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INNLEDNING AV MENIGHETSPREST EINAR CHR DRANGE 

Denne vinteren vil vi starte en ny temaserie som vi har kalt «Vi tror…» Vi vil med 

denne temaserien gå til det sentrale og grunnleggende i den kristne tro.  

Vi håper den kan berike trosforståelsen til deg som allerede har tatt et 

bevisst valg om å ha tillit til Jesus som din Herre og Gud. Vi ønsker samtidig å 

gi en mulighet igjen å presentere den kristne tro for nye mennesker og håper at 

denne temaserien kan bli en hjelp og mulighet til for alle som er nysgjerrige til 

at det kan skapes samtaler og undring for å undersøke på ny hvem Jesus er og 

betydningen det har for oss i dag. 

Det sentrale i den kristne tro er Jesus. Forståelsen av hvem Jesus er. Det 

er hva som har påvirket kristnes syn på alt rundt seg. Alt fra kallet man er gitt, 

synet på seg selv, Gudstjenesten og rundt i verden er faktisk ut fra det sentrale 

hvem er Jesus. 

Vi har valgt å kalle serien for «vi tror» fordi den kristne tro er en tro man 

bekjenner seg til både som en person og et fellesskap. Troen er dypt personlig 

og samtidig er det ikke noe man er ment til å leve ut alene. Å være kristen 

handler om fellesskap og relasjon, med Gud og med hverandre. 

 Temaserien vil bruke den mest sentrale trosbekjennelsen som 

utgangspunkt for å ha en «knagg» å holde serien på. Vi har da valgt den viktigste 

trosbekjennelsen i kirkens historie som kalles «Nikenum». Alle kristne 

kirkesamfunn tilslutter seg denne. Den forteller ikke alt om hva den kristne tro 

handler om, men heller oppsummerer de viktigste bibelske sannhetene  om Gud 

og mennesket, sannhetene mange kristne levde og døde for i snart 2000 år. 

Kjernen i denne bekjennelsen er forståelsen på hvem Jesus er, og det 

frelsesgrunnlaget han har lagt for oss med sitt liv, død og oppstandelse. 

 Temaserien er delt opp i tre hoveddeler. Den første delen  tar for seg 

første delen i treenigheten, nemlig Gud som Far og Skaper. Den neste delen vil 

ta for seg Jesus (som dette heftet handler om) og siste del går på Den hellige 

ånd som person og Hans handlinger.  

 Temaserien vil være fokus på de fleste av vårens og høstens 

Gudstjenester og i våre livsnære grupper. Bruk gjerne også dette samtalehefte i 

hjemmet sammen med familie på de spørsmål som er tilpasset de ulike 

aldersgrupper.  

Guds velsignelse over din vandring med Herren! 
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LA OSS BEKJENNE VÅR TRO…??  

I den kristne Gudstjenesten har det vært et sentralt punkt å bekrefte sin kristne 

tro ved å bekjenne en trosbekjennelse. En trosbekjennelse har vært et setning 

eller lengre tekst som sier noe sentralt om innholdet i den kristne tro. Det gis da 

en mulighet for den enkelte og fellesskapet å tilslutte seg en bestemt lære 

gjennom å bekjenne dette ved ord.  

 Dette gir en felles identitet og samhold til de som bekjenner seg til denne 

trosbekjennelsen. Den kristne menighet er en sammensatt gruppe forskjellige 

mennesker. En felles trosbekjennelse som man tilslutter seg til er noe av det 

som dermed gjør man opplever til tross for ens ulikheter å stå og høre sammen.  

 Slik har det vært fra den gammeltestamentlige tid med Israel som 

bekjente seg til troen på én Gud. Selv om Israel hadde et felles biologisk 

utgangspunkt, så ble det etter hvert 12 ulike stammer før de ble ført sammen 

som en nasjon under Kong David som man kan lese om i 1. Samuelsbok. I denne 

prosessen så var det felles trosgrunnlag noe av det som bandt dem sammen. 

Særlig bekjennelsen fra 5.Mosebok er viktig:  

Hør, Israel! Herren er vår Gud, Herren er én. Du skal elske Herren din 

Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse 

ordene som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. 

(5. Mosebok 6, 4-6) 

For de kristne ble også det å utforme en felles bekjennelse viktig. Den tidligste 

skrevne kristne trosbekjennelsen kan man finne i Paulus’ første brev til 

korinterne:  

For først og fremst overga jeg til dere det jeg selv har tatt imot, 

          at Kristus døde for våre synder etter skriftene, 

      at han ble begravet, 

          at han sto opp den tredje dagen etter skriftene, 

      og at han viste seg for Kefas og deretter for de tolv. 

(Paulus’ første brev til korinterne 15, 3-5) 

 

 



VI TROR… 5 

Merk at det sentrale for denne bekjennelsen er Jesu gjerninger som Frelser at 

han døde på korset og oppstod på påskedag. Det er jo også denne hendelsen 

som ble utgangspunktet for enhver Gudstjeneste, feiring av påskens hendelser 

at Jesus stod opp fra de døde.  

Fordi det man tror blir utgangspunktet for hvordan man lever sine liv ble det 

viktig for de kristne å ha en trosforståelse som samsvarte med Jesus hvem 

Jesus var og hvordan han ønsket de kristne skulle leve som lys og salt i verden.  

 

For Jesus selv var det også viktig at hans tilhørere hadde en korrekt tro og 

oppfatning av hvem han var. Derfor blir det dette det sentrale spørsmålet for 

Jesus og deretter for kirken om hvem man tror Jesus er. Evangelisten Matteus 

gjenforteller en episode i sitt evangelium om nettopp det når Jesus spør sin 

disippel og venn Peter om dette.  

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. 

(Matt 16, 13-18) 

Det som er det avgjørende i svaret til Peter er ikke bare at han tror Jesus bare 

er et vanlig menneske som har en sterk «utrustning» fra Gud. Men det at han 

virkelig er Guds Sønn.  

