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Forord

Kirkemøtet i 2006 vedtok at det skulle lages trosopplæringsmateriale for voksne, 
”slik at menighetene har et tilbud til innvandrere som ønsker å bli døpt eller bli bedre 
kjent med vår kirkes tro”. Den praktiske oppfølgingen av dette ble gitt til Norges 
største landsdekkende innvandrerorganisasjon, KIA – Kristent Interkulturelt 
Arbeid. Dette heftet er en del av denne oppfølgingen. 

Studieheftet anbefales for alle menigheter som vil gi et tilbud til innvandrere som 
ønsker dåp. Det kan brukes som samtaleopplegg mellom dåpskandidat og den som 
underviser, men det beste er om det kan brukes i grupper fra fem til ti personer. 
Ofte er det kanskje bare en person av gangen som ønsker dåp.  Da kan dette 
heftet brukes som studiebok sammen med Bibelen i en av menighetens vanlige 
cellegrupper eller bibelgrupper.  Målet må være å inkludere dåpskandidaten i 
menighetens vanlige liv. 

Den firedelte strukturen KOM, TAKK, FÅ og GI i gruppesamlingen er bearbeidet 
til norsk av Rune Rasmussen i Det Norske Misjonsselskaps Nettverk for 
menighetsplanting. Mer stoff om denne strukturen finner du på hjemmesidene til 
NMS: www.nms.no/menighet.

Mer stoff om dåpsopplæring for voksne innvandrere finner du på Den norske 
kirkes hjemmesider www.kirken.no under overskriften ’Livets gang’ og ’Dåp’. Her 
finner du også pdf-filer med den engelske versjonen av teksten i heftet.

April 2009
Geir Sakseid
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Innledning

Hvem kan bruke dette heftet? 
Ønsker du å bli døpt?  Vil du gjerne lære mer om den kristne tro? Da er dette 
heftet nyttig for deg.  Mange voksne innvandrere ønsker kristen dåp. I dette 
heftet tar vi opp de viktigste sidene ved troen vår.  Språket er enkelt, slik at de 
som ikke har norsk som morsmål kan forstå det lettere.  

Bibelen er likevel den viktigste boka i dette studiet.  Prøv å få tak i en bibel 
på ditt eget språk før du begynner. Heftet peker på mange viktige tekster fra 
Bibelen som du kan lese på ditt eget språk. 

Er du allerede døpt? Kanskje du bare vil lære mer om den troen du en gang ble 
døpt til. Da er også dette heftet nyttig.  Dette er ikke et opplegg for selvstudium.  
Det passer best for grupper fra fem til ti personer. De som skal bli døpt, må i det 
minste ha en annen person fra menigheten med i samtalene. Dette kan være 
presten eller en annen som har ansvar for undervisning. 

Til gruppelederen
Det er lagt opp til ti gruppesamlinger med en tidsramme på ca. halvannen time.  
Hver av samlingene er delt inn i fire deler: KOM, TAKK, FÅ og GI.  Nedenfor følger 
en kort presentasjon av hvordan vi tenker oss strukturen i gruppesamlingene.

KOM – Å høre til
Vi kommer sammen.  Vekten ligger på å se hverandre som 
hele mennesker. 

Samlingen begynner med en velkomst som inkluderer alle, 
lar alle få høre hverandres stemmer og sørger for at alle 
føler seg hjemme. 

Som en hjelp til å få samtalen i gang, har vi foreslått ett eller 
to åpningsspørsmål. Disse har en viss tilknytning til dagens 
tema, men er like mye tenkt å fungere som ’isbrytere’ rent 
sosialt. 



7Samling nr.

TAKK – Gud er nær
Vi fokuserer på den treenige Gud og tilber ham. 

Denne delen av samlingen kan gjerne tilpasses den 
sammenhengen gruppen er i.  Vi har foreslått noen tekster 
og bønner, men sanger og salmer overlater vi den enkelte 
gruppe til å finne selv. 

FÅ – En tro for hverdagen
Vi studerer Guds ord og vektlegger en livsnær tro.

Til hvert tema har vi funnet en del sentrale bibeltekster og 
skrevet noen spørsmål til tekstene. 
De enkelte i gruppen har gjerne andre spørsmål de vil ha 
svar på.  Det er fint om man åpner opp for slike spørsmål 
i samlingene. 

GI – Å være medmenneske
Vi åpner opp fellesskapet oss i mellom, og er opptatt av 
vitnesbyrdet og tjenesten i hverdagen. 

Før vi går fra hverandre, tar vi tid til å samtale litt mer om 
hvordan vi har det.  Gruppen kan gjerne be sammen til 
slutt. 
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Guds familie

Dette bibelstudiet handler om Guds familie.  De familiene vi blir født inn i, er 
ulike. Noen er små, andre store. Noen blir født inn i en rik familie, mens andre 
deler enkle levekår.  Noen er alene, kanskje med familien sin i et annet land. Guds 
familie er kirken. Når du blir døpt, blir du ”født på nytt”, og kommer inn i Guds 
familie. 

Kom

Å høre til

Takk

Gud er nær

Åpningspørsmål

Kan du fortelle litt om deg selv og familien du kommer fra? •	

______________________________________________________

______________________________________________________

Og/eller: 
Hvilke tradisjoner har dere for nyfødte barn der du kommer •	
fra?

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________

Hvor hører jeg til?
Når vi ser rundt oss på den verden vi bor i, blir vi fylt av undring. 
Hvor hører jeg til? 
Finnes det en Gud som har skapt alt dette? 
Bryr han seg om meg? 
Til alle tider har mennesker stilt seg slike spørsmål. Salmene i 
Bibelen er flere tusen år gamle, men handler om det som er felles 
for mennesker til alle tider. 

Les Salme 8 fra Bibelen, gjerne på flere språk.
Ta litt tid til å la ordene synke.

Hva er et menneske? 
Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn
er over hele jorden,
du som har utbredt din prakt på himmelen.
Av småbarns og spedbarns munn
har du reist deg et vern mot dine fiender

1
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for å stanse hver motstander 
som vil ta hevn.
Når jeg ser din himmel, 
et verk av dine fingrer,
månen og stjernene som du har satt der,
hva er da et menneske, siden du kommer det i hu,
et menneskebarn, siden du tar deg av det?
Du gjorde ham lite ringere enn Gud
og kronet ham med ære og herlighet.
Du gjorde ham til herre over dine henders verk,
alt la du under hans føtter:
Sauer og okser, alle sammen,
ja, også de ville dyr i marken,
fuglen i luften og fisken i sjøen,
alt som ferdes på havets stier.
Herre, vår Gud, hvor herlig ditt navn er over hele jorden!

