitne for Jesus?

Kjære Jesus. Hjelp oss å gjennomskue
løgnene om deg, og hjelp oss å være
vitner om deg for dem du trenger at vi
går til.

Praksis
Se én eller flere av filmene til «Dig
Deeper – det er åpenbart» sammen, bruk
spørsmålene som hører til og spill
Kahooten.
www.acta.as/om-acta/konseptene/
dig-deeper

Mission Possible
Fortsett å stille ærlige spørsmål – og lete
etter de sanne svarene, for som Jesus
sier: «... den som ber, han får, og den som
leter, han finner, og den som banker på,
skal det lukkes opp for.» (Matteus 7,8)
Når det er noe dere ikke finner svaret på
et spørsmål selv, ta det med tilbake til
gruppen, be sammen, let sammen – og
oppdag stadig mer av sannheten
sammen!

8.–10. trinn | Bibelifokus: Jesus 23

acta
normisjon
barn
og unge i

acta@normisjon.no