Paulus reflekterer selv rundt betydningen av å ha bekjenne en sann tro på hvem 

Jesus virkelig er i sitt brev til romerne:  

For hvis du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte 

tror at Gud har oppreist ham fra de døde, da skal du bli frelst. Med 

hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir 

frelst. Skriften sier: Ingen som tror på ham, skal bli til skamme. For 

her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og 
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han er rik nok for alle som påkaller ham.  Hver den som påkaller 

Herrens navn, skal bli frelst.  

(Paulus’ brev til romerne 10, 9-13 

Bekjennelsen på at Jesus er Gud, Herre er grunnlaget for den kristne frelse og 

det som gir del i det kristne håpet. Bekjennelsen av Jesus som Herre er det 

som forener oss med Gud og gir oss del i livet Han ønsker å gi oss.  

Et spørsmål har også vært hva er det som skaper denne «bekjennelsen». Er det 

kun en intellektuell overbevisning, eller noe mer? For den kristne kirke så har det 

vært tenkt at det å kunne tro sannheten at Jesus er Herre er ikke noe mennesker 

selv kan finne ut på egenhånd. Selve troen er også en Guds gave som gis og 

skapes fra Gud. Så er det mange variasjoner i den verdensvide kristne kirke i 

forsøket på å finne ut svaret på spørsmålet hvorfor noen tror, og andre ikke.  

 I den metodistiske tradisjon har svaret vært at som en gave så er det Gud 

som gjør gaven klar og tilbyr den. Men vi som mennesker får et ansvar for å ta 

imot gaven som tilbys. Gud gir oss muligheten til å velge vekk det gode han 

ønsker å gi oss del i, eller å avvise den.  

 Så er noe av det sentrale med å tro at alt er en Guds gave, Jesus, troen og 

livet som skapes av dette. For når man tar imot troen så handler det ikke primært 

om å tilslutte seg noe intellektuelt, men det handler om å overgi hele sitt liv til 

Gud i tjeneste for Han og våre medmennesker. Tro kan dermed aldri bare være 

noe privat, eller skjult. For våre liv og gjerninger vitner om hva vi tror. Derfor ble 

det også veldig viktig for kirken å ha en korrekt oppfattelse av Jesus, for det er 

oppfattelsen av Jesus som preger hvordan vi lever våre liv som kristne i det 

samfunnet vi tilhører. 
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DEN NIKENSKE TROSBEKJENNELSEN WIKI 

 

HISTORIEN OM DEN NIKENSKE TROSBEKJENNELSEN 

Det var ingen selvsagt tanke at man ville akseptere Jesus som Herre og Gud. 

Man hadde de bibelske bøkene som vi har i dag. Men det var allikevel en 

utfordring å forstå og lese dette gjennom samtidens øyne, slik det også skaper 

utfordringer for oss i dag når vil skal tolke/forstå Bibelens tekster sett 

gjennom våre samtidens og kulturelle «briller».  

For jøder på denne tiden var tanken om at den evige Gud skulle bli som et 

menneske avskyelig. For hvis Jesus var et menneske som oss så ville man jo 

tilbe det skapte noe som kom i sterk konflikt med deres monoteistiske 

gudstro(troen på én Gud). For de som ikke var jøder, primært grekere eller 

hellenister så kolliderte tanken om at Jesus både var Gud og menneske med 

deres tanke om en uforanderlig gud som ikke kan lide.  

Det at Jesus opptrådte som Gud, tilga synder og talte med den samme 

autoritet som Gud, samtidig som han som et menneske følte, led og død 

sprengte samtidens forventinger til hva «Messias» skulle være.   

Den nikenske trosbekjennelsen ble den viktigste læreteksten for den kristne 

kirke til å forstå forholdet mellom Jesu naturer som Gud og menneske.  

Utgangspunket for utformingen av trosbekjennelsen på bakgrunn av 

spenningene mellom de ulike syn var en reaksjon i den østlige delen av kirken. 

Det var også i den østlige delen av kirken man brukte mest tid og fokus i 

tidligere trosbekjennelser å forsøke forstå forholdet mellom Gud som Skaper, 

Sønn og Den hellige ånd. I Vest-kirken hadde man primært fokuset på Jesu 

jordeliv enn hvor Jesus var før inkarnasjonen da Jesus ble født som et lite 

barn.  

 Det hele startet med det som kalles kirkehistorisk for «den arianske 

strid». I Alexandria i 318 sa biskop Alexander i en tale at Faderen og Sønnen er 

like evige. Det var ikke en tid da Sønnen ikke var hos Faderen. Sønnen var fra 

Gud selv. Man hadde her lenge knyttet Jesus opp mot tanken om den 

personlige visdommen man finner i mye av litterature i det gamle testamentet 

kunne forklare at Jesus eksisterte før sin fødsel som et menneske. Jesus er 

Guds visdom, Guds ord eller Logos som evangelisten Johannes kaller Han det 

i sin prolog i sitt evangelium. Ifølge biskop Alexander ble dermed visdommen 

eller Logos noe som alltid hadde vært tilstede som del av den samme ene 
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Gud. Dette reagerte en presbyter ved navn Arius på. Arius hevdet det slik han 

tolket en tidligere biskop Origines at man kunne ikke gjøre Sønnen og Faderen 

likeverdige. Arius mente skillet mellom Faderen og Sønnen ble utvisket. Arius 

mente Faderen måtte ha eksistert før Sønnen. Mens Sønnen skal ha blitt det 

første Gud skapte og brukte i skapelsen. Jesus kunne ikke være samme vesen 

som Faderen mente Arius. For biskop Alexander og hans følgere ble kritikken 

rettet mot Arius at hvis hans påstander stemte så ville  

1) Arius innføre troen på flere Guder. Hvis Sønnen ikke var like evig som 

Faderen så ville jo Sønnen være en annen Gud. Kritikken gikk da på at Arius 

ba folk å tilbe en annen Gud.  