Guds familie
Jesus lærte disiplene sine at de kunne kalle Gud ”Far”. Det betyr 
at Gud elsker menneskene slik som en god far eller mor elsker 
barna sine. Gud har skapt alle mennesker i sitt bilde, som mann 
og kvinne. Alle mennesker på jorda, uansett rase, stamme eller 
nasjonalitet er skapt av Gud. Da Gud skapte verden, var alt godt. 
Menneskene var en stor familie. 

Tilbake til Guds familie
Mange familier opplever brutte relasjoner.  Ektepar går fra 
hverandre eller ungdommer setter seg opp mot foreldrene.  
Slik var det også i Guds familie da han hadde skapt verden.  
Menneskene begynte å tvile på det Gud hadde sagt, og bestemte 
seg for å følge sine egne ideer.  Resultatet ble at det gode forholdet 
som hadde vært mellom Gud og barna hans ble brutt. 

Gud elsket likevel menneskene. Han sendte profeter til ulike 
tider i historien for å kalle menneskene tilbake til ham. Til slutt 
sendte han sin egen Sønn, Jesus Kristus.

Synd er mer enn store, alvorlige lovbrudd.  Den er en kraft som 
holder alle mennesker fanget. Synden skiller oss fra Guds familie. 
Jesus tok bort skillet som synden lagde. Jesus fører oss tilbake til 
Guds familie.

Få

– en tro for 
hverdagen
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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.” (Johs 3,16)
Dette ene verset sier med få ord det sentrale budskapet i 
Bibelen.  

Hva har Gud gjort for at vi skal få evig liv? •	

______________________________________________________

______________________________________________________ 

Født på nytt
En religiøs leder som het Nikodemus, kom en gang til Jesus om 
natten for å snakke om Gud.  Jesus sa til Nikodemus at han måtte 
bli født på nytt, eller bli ”født av vann og Ånd” for å komme inn 
i Guds rike. 

Les Johannes 3,1-6
Da vi ble født, fikk vi livet i gave uten å velge det selv.

Kan vi si det samme om den gaven vi får når vi blir født på •	
nytt? 

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________

Når vi tror på Jesus som Herre, er det fordi Guds Ånd har skapt et 
nytt, åndelig liv i oss.  I dåpen med vann blir dette livet født, og 
vi kommer inn i Guds familie. Det skillet som kom da mennesket 
syndet mot Gud, er tatt bort.  Gud tilgir all vår skyld og sier til oss 
at vi er hans barn. Derfor gir dåpen oss stor grunn til å feire:  Vi 
har fått et nytt barn i Guds familie! 

Les Joh 1,12-13
I disse versene står det noe om hva vi mennesker skal gjøre, og 
noe om hva Gud skal gjøre.  

Hva er det vi skal gjøre, og hva er det Gud gjør? •	

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________

1
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Dåpen
Helt siden den første kristne tiden har dåpen markert den nye 
fødselen inn i Guds familie. I Apostlenes gjerninger i Det nye 
testamentet, kan vi lese mange fortellinger om folk som ble døpt. 
Av og til blir hele familier døpt på en gang. Enten man er døpt 
som voksen eller som barn, markerer dåpen den nye fødselen 
inn i Guds familie.

Dåp skjer på litt ulike måter i de ulike kristne kirkene, men 
uansett skjer det i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds 
navn. Det vanligste i Den norske kirke er at presten øser vann 
tre ganger over hodet på den som blir døpt, men noen steder kan 
man bli dukket helt under vann. 
 
Den som blir døpt skal ha to eller flere faddere. En fadder er en 
kristen som kan hjelpe deg med spørsmål om den kristne tro, og 
som kan være vitne til selve dåpshandlingen. Dersom du ønsker 
å bli døpt etter dette kurset, kan det være greit å finne faddere 
allerede nå. 

Gi

Å være 
medmenneske
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Guds familie er kirken over hele verden. Alle som tror på Jesus, 
fra alle land og folkegrupper, hører til i Guds familie. Når du blir 
døpt, blir du ’født på nytt’ og blir en del av Guds familie på det 
stedet der du bor. 

Hva kan du gjøre for å bli bedre kjent med dine ”brødre” og 
”søstre” der du bor?

Les mer: 
Da Gud skapte verden:  1 Mos 1-2•	
Da menneskene syndet mot Gud: 1 Mos 3•	
En familie som ble døpt:  Apg 16,25-34•	
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Bønn – troens pust

Det første et barn må gjøre når det er født, er å begynne å puste. I mors liv har 
barnet fått oksygen gjennom navlestrengen, men når det er født, må det puste 
gjennom sine egne lunger. Noen har kalt bønn for ”troens pust”. Bønn er ikke først 
og fremst ord eller ritualer, men et forhold mellom deg og Gud. Vi kan be overalt 
og når som helst, og på mange ulike måter.

Åpningspørsmål
Er bønn vanlig der du kommer fra? 

______________________________________________________

Og/eller:
Lærte du å be da du var liten? •	

______________________________________________________

Når vi ber, er det fint å begynne med å takke Gud for alt han gir 
oss. 

Hva er du takknemlig for i dag?•	

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________

Hvem ber vi til? 
Disiplene til Jesus hadde lært å be fra de var små barn. Likevel 
spurte de Jesus om han kunne lære dem å be. Jesus lærte dem at 
vi kan komme til Gud med våre bønner slik et barn kommer til 
sin far.  

Les Luk 11,1-4
Hvordan føles det å kunne bruke ”Far” som navn på Gud?•	

__________________________________________________ 

Hvor og når kan vi be? 
Vi kan be overalt. Jesus bad både i tempelet og i synagogen. Han 
bad når han var hjemme hos folk og når han var for seg selv 
ute. De første kristne bad daglig i tempelet og i hjemmene. Da 
kristendommen ble offisiell religion i Romerriket, begynte man 
å bygge egne kirkebygg. 

Kom

Å høre til

Takk

Gud er nær

Få

– en tro for 
hverdagen

2
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Vi kan be alene eller sammen med andre. ”Når du ber, skal du 
gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det 
skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte, skal lønne deg” (Matt 
6,6). Dette sa Jesus for at vi ikke skal fristes til å bruke bønnen så 
folk skal se hvor fromme vi er. Men det betyr ikke at vi ikke skal 
be sammen med andre. De første kristne ”holdt sammen og var 
utholdende i bønn” (Apg 1,14).

Hva synes du er lettest? Å be alene eller sammen med andre? •	

______________________________________________________

Vi kan be når som helst. ”Be alltid i Ånden,” sier Paulus (Ef 6,18). 
Bønn er å være i kommunikasjon med Gud. Dette kan vi gjøre til 
enhver tid, gjennom hele dagen. 
Mange syns likevel det er en hjelp å sette av faste tidspunkter for 
bønn. Helt fra den første kristne tiden, og enda lenger tilbake, 
har det vært regelmessige bønnetider, men det varierer veldig 
hvordan dette blir praktisert. Profeten Daniel bad tre ganger 
om dagen (Dan 6,11). De første kristne gikk i tempelet til faste 
bønnetider (Apg 2,46; 3,1). 