2) Forutsetningen for frelsen blir borte. Hvis Kristus ikke var Gud så ville jo 

frelsesverket ikke være gyldig da det var kun Gud selv som kunne gjøre opp 

for menneskers synder. Jesu korsdød ville ikke hatt betydning om Jesus 

ikke var Gud.  

 

Dette ble etter hvert en stor strid hvor man forsøkte komme til en konklusjon 

på det økumeniske kirkemøtet i Nikea i 325. På dette kirkemøtet vedtok man 

en trosbekjennelse som inneholdt kun bibelske uttrykk. Men problemet med 

denne første trosbekjennelsen var at Arius og hans følgere akseptere den fordi 

de mente man kunne tolke den i deres retning. Resultatet ble et nytt møte i 

Konstantinopel i 381. Her ble motstanderne av Arius «tvunget» til å legge til 

utrrykk som ikke var fra Bibelen, men som tydeliggjorde at man tok avstand fra 

Arius og hans følgeres syn på Jesus. Uttrykkene «vesen» (homousis) ble lagt 

til for å tydeliggjøre at Sønnen var like evig som Faderen. Tillegget var 

risikabelt da man kunne tolke det andre veien at det er ikke noen forskjell 

mellom de tre personene i Gud. Men det var en risiko man valgte ta for å ta 

endelig avstand med den arianske læren. Resultatet ble den nikenske 

trosbekjennelsen.  

 

Anbefalt videre lesning:  

Skaursane, Oskar. 1997. Troens ord. De tre oldkirkelige bekjennelsene. Oslo: 

Luther forlag.  
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DEN NIKENSKE TROSBEKJENNELSEN 

Vi tror på én Gud, 

den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord, 

alt synlig og usynlig. 

 

Vi tror på én Herre, Jesus Kristus, 

Guds enbårne Sønn, 

født av Faderen fra evighet. 

Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, 

født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. 

Ved ham er alt blitt skapt. 

For oss mennesker og til vår frelse 

steg han ned fra himmelen. 

Han er blitt kjød ved Den hellige ånd av jomfru Maria, 

og er blitt menneske. 

Han ble korsfestet for oss, 

pint under Pontius Pilatus og gravlagt. 

Han oppstod den tredje dag, etter Skriftene, 

fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd. 

Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde, 

og på hans rike skal det ikke være ende. 

 

Vi tror på Den hellige ånd, Herre og livgiver, 

som utgår fra Faderen og Sønnen, 

som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges, 

og som har talt ved profetene. 

 

Vi tror på én, hellig, allmenn/katolsk og apostolisk Kirke. 

 

Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse 

og venter de dødes oppstandelse 

og det evige liv. 

Amen. 
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BRUKEN AV DEN NIKENSKE TROSBEKJENNELSEN 

Vi kristne som lever den vestlige verden i 2022 tar det som en selvfølge at vi 

har hele Skriften tilgjengelig og mange sier at trosbekjennelser tilhører bare 

historien. Men er det virkelig sant? Kanskje ikke. La oss tilby ett par tanker om 

situasjoner når en sterk, bibelsk trosbekjennelse kan være til hjelp i kristenlivet. 

- En kort formulert bekjennelse kan hjelpe oss til å huske på ting. Man 

bruker dikt og sang og korte formuleringer på mange områder når man 

vil memorisere ting i dagliglivet også. 

- En trosbekjennelse kan gjøre det lettere å ta avgjørelser når man treffer 

en ny lære. (Du hører noe f eks på Youtube. Er dette fra Gud eller ikke? 

La oss sammenligne det med trosbekjennelsen!) 

- Den kan hjelpe å holde fast til den sunne læren i livskriser eller under 

angrep fra falske kristne. Man kan ikke alltid tenke klart når man er midt 

i kampen, utprøvde, stabile hjelpemidler kan holde oss oppe. 

- Vi uttrykker enhet med alle kristne over alle år når vi bruker en felles 

trosbekjennelse. Husk, kristen tro er ikke en solo-projekt! 

- Det er samtidig viktig å ha i bakhodet at man ikke baserer troen sin på 

en trosbekjennelse! De bibelske sannhetene gjør bekjennelsen levende. 

Det er noe ulikt hvordan man bruker denne i den vanlige Gudstjenestefeiring. 

For oss i Metodistkirken er det mest vanlig å bruke den «apostoliske 

trosbekjennelsen» i Gudstjenester. Dette er primært en bekjennelse som 

opprinnelig ble brukt ved dåp og kan spores tilbake til ulike vest-romerske 

bekjennelser fra 200-tallet. Formen vi bruker i dag er fra 700 tallet og man 

finner den eldste vitnesbyrdet til den i en håndbok for misjonærer skrevet av 

den sveitsiske abbeden Priminius. Navnet «den apostoliske trosbekjennelse» 

er dermed ikke av at apostlene har skrevet denne, men at trosbekjennelsen er i 

tråd med apostlenes lære.  

 Den nikenske trosbekjennelse blir primært brukt i vår sammenheng 

dermed på spesielle høytidsdager som 1.juledag. Mens i den katolske- og 

ortdokse kirke kirke er den nikenske trosbekjennelsen den man vanligvis 

framsier som respons på ordets forkynnelse i de fleste Gudstjenester.  

 Trosbekjennelsen sies å ha «tre artikler» som betyr at 1. artikkel er Gud 

som Far, Sønn, 2. artikkel om Guds Sønn, og 3. artikkel om Guds ånd.  
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OM LIVSNÆRE GRUPPER 

HVA ER LIVSNÆRE GRUPPER? 

Livsnære grupper er små fellesskap som møtes jevnlig for å dele kristent 

fellesskap over en kopp kaffe. Vi samtaler om Bibelens sannheter, om livet og 

om hvordan disse to henger sammen. Det er et fellesskap der vi bryr oss om 

hverandre og blir savnet når noen av oss ikke kommer på en samling. 

HVORFOR LIVSNÆRE GRUPPER 

Mennesket er ikke skapt til å være alene. Nært fellesskap har i alle tider vært et 

kjennetegn på Jesu disipler. Vi leser f eks i Det Nye Testamentet at «De holdt 

seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene.» 

(ApGj2,42). Vi må akseptere at dagens samfunn gjør det vanskelig (av og til 

unaturlig) å ha fellesskap med andre og menigheten ønsker å jobbe aktivt for å 

motvirke disse tendensene. Det å delta på en gudstjeneste kan kun delvis 

hjelpe oss med å bygge fellesskap med våre søsken i Kristus. Derfor ønsker vi 

å treffes i grupper. Vi ønsker også å tilby et fellesskap til dem som ikke er 

troende der de kan bli sett, hørt, tatt på alvor, oppmuntret, bedt for, utfordret, 

støttet og – det som er det viktigste: kan bli kjent med Jesus og evangeliet. 

NÅR MØTES LIVSNÆRE GRUPPER 

Livsnære grupper møtes annen hver uke i private hjem eller i kirkebygget, og 

det finnes flere typer grupper. Foreløpig har vi mannsgrupper, kvinnegrupper 

og grupper for ektepar. Det vil også bli startet grupper etter interesser. De som 

allikevel møtes til en aktivitet i løpet av uken utfordrer vi til å lage en livsnær 

gruppe i forkant/ etterkant av aktiviteten. På denne måten vil ikke tidsklemma 

ødelegge for det åndelige fellesskapet som vi alle trenger. Dersom du ønsker å 

starte en slik gruppe, tar du kontakt med gruppeansvarlig for veiledning. 

HVORDAN BLIR JEG MED I EN LIVSNÆR GRUPPE? 

Er du nysgjerrig på livet og hvordan du kan bli bedre kjent med Ham som har 

skapt deg og som har bare gode tanker og planer for livet ditt, tar du kontakt 

med gruppeansvarlig som vil forsøke å finne en gruppe til deg: Nimrod Pal, 

pal.nimrod@gmail.com, 468 61 896. 

 

 

mailto:pal.nimrod@gmail..com
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FØR DERE BEGYNNER 

OPPBYGNINGEN AV HEFTET  

Du vil i dette heftet finne en seksjon for hver av talene som vil bli holdt på 

Gudstjenester denne vinteren med dette tema. I hver seksjon finner du 

bibelteksten som vil tale over og en kommentar til bibelteksten av  ulike 

bidragsytere. Hver tale er ment å være fokus i menighetens livsnære grupper 

og til hjelp for samtale og undring i hjemmet.  

TRO PÅ HJEMMEBANE  

Dere som har barn utfordres til å inkludere barna deres i bruken av dette 

heftet. Det dreier seg spesielt om det vi kaller “Tro på hjemmebane” - 

verdens viktigste arena for åndelig vekst! ”På sengekanten” er tenkt for de 

minste barna, ”Ved middagsbordet” er når hele familien er samlet og ”I bilen” 

har vi tenåringen i tankene. Finn et tidspunkt i løpet av uka/dagen hvor dere 

bruker dette sammen. Husk å les gjennom det på forhånd for å justere og 

tilpasse det bedre til deres situasjon. 

GRUPPEOPPLEGG  

Gruppeopplegget er bygget opp rundt strukturen ICEBREAKER – OPP – INN - UT. 

ICEBREAKER er spørsmål som ikke handler om teksten, men hjelper deltakerne med å 

senke skuldrene og å starte en samtale. En lar alle få høre hverandres stemmer og 

sørger for at alle føler seg hjemme. 

OPP handler om tilbedelse og fokusendring. Det er viktig at noen har forberedt dette 

litt på forhånd. For noen grupper vil det være naturlig å synge sammen, for andre vil 

det være naturlig å lytte. Prøv dere frem, både på innhold og tidsramme. Det er ønskelig 

at dere setter av litt tid til dette. 

INN er stedet for Bibellesning, samtale og bønn for og med hverandre. Her møter vi 

Bibelteksten og lar den tale til oss! Spørsmålene er for å hjelpe å lede samtalen, dere 

kan fritt velge om gruppa vil bruke alle spørsmålene eller plukke ut noen av dem. 

UT Ikke hopp over dette punktet, men la dere utfordre til å bety en forskjell for noen. 

Jobb med minst 1 prosjekt i løpet av denne perioden. (se side ??) Be jevnlig for 

mennesker utenfor menighetsfellesskapet! Bruk f.eks. skjemaet på side 49 for å bruke 

det “3 i BØNN”-skjemaet. 

I tillegg til disse punktene finner man avslutningsvis et spørsmål eller utfordring som 

heter “NÅ ELLER SEINERE”. Disse gir en god mulighet til å bruke tid senere på ukens 

tema. 



VI TROR… 13 

JESUS, HVEM ER HAN? 

EVANGELIET ETTER JOHANNES 1,1-18 

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i 

begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det 

som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, 

og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. 

Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så 

alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne 

om lyset. Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden. Han 

var i verden, og verden er blitt til ved ham, men verden kjente ham ikke. Han 

kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. Men alle som tok imot ham, 

dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De er ikke født av 

kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje og ikke av manns vilje, men av Gud. 

Og Ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en 

herlighet som den enbårne Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet. 

Johannes vitner om ham og roper ut: «Det var om ham jeg sa: Han som 

kommer etter meg, er kommet før meg, for han var til før meg.» Av hans fylde 

har vi alle fått, nåde over nåde. 

For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. 

Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne, som er Gud, og som er i Fars 

favn, han har vist oss hvem han er. 
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KOMMENTAR AV EINAR CHRISTIAN DRANGE 

Svaret på spørsmålet hvem er Jesus er historiens viktigste spørsmål! Svaret 

på dette spørsmålet har en evig betydning! I sin innledning eller prolog som det 

kalles skriver Johannes om hvem Jesus er.  

For det første peker Johannes på at Jesus er like evig som Gud. Johannes 

kaller Jesus her for «Ordet». Ordet eller «Logos» er som det kalles på gresk er 

en personifisert visdom som var tilstede ved skapelsen. I det gamle 

testamentet kan man finne tekster som snakker om Guds visdom som ikke 

bare kunnskap, men som en egen person man tror da handler om Guds egen 

Sønn Jesus. Jesus er ikke kommet til, skapt på et tidspunkt i historien. Jesus 

har alltid vært tilstede fra evigheten som del av den Treenige Gud.  