Hvilke tider på dagen passer det best for deg å be? •	

__________________________________________________

Hvordan kan vi be? 
Det fins mange måter å be på. Når vi ber, kan vi stå oppreist 
med løftede armer, vi kan knele, bøye hodet mot gulvet, sitte i 
stille meditasjon – eller danse! Vi kan be høyt eller stille. Vi kan 
snakke, synge eller rope. Vi kan be med våre egne ord, eller med 
ord som andre har formulert.

Lytting er også bønn. 
Når vi er i bønn, åpner vi oss for at Gud kan gi oss tanker. Det går 
an å øve seg i å høre Guds stemme på denne måten, slik at Gud 
kan lede oss i bønnen. 

Hvordan pleier du å be?•	

______________________________________________________
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Hva kan vi be om? 
Bønn er å fortelle Gud, vår Far det som ligger oss på hjertet.  Han 
lytter, uansett hvordan vi formulerer oss. For vår egen del kan 
det være godt å bruke bønner som andre har formulert før oss. I 
Bibelen finner vi mange slike bønner.  Om kvelden før vi legger oss 
til å sove kan vi for eksempel be den bønnen som kalles ’Sakarjas 
lovsang’, som står i Luk 2,29-32 eller vi kan bruke ordene i Salme 
4,9: ”I fred vil jeg legge meg ned og sove. For du, Herre, bare du 
lar meg hvile trygt.” Mange ber regelmessig salmer fra Salmenes 
bok i Bibelen. 

Den bønnen som Jesus lærte disiplene sine, blir brukt av kristne 
over hele verden. ”Fadervår” eller ”Herrens bønn” kan vi be slik 
den står skrevet i Bibelen, (Matt 6) eller vi kan bruke den som et 
mønster for våre egne bønner. 

Herrens bønn
Vår Far i himmelen!
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
 og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt og makten og æren i evighet.
Amen.

Be Herrens bønn sammen. 

Forslag til aktivitet
Alle skriver navnet sitt på en lapp og legger den i en kurv. Hver av 
deltakerne trekker en lapp.  Fram til neste møte ber alle spesielt 
for den personen som står skrevet på lappen. 

Gi

Å være 
medmenneske

2
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Mat for troen

Når et barn er født og har begynt å puste, blir det lagt til mors bryst så det kan 
drikke. Vi som er Guds barn, trenger også å ta til oss næring. Jesus sier: ”Jeg er det 
levende brødet som er kommet ned fra himmelen” (Joh 6,51). 

Åpningspørsmål 
Hva er din livrett? •	

______________________________________________________

Og/eller:
Kan du huske en gang du var svært sulten, og så fikk du mat? •	
Hvordan følte du deg da? 

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________

Les Salme 145,13-16
Ditt rike står gjennom alle tider,
ditt herrevelde gjennom alle slekter.
Herren støtter enhver som faller,
og reiser alle nedbøyde opp.
Alles øyne venter på deg,
og du gir dem mat i rette tid.
Du åpner din hånd
og metter alt som lever, med det som godt er.

Og/eller: Syng noen lovsanger

Guds omsorg for kroppen
Profeten Moses levde for mer enn 3000 år siden. Han hørte til 
Israelsfolket, som var slaver i Egypt. Moses ble adoptert av en 
egyptisk prinsesse. Som voksen mann måtte han rømme fra 
Egypt. I ørkenen sa Gud til ham at han skulle dra tilbake til 
Egypt og føre folket sitt ut av slaveriet. Da folket hadde rømt ut i 
ørkenen, klaget de over at de ikke fant mat. 

Les 2 Mos 16,1-18
Hva sier denne fortellingen om Guds omsorg for kroppen? •	

______________________________________________________

Kom

Å høre til

Takk

Gud er nær

Få

– en tro for 
hverdagen

3



20 Inn i Guds familie

Mange år senere holdt Moses en lang tale, som vi finner i 5. 
Mosebok. 

Les 5 Mos 8,3 
Hva sier Moses der om hvorfor Gud gav folket manna? •	

______________________________________________________

______________________________________________________

Jesus er det levende brød
En gang velsignet Jesus to fisker og fem brød så det ble nok mat 
til fem tusen menn. Dagen etter kom Jesus i diskusjon med noen 
av de som hadde blitt mette da Jesus velsignet brødet og fisken.  
Jesus sa da at han er det levende brød.  Å tro på Jesus gir evig liv, 
akkurat som vanlig brød gir liv til kroppen. 

Les Joh 6,47-51
Hvorfor sier Jesus at han er det levende brød som er kommet •	
ned fra himmelen? 

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________
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Hva betyr det at Jesus sier at ”•	 det brødet jeg vil gi, er min 
kropp, som jeg gir til liv for verden”?

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________

Nattverd
Nattverd er en del av den kristne gudstjenesten. I nattverden får 
døpte kristne litt brød og vin. Vi gjør det til minne om Jesus, 
som gav livet sitt for oss. ”Dette er min kropp” og ”dette er mitt 
blod” sa Jesus om brødet og vinen før han døde. Når vi feirer 
nattverd, tenker vi også på at Jesus stod opp igjen fra graven. 
Jesus er sammen med oss i brødet og vinen. Derfor er nattverden 
mat for troen.
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Guds ord
Guds ord finner vi i Bibelen. Bibelen er en samling av hellige 
skrifter. Vi kaller dem hellige fordi de er inspirert av Guds hellige 
ånd. Gud taler til oss gjennom Bibelen. Bibelen har to hoveddeler: 
Det gamle testamentet og Det nye testamentet.

Jesus Kristus er hovedpersonen i Bibelen. Det gamle testamentet 
peker fram mot at Jesus skulle bli født. Det nye testamentet 
forteller om livet til Jesus, om hvordan han døde, at han stod 
opp igjen, og hva det betyr for oss. I en av bøkene i Det nye 
testamentet kalles Jesus ”Ordet” (Joh 1,1-14). Jesus er mer enn en 
profet som hører hva Gud har sagt. Jesus er Guds Sønn, og derfor 
hører vi Guds stemme når Jesus taler. Alt det Jesus gjorde og sa, 
viser oss hvordan Gud er.