Jesus, som Gud selv kom dermed til verden som et menneske. Jesus kom for 

å tilby alle mennesker Guds frelse og del i det evige liv. Som Johannes skriver 

er det ikke alle mennesker som aksepterte og ville ta imot tilbudet fra Jesus. 

De som takket nei skriver Johannes forblir i et mørke. Dette fordi de ikke har 

sett lyset som Jesus er. Mens de som tar imot tilbudet fra Jesus har da fått 

øynene åpnet og sett lyset. De som tror på Jesus har da dermed fått et helt 

nytt perspektiv på livet. Alle som tar imot tilbudet fra Jesus blir også da Guds 

barn. Denne retten er det Gud som gir. Det er ikke noe vi mennesker har krav 

på, eller kan gjøre oss fortjent til. Det er en rett som gis utelukkende fra Guds 

nåde. Når vi tar imot troen på Jesus som Guds Sønn og vår frelser mottar vi de 

samme privilegier som er gitt Guds Sønn Jesus. Vi adopteres inn som Guds 

barn.  

Det å kunne se Gud er det ingen mennesker som kunne. Guds hellighet og 

utstråling var så sterk at man måtte se vekk da Gud åpenbarte seg i Det gamle 

testamentet. Men nå i Jesus lar Gud seg bli sett av oss mennesker. Det som 

krevdes var at Gud ble som et menneske som oss. Gjennom Jesu liv kan vi da 

se hvem Gud virkelig er. Bibelen kalles Guds Ord fordi i den boken er det vi har 

det klareste vitnesbyrdet for oss i dag om hvem Jesus er.  

Den allmektige og hellige Gud stiger ned til oss mennesker slik vi virkelig kan 

se Han – og selv oppleve å bli sett av Han. Noe av det vi mennesker har størst 

behov for er å bli sett. Jesus så mennesker og ser fortsatt mennesker i dag.  

 

 



VI TROR… 15 

TRO PÅ HJEMMEBANE 

FOR DE MINSTE – PÅ SENGEKANTEN 

Hvordan kan vi vite hvem Jesus er? 

FOR HELE FAMILIEN – VED MIDDAGSBORDET 

Hvorfor tror du det er så mange forskjellige tanker om Jesus? 

FOR TENÅRINGENE – I BILEN 

Er det mulig å se Jesus i hverdagen? 

LIVSNÆRE GRUPPE 

ICEBREAKER 

Har du en god venn som virkelig forstår deg? Fortell litt om ham/henne! 

OPP 

Gud har kommet oss nær i Jesus. Fortell om en gang du fikk oppleve Guds 

nærvær i livet ditt! Uttrykk din takknemlighet i bønn! 

INN  

- Hva kan vi lære om Jesus ut ifra denne teksten? Diskuter «funnet» med 

hverandre! 

- Hvordan hjelper vers 14-18 oss å kunne forstå at Jesus er «sann Gud og 

sant menneske»? Hva betyr det egentlig? Prøv å sette ord på det. 

- Les 1Joh1,1-4. Johannes (forfatteren til både Johannes evangeliet og 

Johannes-brevene) tar opp det samme temaet igjen. Hvordan begrunner 

han sitt vitnesbyrd? Hva sier dette om evangeliene? 

UT 

Se side 28 

NÅ ELLER SENERE 

Reflekter rundt betydningen av Jesus født av en jomfru, sann Gud og sann 

menneske.» Hvorfor blir dette så avgjørende viktig? 
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JESUS, HVORFOR KOM HAN? 

EVANGELIET ETTER JOHANNES 3, 1-21 

Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes 

rådsherrer. Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer 

som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er 

med ham.» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir 

født på ny, kan ikke se Guds rike.» «Hvordan kan en som er gammel, bli født?» 

sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre 

gang?» Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født 

av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt, er 

kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at jeg sa til 

deg: ‘Dere må bli født på ny.’ Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men 

du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver 

den som er født av Ånden.» «Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus. 

Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det? Sannelig, sannelig, jeg 

sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke 

imot vårt vitneutsagn. Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, 

hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? Ingen annen er steget 

opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, 

*som er i himmelen•. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må 

Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på ham, skal ha evig 

liv. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at 

hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte 

ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst 

ved ham. Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede 

dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. Og dette er 

dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere 

enn lyset fordi deres gjerninger var onde. For den som gjør det onde, hater 

lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. Men 

den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans 

gjerninger er gjort i Gud.» 

 

 

 

 



VI TROR… 17 

KOMMENTAR AV LEIF S. JACOBSEN 

Jesus Kristus som er Gud kommet som menneske, kom til denne jorden av 

flere grunner. Det følgende er en oversikt over noe av det Bibelen sier. 

1. Han kom for å vise oss og forklare Gud vår Far – Matteus 11,27 

Alle ting er overgitt til Meg av Min Far, og ingen kjenner Sønnen uten Far. 

Heller ikke kjenner noen Far uten Sønnen og den Sønnen vil åpenbare Ham 

for. 

 

2. Han kom for å gi sitt liv som en løsepenge for mange – Matteus 20,28 

Slik Menneskesønnen ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi 

sitt liv som løsepenge for mange. 

 

3. Han kom for å tjene – Matteus 20,28 

men for selv å tjene, og gi sitt liv som løsepenge for mange. 

 

4. Han kom for å frelse verden – Johannes 3,17; Lukas 19,10 

For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at 

verden skulle bli frelst ved Ham. 

For Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt. 

 

5. Han kom for å forkynne de gode nyhetene om Guds rike – Lukas 4,43 

Men Han sa til dem: «Jeg må forkynne Guds rikes evangelium i de andre 

byene også, for til det er Jeg utsendt.» 

 

6. Han kom for å dø og ødelegge Satans makt – Hebreerne 2,14 

Siden barna har del i kjøtt og blod, fikk Han selv del i det på samme måten, 

for at Han ved døden skulle ta makten fra ham som hadde dødens makt – 

det er djevelen. 

 

7. Han kom for å gjøre ende på Djevelens gjerninger – 1 Johannes brev 3,8b 

I denne hensikt ble Guds Sønn åpenbart, at Han skulle tilintetgjøre 

djevelens gjerninger. 

 

8. Han kom for å vitne for sannheten – Johannes 18,37 

Da spurte Pilatus Ham: «Er Du da ikke konge?» Jesus svarte: «Du sier med 

rette at Jeg er en konge. Til det er Jeg født, og til det er Jeg kommet inn i 

verden, at Jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten, 
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hører Min stemme.» 

 

9. Han kom for å kunne bli vår yppersteprest og gjøre soning for våre synder – 

Hebreerne 2,17 

Derfor måtte Han bli gjort lik sine søsken i alle ting, for å kunne være en 

barmhjertig og trofast Øversteprest i alt som angår forholdet til Gud, slik at 

Han kunne gjøre soning for folkets synder. 

 

10. Han kom for å gi oss liv – Johannes 10,10.28 

Tyven kommer ikke for noe annet enn å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er 

kommet for at de skal ha liv, og det i overflod. 

Jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet gå fortapt. Heller ikke skal 

noen rive dem ut av Min hånd. 

 

 

 

 

 

 

TRO PÅ HJEMMEBANE 

FOR DE MINSTE – PÅ SENGEKANTEN 

Syng sammen sangen Alle, alle vil vi ha… Hvorfor tror du Jesus vil ha med alle 

til himmelen? 

FOR HELE FAMILIEN – VED MIDDAGSBORDET 

Les sammen Joh 3,16: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, 

den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig 

liv. 

Hvorfor tror du dette bibelverset kalles «Den lille bibel»? 

FOR TENÅRINGENE – I BILEN 

Hvordan kan det være positivt å motta en ny start fra Jesus? 



VI TROR… 19 

LIVSNÆRE GRUPPE 

ICEBREAKER 

Liker du når du får klare retningslinjer og arbeidsbeskrivelser på jobb? Gjør det 

jobben lettere for deg? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

ELLER 

Kan du nevne bøker, teaterstykker eller filmer, hvor hovedpersonen ofrer sitt liv 

for å redde noen? Hva tror du - Hvorfor vekker den sterke emosjoner i oss? 

OPP 

En av verdens eldste kriste bønner er «Jesus-bønnen», som bygger på noen 

ord fra en av hans lignelser: 

«Herre Jesus Kristus, Guds egen Sønn, 

Vis miskunn mot meg, En synder.» 

Be den høyt i gruppen, etterpå inni deg eller lavt for deg selv noen ganger, 

mens du lar Jesus røre ved ditt sinn og vise deg noe du må ordne opp i. Be for 

hverandre om noen av dere ønsker forbønn. 

INN  

- Kan du prøve å formulere Jesus sin «arbeidsbeskrivelse» med dine enge 

ord, basert på Joh3,14-18 og Fil2,5-11? ☺  

- Hvem sin plan ble fullført ved Jesu død og oppstandelse? (Mat16,21-23) 

- Hva sier Jesus om mennesker som tror på Ham, og som ikke tror på 

Ham? (Joh3, 18) 

UT 

Se side 28 

NÅ ELLER SENERE 

Les gjennom Johannes 3,1-21 et par ganger og la Jesu ord tale til deg. Finn 

nøkkelsetningene. Er det oppløftende, eller litt ubehagelig å lese dette? Ta opp 

dine tanker og følelser i bønn! 
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JESUS, HVA GJORDE HAN? 

EVANGELIET ETTER JOHANNES 20, 1-10 

Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er 

mørkt, kommer Maria Magdalena til graven. Da ser hun at steinen 

foran graven er tatt bort. Hun løper av sted og kommer til Simon 

Peter og den andre disippelen, han som Jesus hadde kjær, og hun 

sier: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet ikke hvor de har 

lagt ham.» Da dro Peter og den andre disippelen ut og kom til 

graven. De løp sammen, men den andre disippelen løp fortere enn 

Peter og kom først. Han bøyde seg fram og så linklærne ligge der, 

men gikk ikke inn i graven. Simon Peter kom nå etter, og han gikk 

inn. Han så linklærne som lå der, og tørkleet som Jesus hadde hatt 

over hodet. Det lå ikke sammen med linklærne, men sammenrullet 

på et sted for seg selv. Da gikk den andre disippelen også inn, han 

som var kommet først til graven. Han så og trodde. Fram til da 

hadde de ikke forstått det Skriften sier, at han måtte stå opp fra de 

døde. Disiplene gikk så hjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI TROR… 21 

KOMMENTAR AV MATHIAS SILJEDAL 

En ripe i lakken kan bli ganske dyr. Men hvilken type bil er det? Er det en sliten 

Golf eller en funkende ny Porsche? Uten forsikring kan det bli umulig å betale. 

Det kommer an på verdien av bilen.  

Men hva om du har syndet mot Gud? Bibelen beskriver tilstanden vår som 

håpløs fordi gjelden vi skylder ikke kan betales. Det er ikke en Porsche vi har 

skrapet opp, vi har syndet mot Gud, hele universets skaper. 

Det er bare en i verdenshistorien som kunne betale prisen det kostet for at 

hver den som tror på ham kan bli Guds barn. 

På korset gjorde Jesus opp gjelden til de som tror på ham. Men det er bare 

starten. Det er ikke bare snakk om en konto som går i null. Alle Jesus sine 

privilegier som Guds sønn blir tilegnet den som tror.  

Dette gjorde han ved å oppgi sitt liv. Han døde for meg og deg. Men døden 

kunne ikke holde ham, og gjennom hans oppstandelse beviste han at han var 

større enn døden, og at han har beseiret den! 