Daglig brød 
Slik kroppen trenger mat for å vokse, trenger vi Guds ord hver 
dag for at troen vår kan vokse. Et avsnitt hver dag er den beste 
måten å lese Bibelen på. Hvis du leser Bibelen for første gang, er 
det best å begynne med en fortelling om Jesus, han som kalles 
Ordet og som er sentrum i Bibelen. De fire evangeliene i Det nye 
testamentet forteller om Jesus på litt ulike måter. Det finnes også 
mange bibelleseplaner som gir forslag til tekster du kan lese. 
Menigheten din kan hjelpe deg til å finne en bibelleseplan som 
passer for deg. 

Har du funnet et vers eller en tekst i Bibelen som du synes er •	
spesielt fin? 

______________________________________________________

______________________________________________________

Om det er tid, kan en eller flere lese for de andre i gruppa. 

Er det noen du skal sende en hilsen til med et bibelvers denne •	
uka?

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________

Gi

Å være 
medmenneske
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Opp og gå!

Alle foreldre syns det er stor stas når barnet reiser seg opp på to bein og lærer seg 
å gå. Vår Far i himmelen gleder seg minst like mye når hans barn tar de første 
stegene inn i Guds rike. Han vil også lære oss og vise oss den veien vi skal gå.

Kom

Å høre til

Takk

Gud er nær

Få

– en tro for 
hverdagen

Åpningspørsmål
Har du noen gang gått deg vill eller vært usikker på vegen? •	
Hvordan fikk du hjelp? 

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________

Les Salme 86 (med fokus på vers 11)
Herre, lær meg din vei, så jeg kan vandre i din sannhet.
Gi meg et udelt hjerte, så jeg frykter ditt navn. 
Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte;
min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.

De ti bud er Guds veiskilt for livet. I budene gir Gud oss 
rettledning til hvordan vi skal leve på den måten som er best for 
oss alle. De tre første budene handler om vårt forhold til Gud. 
Resten av budene handler om vårt forhold til hverandre. 
Her er en oppsummering av det Gud sa til Moses på Sinaifjellet 
(fra 2 Mos 20): 

Du skal ikke ha andre guder enn meg.1. 
Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.2. 
Du skal holde hviledagen hellig.3. 
Du	skal	hedre	din	far	og	din	mor.4.	
Du skal ikke slå i hjel.5. 
Du skal ikke bryte ekteskapet.6. 
Du skal ikke stjele.7. 
Du skal ikke tale usant om din neste. 8. 
Du skal ikke begjære din nestes eiendom.9. 
Du skal ikke begjære din nestes ektefelle eller hans 10. 
arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste. 

Er det noen av disse budene du kjenner igjen fra andre religiøse •	
tradisjoner? 

______________________________________________________

4
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Hvordan syns du folk holder disse budene i dag – i Norge og i •	
ditt hjemland? 

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________

Hvorfor er det viktig å leve etter Guds bud? •	

__________________________________________________ 

__________________________________________________

Kjærligheten oppfyller loven
Jesus var nøye med å følge alle Guds bud. I den kjente talen som 
kalles Bergprekenen sa han at han ikke var kommet for å oppheve 
loven, men for å oppfylle den. Kjærligheten gjør aldri noe som er 
mot Guds bud. Den som elsker, oppfyller loven. Derfor sa Jesus 
at alle Guds bud kan sammenfattes i to enkle setninger som vi 
kaller ”det dobbelte kjærlighetssbudet” (Matt 22,37-39): 
”Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din 
sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men 
det andre er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.”

Folk mener ofte forskjellige ting når de bruker ordet kjærlighet. 
Hvilke ulike former for kjærlighet finnes? •	

______________________________________________________

______________________________________________________
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Apostelen Johannes skriver at Gud har lært oss hva sann 
kjærlighet er. 

Les 1 Joh 4,9-10
Syns du det er lett eller vanskelig å oppfylle det dobbelte 
kjærlighetsbudet?  Hvorfor? 

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 

Et nytt hjerte og en ny ånd
Profeten Esekiel levde omtrent seks hundre år før Jesus. En 
gang talte Gud til Esekiel om at han ville rense sitt folk og gi 
dem sin Ånd. Dette løftet ble oppfylt på den første pinsedagen 
i Jerusalem. Men også i dag gir Gud oss sin Ånd. Det skjer når 
mennesker tar imot Jesus, tror på ham, og vender om fra den 
livsførselen de har hatt. 

Les Esek 36,25-27
Har vi behov for å bli renset av Gud? Hvorfor eller hvorfor •	
ikke?

______________________________________________________

______________________________________________________

Kan du se noen sammenheng mellom denne teksten og den •	
kristne dåpen? 

______________________________________________________

______________________________________________________

Hvilke endringer er det Guds Ånd vil skape i oss? •	

______________________________________________________

______________________________________________________
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Å være 
medmenneske. 

Er det et  eller flere bud som utfordrer deg?•	

______________________________________________________

______________________________________________________
Har du behov for å endre kurs på noe område i livet ditt? •	

______________________________________________________

______________________________________________________

Hva vil du gjøre denne uken for å gå den veien Gud vil du skal •	
gå? 

______________________________________________________

______________________________________________________

Til avslutning
Les høyt Salme 86,11-12, gjerne på flere språk når det er naturlig. 

Herre, lær meg din vei,
så jeg kan vandre i din sannhet.
Gi meg et udelt hjerte,
så jeg frykter ditt navn.
Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte;
min Gud, jeg vil evig ære ditt navn.
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Jeg tror – på Gud Fader

I Guds familie eier vi mange ting sammen. Det viktigste vi deler er troen vår. De 
første kristne fikk tidlig behov for å fortelle kort hva de trodde på. Dette kaller vi en 
trosbekjennelse. I de neste samlingene skal vi se nærmere på den trosbekjennelsen 
som er mest kjent i Norge. Den første delen av trosbekjennelsen handler om Gud 
som Skaper og Far.  

Åpningsspørsmål

Er det vanlig å snakke om religion der du kommer fra?•	

______________________________________________________ 

Og/eller:
Har du noe gang blitt utfordret til å svare hva du tror på?•	

__________________________________________________

__________________________________________________

Trosbekjennelsen
Trosbekjennelsen er en del av den kristne gudstjenesten. ”For 
hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt 
hjerte at Gud har oppreist ham fra de døde, skal du bli frelst”, 
skriver Paulus (Rom 10,9). 

Når vi sier fram trosbekjennelsen, proklamerer vi at vi tror på én 
Gud, som har åpenbart seg for oss som Far, Sønn og Hellig Ånd. 

Som en del av gruppemøtet, kan alle si fram trosbekjennelsen.

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens 
skaper.

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, fór ned til 
dødsriket, stod opp fra de døde tredje dag, fór opp til himmelen, 
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra 
komme igjen for å dømme levende og døde.

Kom

Å høre til

Takk

Gud er nær

5
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Få

– en tro for 
hverdagen. 

Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges 
samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det 
evige liv.