Etter hans oppstandelse ble han opphøyd over alle og for opp i himmelen i sin 

nye kropp som vår øversteprest slik at han kunne sende Ånden til oss. Som 

øversteprest lever han og går i forbønn for oss. Fordi vi har fått alle Jesus sine 

privilegier, vil vi også i det neste livet få en kropp som hans og bli opphøyd 

sammen med ham. 

Men hva gjør han i himmelen nå? Han sitter. Og hvorfor er det viktig?  Jo, det 

betyr at han er ferdig. I den gamle pakt var en øversteprest aldri ferdig med å 

ofre for synd. Hvert år måtte de på nytt ofre for å minnes om synden sin. Som 

vår øversteprest har Jesus en gang for alle ofret seg selv, sin egen kropp og 

sitt eget blod, for oss slik at det ikke lenger trengs offer for synd. Derfor kan 

alle Guds barn ha tillit til at dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og 

rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett.  

Det er en realitet.  

Det er fullført. 

Han har satt seg fordi frelsesverket er ferdig til å tas imot av deg. Så hva 

venter du på? 
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TRO PÅ HJEMMEBANE 

FOR DE MINSTE – PÅ SENGEKANTEN 

Hva betyr det at Jesus ikke lenger var i graven? 

FOR HELE FAMILIEN – VED MIDDAGSBORDET 

Søndagen og Gudstjenesten markerer feiring av Jesu oppstandelse fra de 

døde. Hvordan kan denne feiringen prege oss som familie denne dagen? 

FOR TENÅRINGENE – I BILEN 

Hvilken betydning har det for deg at Jesus stod opp fra døden? Hvordan kan 

dette gi håp i hverdagen?  

LIVSNÆRE GRUPPE 

ICEBREAKER 

Hva er din måte å dele gode nyheter på? 

OPP 

Les opp Hebreerne 4,14-16. Be i stillhet, bring frem til Gud det som er tungt og 

vanskelig. Be for hverandre! 

INN 

- Bibelen vitner om Jesu kroppslige oppstandelse i alle de 4 evangeliene. 

Paulus legger også vekt på det. Les 1Kor15,17-20 sammen med dagens 

tekst i Johannes 20. Snakk litt om håpet oppstandelsen gir oss kristne! 

- Johannes beskriver noe som synes å være en «unødvendig» detalj i vers 

6-7. Hva tror du, hvorfor? Hvorfor kunne det vekke tro i «den andre 

disippelen»? 

- Hva tror du, hvorfor har Gud valgt å inkludere disiplene som vitner i Kristi 

himmelfart? (ApGj1,4-14) 

UT 

Se side 28 

NÅ ELLER SENERE 



VI TROR… 23 

Oppstandelseshistorien kommer med noe sterke påstander. 

Kan de være sanne, finnes det bevis på dem, eller er denne 

troen bare basert på myter? Bjørn Hinderaker har holdt et 

spennende foredrag om det på ARENA Flekkefjord. Scann 

koden med et mobilkamera hvis du vil høre mer om temaet fra 

et vitenskapelig perspektiv! 
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JESUS VIL KOMME IGJEN 

EVANGELIET ETTER JOHANNES 5, 16-30 

Fordi Jesus hadde gjort dette på sabbaten, begynte jødene å 

forfølge ham. Men han sa til dem: «Min Far arbeider helt til nå. 

Også jeg arbeider.» Etter dette var jødene enda mer oppsatt på å få 

ham drept. For ikke bare brøt han sabbaten, men han kalte også 

Gud sin egen far og gjorde seg selv lik Gud. 

    Jesus tok til orde og sa til dem: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: 

Sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser sin 

Far gjøre. Det Far gjør, det gjør også Sønnen. For Far elsker 

Sønnen og viser ham alt det han selv gjør. Og han skal vise ham 

større gjerninger enn dette, så dere skal undre dere. For slik Far 

reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også Sønnen 

levende hvem han vil. Og Far dømmer ingen, men har overlatt hele 

dommen til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen slik de ærer Far. 

Den som ikke ærer Sønnen, ærer heller ikke Far, han som har 

sendt ham. 

    Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som hører mitt ord og tror 

på ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for 

dommen, men er gått over fra døden til livet. Sannelig, sannelig, jeg 

sier dere: Den time kommer, ja, den er nå, da de døde skal høre 

Guds Sønns røst, og de som hører, skal leve. For slik Far har liv i 

seg selv, har han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv, og han har 

gitt ham myndighet til å holde dom fordi han er Menneskesønnen. 

Undre dere ikke over dette, for den tiden kommer da alle de som er i 

gravene, skal høre hans røst. De skal komme fram, og de som har 

gjort det gode, skal stå opp til livet, men de som har gjort det onde, 

skal stå opp til dom. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg 

dømmer etter det jeg hører, og min dom er rettferdig. For jeg søker 

ikke det jeg selv vil, men det han vil, han som har sendt meg. 

 

 

 



VI TROR… 25 

KOMMENTAR AV NIMROD PAL 

De aller fleste mennesker forventer at fortellinger kommer til en slutt. Tenk hvor 

irriterende det er når du ser på en film og strømmen går når det er 15 minutter 

igjen av filmen.  

Vår lengsel etter en sammenhengende historie er også til stede når vi tenker på 

livet, på «den store fortellingen om verden». Om du er en ateist, en «spirituell» 

person eller en kristen, har du likevel et visst bilde om hvordan livets fortelling 

kommer til å nå en avslutning. Mange tror f eks at det finnes ikke noe annet, 

bare den materielle verden og til syvende og sist ingen og ingenting har noe 

mening, fordi selve universet kommer til å gå i oppløsning. Bibelen kommer frem 

til en annen konklusjon, når den forteller verdens store historie. Bibelens 

fortelling gir kristenlivet et evig perspektiv.  

Vi kristne lever i forventning og er klare over det at en dag vår nåværende verden 

skal ta slutt. Gud skal gripe inn og store forandringer er i vente. Jesus skal 

komme igjen. Hans gjenkomst vil bli like storslått som hans første komme var 

beskjeden og ringe. 

Grunnen til å tro at Jesus skal komme tilbake, er at han selv sa det 

(Markus14,62) og hans disipler også skrev om temaet. Vi må hverken 

demytologisere dette (dvs. å benekte at dette er noe som faktisk vil komme til 

å finne sted) eller utbrodere det hele (dvs. å tillegge det våre egne 

spekulasjoner). Vi bør holde oss innenfor Bibelens ramme. Hovedformålet ved 

hans gjenkomst vil være å tillegge sitt folk alle frelsesgavene og velsignelsene 

som gjenstår etter den frelsen Han har vunnet for dem: et evig liv, et nytt legeme, 

herlighet og en ny verden, «hvor rettferdighet bor» (2Peter3,13). Men 

trosbekjennelsen fokuserer på den andre hensikten med hans gjenkomst, 

nemlig å dømme (Joh5,22 og 27, ApGj10,42 og 17,31). Da vil de som har unnlatt 

å omvende seg og komme til tro bære konsekvensen av det: en evig fortapelse 

borte fra Herrens ansikt (2Thess1,9), mens de som har søkt tilflukt hos Jesus, 

for å slippe unna syndene og Guds vrede, vil ære «hans rike» som «skal være 

uten ende».1 

 

 

 
1 John R. W. Stott: Kristen tro, side 74 (Pastorens Bibliotek, 1996) 
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Dette budskapet setter livet i et nytt lys. Våre avgjørelser og gjerninger spiller 

likevel en rolle og, ikke minst: det kommer en dag når all urett blir dømt. 

Lengselen etter en rettferdig dom er like gammel som menneskehetens historie 

(se salme 73!), fordi menneskelig rettferdighet har alltid vært og forblir uperfekt. 

Derfor er budskapet om Kristi gjenkomst og den rettferdige dommen den beste 

nyheten noensinne. 
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TRO PÅ HJEMMEBANE 

FOR DE MINSTE – PÅ SENGEKANTEN 

Når noen er bortreist. Gleder du deg til den som bortreist kommer hjem igjen?  

FOR HELE FAMILIEN – VED MIDDAGSBORDET 

Hvordan kan vi arbeide for rettferdighet i samfunnet?  

FOR TENÅRINGENE – I BILEN 

Er det noe urettferdighet i verden som du tror Gud vil gjøre opp når Jesus kommer 

tilbake igjen? 

LIVSNÆRE GRUPPE 

ICEBREAKER 

Tenk at en person du føler enorm respekt for ville besøke hjemmet ditt og tilbringe en 

hel dag sammen med deg. Hva slags forberedelser ville du ha gjort? 

OPP 

Les opp Joh5,24 et par ganger. La budskapet synke inn. Lovpris Herren i bønn eller 

lovsang! 

INN 

- Finn frem 2 hvite ark. Noter alle påstander Jesus sa om seg selv i Joh 5,16-30 

på det ene arket, og alle løftene Jesus ga i avsnittet på det andre arket. Hva 

slags bilde tegner Jesus om seg selv? 

- Har vi noe grunn til å ta eller å ikke ta Bibelens lære om Jesu gjenkomst og 

den kommende dom på alvor? Hva tenker du? Hvorfor? Hvorfor ikke? 

- Ser du de gode nyhetene i forkynnelsen om en rettferdig dom som ikke kan 

unngås? 

UT 

Se side 28 

NÅ ELLER SENERE 

Vi kristne lever i forventning til Jesu gjenkomst. Hvor mye får dette perspektivet 

påvirke dagliglivet ditt? Hva er du mest opptatt av til vanlig? 
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UT - FOKUS 

Å ha et fokus ut over gruppen er viktig. Både fordi det skaper en god dynamikk, 

men ikke minst for at det er oppdraget som Guds folk her på jorden. Vi er kalt 

til å velsigne andre mennesker og vise dem hvem Jesus er i ord og handling. 

 

Forslagene under her er bare noe av det dere kan gjøre, og finn gjerne på egne 

ting. La hovedhensikten være et eller annet som betyr noe positivt for et eller 

flere mennesker utenfor gruppen. 

 

Vi har en liste med noen av de aktivitetene dere kan drive på med. Bruk gjerne 

tid på en kreativ idédugnad hvor det ikke er lov å komme med motforestillinger 

på forslagene før etter 10 minutt. Før det skal en bare tenke muligheter. 

 

• Besøke aldershjem. 

• Dele ut vafler, tilby forbønn eller lignende i byen. 

• Inviter hjem på middag noen du ikke kjenner så godt fra før. 

• Diakonalt arbeid for innvandrere, alenemødre, enslige, syke, eldre osv. 

• Delta med misjonsgruppen i et prosjekt for innsamling til vårt 

misjonsprosjekt i Lupote, Zimbabwe.  

• Inviter til et åpent selskap 

• Vær tilstede i byen for å tilby forbønn/samtale  

• Lage en reunion for voksne som tidligere var i Søndagsskolen som barn 

• Servere middag en torsdag i kirken.  

• Delta som frivillig på Hallo-Flekkefjord 

• Inviter konfirmant eller ungdomsgruppe på middag 

• Stille opp i et frivillig verv i byen 

• Være med på Godhetsfestivalen Flekkefjord for å tilby godhet til andre. 
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3 I BØNN 

Følgende er en hjelp til regelmessig å be 

for 3 mennesker som ikke er en del av 

fellesskapet i menigheten. 

 

Du skriver ned navnene på opptil 3 

personer som du tenker du på en spesiell 

måte vil ha et bønneansvar for denne 

tiden. 

 

Be så folk i gruppen regelmessig spørre 

deg hvordan det går med din relasjon til 

dem. Er det ting Gud viser deg osv. Noter 

det gjerne ned til høyre her. 

 

3 PERSONER JEG ØNSKER Å BE FOR 

Person 1 

 

 

_________________________________ 

Person 2 

 

 

_________________________________ 

Person 3 

 

_________________________________ 

 

ERFARINGER OG BØNNESVAR 
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NOTATER 
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NOTATER 
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