Herren er vår Gud, Herren er én 
”Shema Israel!” ”Hør Israel!” Slik begynner den eldste 
trosbekjennelsen i Bibelen. ”Hør Israel! Herren er vår Gud, 
Herren er én.” (5 Mos 6,4) 

Tre sider ved den ene Gud
Kristne tror at Gud er én, han som skapte himmelen og jorden. 
Den evige Gud kaller vi Far.  Når vi sier ’Far’ mener vi ikke at Gud 
har avlet barn på en kroppslig måte, men på en åndelig måte.

Kristne tror også at den ene Gud taler ved sitt ord.  Gud skapte 
verden ved sitt ord.  I Bibelen kalles Jesus for ”Ordet” (Johs 1,1-
3). Det greske ordet som brukes her er ”logos”, som også kan 
bety intellekt eller tanke.  På norsk bruker vi ordet ”logikk”, som 
kommer av det samme greske ordet. Så Gud har skapt verden med 
sitt Ord, sitt intellekt, og Gud og hans intellekt er selvfølgelig ett 
og det samme.  Det vil si at Gud taler ved sitt Ord, Kristus, som 
er hans Sønn. 

Kristne tror også at Gud er til stede ved sin Ånd, som vi kaller 
’Den hellige ånd’.  Gud og hans Ånd er ett. 

Kristne tror derfor ikke på tre guder, men på én Gud.  Denne 
ene Gud eksisterer fra evighet, taler ved sitt ord og er til stede 
ved sin Ånd. Han er Fader, Sønn og Hellig Ånd. Fader, Sønn og 
Hellig Ånd er like i alle ting, og av samme natur.  Derfor sier vi 
at Faderen er Gud, at Sønnen er Gud, og at Den hellige ånd er 
Gud.  

Det er vanskelig å forstå at Gud kan være både én og tre på 
samme tid.  Men vi mennesker kan aldri fullt ut forstå Gud.  Vi 
er mennesker – han er Gud.  

Vi sier ofte om mennesket at vi består av ånd, sjel og kropp. Disse 
er forskjellige på en måte, men vi har likevel bare en personlighet.  
Mennesket er en helhet, og vi er ikke tre mennesker selv om vi 
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har ånd, sjel og kropp. Et slikt eksempel er ikke fullkomment, 
men grunnen til at kristne tror på en treenig Gud, er at det er slik 
vi møter Gud i Bibelen. Bibelen sier klart at det bare finnes én 
Gud. Men han viser seg for oss som Far, Sønn og Hellig Ånd. 

Jeg tror på Gud Fader
Gud har skapt deg og gir deg hver dag alt du trenger for å leve. 
Mennesker som ikke følger Guds vilje, er årsak til mye vondt. 
Gud ønsker ikke at vi skal oppleve krig, vold, og fattigdom. Gud 
er en god Far for alle han har skapt. 

I en av salmene i Bibelen skriver kong David om forholdet mellom 
Gud og barna hans: Les Salme 103,13-14

Hvordan skal en god far ta seg av barna sine? •	

______________________________________________________

______________________________________________________

Far og Sønn
Som Guds Sønn har Jesus et unikt forhold til sin Far. Derfor blir 
han kalt ”den enbårne”. Han var født av Gud før alle tider, og var 
i opphavet hos Gud. Det er gjennom Sønnen vi kan komme til 
Far og lære ham å kjenne. ”Kom til meg, alle dere som strever 
og bærer tunge byrder; så vil jeg gi dere hvile”, sier Jesus (Matt 
11,28).

Guds farshjerte
En gang fortalte Jesus en lignelse som viser oss hvordan Gud 
lengter etter sine barn når de går bort fra ham. 

Les Luk 15,11-24
Hva syns du om det sønnen gjorde da han bad faren om å få •	
arven?

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
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Hvordan tror du det ville føles å komme hjem etter å ha sløst •	
bort hele arven?

______________________________________________________

______________________________________________________

Les Luk 15,20. 
Hva synes du om farens reaksjon da han så sønnen sin?•	

 
______________________________________________________

______________________________________________________

Hva lærer denne lignelsen oss om Guds forhold til sine barn?•	

______________________________________________________

______________________________________________________

En stor og rik arv
Som Guds barn har vi fått en stor arv. Gud har gitt oss ansvaret 
for å ta vare på den jorda vi bor på. Hvilke konsekvenser får det 
for vår holdning til 

ressursbruk?•	

forurensing?•	

klimaendringer?•	

andre spørsmål?•	

Gi

Å være 
medmenneske 
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Guds Sønn, vår Herre 

”Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre.” Slik sier vi det i den 
andre artikkelen av trosbekjennelsen vår. Hva vil det si at Jesus er Guds Sønn?  

Åpningspørsmål

Jesus blir høyt verdsatt i mange ulike kulturer og religioner. •	
Hvem sier folk i din kultur at Jesus er?

______________________________________________________

______________________________________________________

Og/eller: 
Hvem tror du at Jesus er?•	

______________________________________________________

______________________________________________________

Syng en salme eller en lovsang

Vi som er kristne tror at Jesus er Guds Sønn. Det vil si at Jesus 
står i et helt spesielt nært forhold til Gud. Jesus var Guds Sønn 
før verden ble skapt, men han ble også født som et menneske. I 
Bibelen kan vi lese hvordan Maria fikk besøk av en engel som sa 
at hun skulle bli mor.

Les Luk 1,26-38
Hva var Marias første reaksjon da hun fikk høre at hun skulle •	
bli mor? 

______________________________________________________

______________________________________________________

Kom

Å høre til

Takk

Gud er nær

Få

– en tro for 
hverdagen

6
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Hvem skulle være far til dette barnet (vers 32)?•	

______________________________________________________

______________________________________________________

Hva tenker du om engelens ord, ”For ingenting er umulig for •	
Gud” (vers 37)?

______________________________________________________

______________________________________________________

Jesus er altså født uten at hans mor hadde noe seksuelt forhold til 
noen. Men når vi leser om Jesus i Det nye testamentet, skjønner 
vi at Jesus fullt og helt var et menneske som oss. Samtidig blir det 
tydelig for oss at han er noe mer. Han kalles Guds Sønn, og han 
sier og gjør ting som bare Herren Gud kan gjøre. 
Da Jesus hadde stått opp fra de døde viste han seg for disiplene. 
Men Tomas var ikke der den gangen, og han tvilte. En uke etterpå 
fikk Tomas se Jesus, og han sa til ham: ”Min Herre og min Gud” 
(Johs 20,24-28). Jesus er vår Herre og vår Gud.

Jesus er like evig som Gud selv. Han som ble født i Betlehem som 
Marias sønn på et bestemt punkt i verdenshistorien, var Guds 
Sønn allerede før verden ble skapt.

Les Kol 1,15-20

I vers 15 står det at Gud er usynlig. Hvordan forestiller du deg •	
Gud? 

______________________________________________________

______________________________________________________
Er det lettere å forestille seg Jesus enn Gud? Hva syns du? •	

______________________________________________________

______________________________________________________
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Hvordan kan vi kjenne Gud ved å se på Jesus? Hva sier teksten •	
om dette? 

______________________________________________________

______________________________________________________

Når vi leser alt det Bibelen forteller om Jesus, forstår vi at han er 
både menneske og Gud.  Jesus er 100 % menneske, akkurat som 
alle andre, bare at han er det eneste mennesket som har levd 
uten synd.  Samtidig er Jesus 100 % Gud.  Han er ett med Gud vår 
Far og Gud Den hellige Ånd.

Be for hverandre om hjelp til å ha en frimodig bekjennelse av 
troen på Jesus Kristus når dere gjennom uka møter mennesker 
som ikke deler denne troen.

Les mer
Jesus og Far er ett: Johs 14,6-11.  •	
Jesus kom fra Gud og ble menneske: Fil 2,6-11•	
Jesus er et bilde av Guds vesen: Hebr 1,1-3•	
Jesus, Guds sønn, gir hvile: Matt 11,25-30•	
Bare Gud kan tilgi synd.  Jesus tilgir synd: Markus 2,1-12•	
Jesus sitter ved Guds høyre hånd: Markus 14,60-64 •	

6
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Guds offerlam

Dåpen er en stor gave. En av de gavene dåpen gir oss, er tilgivelse for syndene. 
Jesus kjøpte oss fri fra synden da han døde på korset. Han kjøpte oss ikke fri med 
gull eller sølv, men han betalte med sitt eget blod. Jesus er ”Guds lam, som bærer 
verdens synd”. 

Åpningspørsmål

I mange kulturer er det vanlig å ofre et dyr ved ulike anledninger. •	
Kjenner du til slike skikker?

______________________________________________________

______________________________________________________

Kan du huske en gang du fikk skylda for noe en annen hadde •	
gjort? 

______________________________________________________

______________________________________________________

Les Joh 19,17-30 

Noen ganger blir folk kidnappet og holdt i fangenskap helt til 
noen betaler for å kjøpe dem fri. Da Jesus døde på korset, kjøpte 
han oss fri. Ikke fra menneskers fangenskap, men fra djevelens 
makt. Han kjøpte oss fri fra dødens og syndens makt. Han betalte 
med sitt eget blod.

Takk Jesus for at han døde på korset for å kjøpe deg fri. 
Syng gjerne en salme eller noen sanger. 

En gang før Jesus var blitt en kjent mann, var Johannes nede ved 
elva Jordan og døpte. Folk kom til Johannes og bekjente syndene 
sine, og Johannes døpte dem i elva. Da Johannes fikk øye på Jesus, 
pekte han på ham og sa: ”Se, der er Guds lam, som bærer verdens 
synd” (Johs 1,29). Tre år senere døde Jesus på korset. 

En tid etter at Jesus hadde stått opp fra de døde og dratt opp 
til himmelen, var en av de tolv apostlene hans ute og forkynte 
evangeliet. Da møtte han den etiopiske finansministeren, som 
var på pilegrimsreise til Jerusalem.

Kom

Å høre til

Takk

Gud er nær

Få

– en tro for 
hverdagen

7
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Les Apg 8, 26-38

Av og til er det vanskelig å forstå det vi leser i Bibelen. Slik var det 
for den etiopiske finansministeren også. Filip forklarte at teksten 
var en profeti om Jesus. Da Jesus døde, var han som en sau på vei 
for å slaktes. Når vi leser om ham i Det nye testamentet, forstår vi 
at han gav sitt liv som et offer til soning for våre synder. 

Syns du det er vanskelig å forstå det du leser i Bibelen? •	

______________________________________________________

______________________________________________________

Hva tenker du om at Jesus blir sammenlignet med en sau eller •	
et lam, og hva har det med synd å gjøre?

______________________________________________________

______________________________________________________

Tilgivelse for syndene
Jesus er altså Guds lam som bærer verdens synd. En gang snakket 
apostelen Peter om tilgivelse for syndene. Det var på pinsedagen, 
og han holdt en tale i Jerusalem. De som hørte på Peter, trodde 
det han sa, og spurte: ”Hva skal vi gjøre?” Peter sa at de skulle 
vende om og la seg døpe.  

Les Apg 2,38
Hva sier dette verset om hvordan man får tilgivelse for •	
syndene? 

______________________________________________________

______________________________________________________

Når du tror på Jesus og blir døpt i hans navn, får du alt det som 
Jesus gir. Fordi Jesus er Guds offerlam, som bærer verdens synd, 
bærer han også din synd. 

Apostelen Paulus skriver at ”alle har syndet, og de har ingen del i 
Guds herlighet”. Dette er likt for alle mennesker, enten vi føler oss 
som store syndere eller ikke. ”Men ufortjent og av hans nåde blir 
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de erklært rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Ham har Gud stilt 
synlig fram for at han med sitt blod skulle være soningsstedet for 
dem som tror” (Rom 3,23-25). 

Når Jesus har tilgitt deg, hvilke konsekvenser får det for ditt 
forhold til:

Gud? •	

______________________________________________________

De menneskene du møter i hverdagen?•	

______________________________________________________

_____________________________________________________
Les mer: 

Historien om påskelammet i Egypt: 2 Mos 12•	
Bukken som bærer bort folkets synder: 3 Mos 16,21-22•	
En profeti om Jesus, Guds offerlam: Jesaja 53,1-7•	
Jesus ofret seg selv: Hebr 9 og 10.•	

Gi

Å være 
medmenneske 
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Åpningspørsmål

 Kan du fortelle om noe som ble et vendepunkt i livet ditt?•	

______________________________________________________
Og/eller

 Fortell din troshistorie•	

______________________________________________________

Les Salme 118,14-24 høyt, gjerne på flere språk. 
Herren er min kraft og min styrke,og han er blitt min redning.
Hør, jubel og seiersrop lyder i de rettferdiges telt!
Herrens høyre hånd gjør storverk,
Herrens hånd reiser opp.
Herrens høyre hånd gjør storverk.
Jeg skal ikke dø, men leve og fortelle om Herrens gjerninger.
Hardt har Herren tuktet meg,
men han overgav meg ikke til døden.
Lukk rettferdsporten opp for meg, 
jeg vil gå inn og prise Herren!
Her er Herrens port, gjennom den går de rettskafne inn.
Jeg takker deg fordi du har svart meg, fordi du ble min redning.
Den steinen bygningsmennene vraket, er blitt hjørnestein.
Dette er Herrens eget verk, underfullt er det i våre øyne.
Dette er dagen som Herren har gjort;
la oss juble og glede oss på den!

Syng en sang som handler om at Jesus lever. 

At Jesus stod opp fra de døde er godt dokumentert ut fra 
øyenvitner som møtte Jesus etter at han var stått opp. To av disse 
øyenvitnene finner vi i fortellingen i Matt 28,1-10. Les den.

Hvem var de første vitnene til oppstandelsen?•	

______________________________________________________

 
Jesus lever i dag

At Jesus stod opp fra de døde var et vendepunkt for disiplene til Jesus. I møtet med 
den oppstandne fikk de nytt håp og kraft til å leve et nytt liv for Gud. Hva vil det si 
for oss i dag at Jesus lever?

Kom

Å høre til

Takk

Gud er nær

Få

– en tro for 
hverdagen

8
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Hva tror du kvinnene hadde forventet å finne i graven?•	

______________________________________________________
Hva sa engelen til kvinnene? •	

______________________________________________________
Hva gjorde kvinnene da engelen hadde snakket med dem?•	

______________________________________________________
Hva var kvinnenes reaksjon da de så Jesus? •	

______________________________________________________

Senere viste Jesus seg for mange andre. En av dem var Paulus, 
han som hadde vært en ivrig motstander av de kristne, og som 
forfulgte dem og satte dem i fengsel. Paulus ble helt forandret 
etter møtet med Jesus. I ett av brevene sine lister Paulus opp 
de mange som kunne bevitne at de hadde sett den oppstandne 
Jesus.

Les 1 Kor 15,1-8
Kan vi stole på disse vitnene?•	

______________________________________________________

Et levende håp
Like etter dåpen leser presten disse ordene fra Bibelen:
”Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike 
miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi 
oppstandelse fra de døde!” (1 Pet 1,3).

Kanskje var Peter den av apostlene som følte sterkest tap da Jesus 
døde. Peter hadde sagt at han aldri skulle svikte Jesus, men sviktet 
da han ble satt på prøve. Da Peter fikk møte den oppstandne 
Jesus, fikk han nytt mot og nytt håp. 

Hvorfor kan Peter si at håpet er levende? •	

______________________________________________________
Ofte lyder de samme ordene når et menneske blir gravlagt. At 
Jesus stod opp fra graven gir oss et håp om at vi også skal stå opp 
til et nytt liv en gang. 
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Jesus viser seg for mennesker i dag også. Mange kan fortelle at de 
har sett Jesus i et syn eller i en drøm.  En av dem kaller vi Paul.  
Han bor i Norge, men kommer fra et land i Midtøsten, og vokste 
opp som muslim. 

Paul drømte at han så en mann i hvite klær, og med langt hår. 
Hele verden var borte, og alle var døde. Alle mennesker stod opp 
fra gravene, og mannen i de hvite klærne dømte menneskene og 
delte dem i to flokker, til høyre og til venstre.  Det var en sterk 
opplevelse, og Paul skjønte at det var Jesus han så.   Senere fikk 
Paul se Jesus to ganger til. Han leste i Bibelen om at Jesus skulle 
dømme alle mennesker, og forstod at Jesus måtte være Guds 
sønn.  Paul ble døpt, og er nå med i en kristen menighet. 

I Bibelen skriver apostelen Paulus at dåpen kan sammenlignes 
med å bli begravd med Jesus og å stå opp igjen med ham. Vi 
”begraver” synden og det gamle livet, og ”står opp” til et nytt liv 
for Gud sammen med Jesus.

Les Rom 6,3-5 og 10-11
For å leve det nye livet med Jesus, trenger vi hjelp. Den hellige 
ånd hjelper oss til å leve rett. 

Å leve som kristen kan av og til gå på tvers av verdier og kulturelle 
normer i det samfunnet vi lever i.

Er det sider ved det kristne livet som er i konflikt med kulturen •	
der du kommer fra?

______________________________________________________
Opplever du det lett eller vanskelig å være vitne om at Jesus •	
lever i dag? 

______________________________________________________
Be for hverandre om hjelp til å leve det nye livet for Gud.

Les mer: 
Peter fornekter Jesus: Matt 26,69-75•	
Jesus viser seg for disiplene: Luk 24,36-43•	
Peter møter den oppstandne Jesus: Joh 21•	
Paulus (Saulus) møter den oppstandne Jesus: Apg 9,1-22•	

Gi

Å være 
medmenneske
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Jeg tror på Den Hellige Ånd
”Jeg tror på Den hellige ånd, en hellig, allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes 
forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv.” Slik lyder den tredje artikkelen i 
trosbekjennelsen. Hvem er Den hellige ånd egentlig? Hva gjør han, og hva har han 
med meg å gjøre?

Åpningspørsmål
Vi sier ofte om gode forfattere og kunstnere at de er inspirert. •	
Har du en favoritt? Eller kan du fortelle om en kjent forfatter 
eller kunstner fra ditt eget land?

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Takk Gud for at han er nær. Be Den hellige ånd om å inspirere 
deg, så ordene du leser i Bibelen blir levende for deg. 

Hvem er Den hellige ånd?
Ånden har alltid eksistert. På Bibelens første side står det at 
”Guds Ånd svevet over vannet” da verden ble skapt. Ordet ”Ånd” 
betyr ”pust” eller ”vind”. Vi kan ikke se vinden, men vi kjenner at 
den blåser, og vi kan se at vinden bøyer greinene på et tre. Slik er 
det med Guds Ånd også. Det er han som virker på hjertet vårt og 
får oss til å bøye oss for Gud og tilbe ham. 

Ånden er en del av den treenige Gud. Kristne tror på én Gud som 
har vist seg selv for oss som Fader, Sønn og Hellig Ånd. Noen sier 
at kristne tror på tre guder, men dette er en misforståelse. Ånden 
er forskjellig fra Faderen og Sønnen, men vi tilber ham sammen 
med Faderen og Sønnen som én sann Gud. 

Ikke all åndelighet kommer fra Gud. At Guds Ånd kalles hellig 
betyr at han er ren og sann og forskjellig fra andre åndsmakter 
som også fins i verden.

Kom

Å høre til

Takk

Gud er nær

Få

– en tro for 
hverdagen
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Hva gjør Den hellige ånd? 
Ånden hjelper oss til å tro på Jesus. Han hjelper oss til å forstå at 
Gud har tilgitt oss syndene våre. Slik bygger Ånden et fellesskap 
av mennesker som har fått et nytt liv. Dette fellesskapet er kirken 
– Guds familie.

Kirken har en fest til ære for Den hellige ånd. Denne festen kaller 
vi pinse. Femti dager etter at Jesus stod opp fra de døde, feirer 
vi at Ånden kom til de første kristne og satte dem i brann for 
Jesus. 

Les Apg 2,1-18
Hvilke ytre tegn på at noe spesielt skjedde kunne de høre og •	
se på pinsedagen? 

______________________________________________________

______________________________________________________

Hva begynte de som ble fylt av Ånden å gjøre? •	

______________________________________________________

______________________________________________________

Hvem var i Jerusalem på den tiden, og hvordan reagerte de? •	

______________________________________________________

______________________________________________________

Peter siterte profeten Joel fra Det gamle testamentet. Hvem •	
skulle få Guds Ånd, og hva skulle de gjøre når de fikk Ånden? 

______________________________________________________

______________________________________________________

Mange begynte å tro på Jesus pga. det Peter sa. De som trodde, 
ble døpt. Hele tre tusen mennesker ble lagt til kirken den dagen. 
Derfor kaller vi ofte pinsedagen for ”kirkens fødselsdag”.

Les vers 38
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Hva er det de som vender om og lar seg døpe skal få?  •	

______________________________________________________ 
 
Symbol på Den hellige ånd
I Bibelen finner vi ulike symbol på Ånden. Disse symbolene gjør at 
vi lettere skjønner hva Ånden gjør. Vannet som vi bruker i dåpen, 
er et slikt symbol. Vannet renser og gir nytt liv. Liksom vannet gir 
nytt liv til plantene i ørkenen, gir Ånden liv til vårt indre. Jesus sa 
at fra vårt indre skal det ”renne strømmer av levende vann” når vi 
tror på ham (Johs 7,38). Duen er et annet symbol på Ånden. Da 
Jesus ble døpt, kom Ånden over ham som en due (Luk 3,21-22). 
Ånden blir også sammenlignet med en ild som brenner, og slik 
forstår vi at Ånden setter hjertet i brann for Gud.

Hvilke symbol på Den hellige ånd forteller deg mest om hva •	
han gjør? Vannet, duen eller ilden? Hvorfor? 

______________________________________________________

______________________________________________________

Hvordan kommuniserer Ånden med oss? 
Ånden kommer når han selv vil. Men han bruker særlig Guds ord, 
dåpen og nattverden for å gi oss troen på Jesus og fylle oss med 
sin kraft. Derfor er det viktig at vi tar i bruk disse nådemidlene, 
slik at vi åpner oss for alt det Ånden vil gi oss.  

Da apostlene ble fylt av Ånden, fikk de straks kraft til å gå ut 
på gaten og fortelle om Jesus. Alle kristne har ikke de samme 
oppgavene, men på ulike måter skal vi være vitner om Jesus til 
menneskene rundt oss. 

Føler du at du trenger praktisk hjelp fra Ånden i hverdagen?•	

______________________________________________________

Hva trenger du hjelp til? •	

______________________________________________________

Be sammen om at Guds Ånd skal hjelpe dere til å være vitner om  
Jesus.

Gi
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Inn i Guds familie

Dette bibelstudiet har handlet om Guds familie og om den nye fødselen. Vi har 
snakket sammen om livet i Guds familie og om troen som vi deler i denne store 
familien. Nå er tiden kommet for å ta skrittet inn i Guds familie. 

Åpningspørsmål

Mener du det samme om kristendommen nå som da du •	
begynte på kurset? 

______________________________________________________

______________________________________________________

Les Salme 100, gjerne på flere språk
La hyllingsrop lyde for Herren, hele jorden!
Tjen Herren med glede,
kom fram for ham med fryd!
Kjenn at Herren er Gud!
Han har skapt oss, ikke vi selv,
til sitt folk og til den hjord han vokter.
Gå gjennom hans porter med takkesang, 
inn i hans tempelgårder med lovsang.
Lov ham og pris hans navn!
For Herren er god, hans miskunn er evig,
hans trofasthet varer fra slekt til slekt.

Takk Gud for kirken, for Guds verdensvide familie og for den 
lokale menigheten der du bor. 
Be Gud velsigne dagens samvær. 

Syng gjerne en salme eller noen sanger

En familie blir døpt
I Apostlenes gjerninger finner vi en dramatisk fortelling om 
en fangevokter som blir døpt med hele sin familie. Apostelen 
Paulus og Silas, medarbeideren hans, ble satt i fengsel fordi de 
forkynte troen på Jesus. Men midt på natten skjedde det noe som 
forandret livet til fangevokteren og familien hans.  

Kom

Å høre til

Takk

Gud er nær 

Få

– en tro for 
hverdagen
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Les Apg 16,25-34

Hva var det Paulus og Silas gjorde før jordskjelvet kom?•	

______________________________________________________

______________________________________________________

Hvorfor ville fangevokteren ta sitt eget liv?•	

______________________________________________________

______________________________________________________

Hvorfor ble fangevokteren og familien hans døpt? •	

______________________________________________________

______________________________________________________
Hva syns du om at det skjedde så fort? •	

______________________________________________________

______________________________________________________

Fra denne fortellingen ser vi at ikke bare fangevokteren, men 
hele familien hans ble døpt. Slik kom familien hans inn i Guds 
store familie. Den samme store familien kommer du inn i når du 
blir døpt.

Forsakelsen og troen 
Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen 
Jeg tror på Gud Fader …
Jeg tror på Jesus Kristus …
Jeg tror på Den Hellige Ånd …

I dåpsgudstjenesten vil du, sammen med menigheten, bekjenne 
forsakelsen og troen som du blir døpt til. Det betyr ikke at du 
her og nå skal kunne forklare hele innholdet i den kristne tro, 
men at du sier et nei til djevelen og alt det han vil, og sier et ja til 
Gud. I Bibelen kalles Jesus ”troens opphavsmann og fullender” 

Gi
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(Hebr 12,2). Det vil si at troen vår begynner med Jesus, og at han 
hjelper oss å leve ut troen vår når vi har øynene våre festet på 
ham. Etter hvert som du lever med ham, vil du også skjønne mer 
av innholdet i trosbekjennelsen. 

Hva kan det konkret bety for oss i dag ”å forsake djevelen”? •	

______________________________________________________

______________________________________________________

Har du lært noe nytt om den kristne tro gjennom dette •	
kurset? 

______________________________________________________

______________________________________________________

Føler du deg klar til å bli døpt nå, eller er det ting du fremdeles •	
trenger å vite mer om? 

______________________________________________________

______________________________________________________

Nå er tiden kommet for å gjøre de siste forberedelsene til dåpen. 
Gå gjennom dåpsliturgien sammen med presten, slik at du føler 
deg trygg på det som skal skje. Kanskje du vil fortelle menigheten 
litt om hvordan din vei fram til dåpen har vært. Da kan det være 
greit å fortelle det til gruppa først. 

Avslutt med å be sammen for dåpsgudstjenesten.
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