
Kurskveld 9: Hva med na ?  

Introduksjonsaktivitet (10 minutter) 
 

Alternativer  Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg 
trenger 

Hvis du kunne 
forandret en ting… 
Hva ville det ha 
vært? 
 
(10 minutter) 

Forestill deg en bedre verden 
enn den vi lever i i dag. 

Velkommen til meg@Gud.  Det er godt å se dere!  
 
Hvis du kunne forandret en ting i verden, hva ville det ha vært? Tenk på en konkret 
forbedring du ville ha gjort om du hadde makt til det.   
 
(ta en runde og hør fra alle) 
 
Så mange gode idéer!  
Det som er interessent er at vi lengter etter en verden hvor ikke bare jeg har det 
bedre, men hvor alle har det bedre.  Vi tenker automatisk på felleskapet, i samfunnet.  
 
Gud ønsker også å forandre en del ting med verden.  Bibelen forteller mye om 
hvordan Gud mener at du og jeg KAN gjøre en forskjell. Faktisk ønsker Gud å 
samarbeide med dere.  
 
Gud kaller dette samarbeidet for «Guds rike». Guds rike er noe som skjer nå. Og de 
som følger Jesus er en del av det.  
 
Men hvordan fungerer dette i mitt liv? Det skal vi se på nå…  
 
 

 

 



 

VIS DVD-en (26 minutter) 

Debrief: (10 minutter)  
 

Alternativer  Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger 

Tabernakel 
kart 

Snakk om tabernakelet og hvordan det er Guds 
illustrasjon for å oppnå et liv med han: «veien til 
Guds rike.» 
 
(Tabernakelet var det teltet Gud ba Moses om å 
sette opp som et symbol på at Gud var midt i blant 
sitt folk. Det er mange interessante sider til 
tabernakelet. Det som skjedde der var viktig for 
folket i ørken fordi de ble konfrontert med syndens 
konsekvenser og en opplevde en måte å bli 
forsonet med Gud igjen. For oss kristne ser vi Jesus 
i alle symbolene.  Det er 3 deler i tabernakelet 
disse viser til Jesus som offer, prest og konge. Og, 
det hele forteller oss om frelsesprosessen som 
ender med Guds seier over synd og døden hvor alt 
som tilhører synd og døden skal bli forvist fra 
universet.  
I denne leksen ser vi på tabernakelet på et 
grunnleggende nivå – som Guds illustrasjon på 
hvordan det er gjort mulig for oss å komme til 
han. Vi aksepterer Jesus som vårt offer, vi blir 
rengjort gjennom dåpen, vi blir med i menigheten 

Hva var noen av de viktige tingene som kom frem i DVD-en?  
(ta i mot forslag).   
 
En ting som ble snakket om er tabernakelet.  Det er et telt som 
Gud ba israelittene å bygge da de vandret i ørken.  

Et ark til hver av 
deltagerne: 
«Tabernakelet»  
Penner 



som er som et lys i mørket, vi spiser vårt daglig 
åndelige brød, og ber til han. Alt dette bringer oss 
nærmere og nærmere Gud selv. Hans karakter er 
sett i de ti bud som er inne i arken og i midten av 
de ti bud er sabbaten som handler om vår enhet 
med Gud og kjærligheten for hverandre.) 

 

  



Bibelstudie: (20 minutter)  
 

Alternativer  Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger 

Studie om 
Dåp 

Bibelstudie som skal gjøres i grupper I tabernakelet var vaskefatet et symbol på det Gud gjør når han 
kommer inn i livene våre. Et annet symbol som også brukes i 
Bibelen og i menigheten i dag, er dåp.  Det er også et symbol på at 
syndene våre blir vasket bort av Jesus.  Det er et symbol på et nytt 
liv sammen med Gud i stedet for et liv uten Gud.  
 
Nå skal vi åpne Bibelen og se litt nærmere på dette.  
 
Dere skal jobbe i grupper og har 15 minutter.  
 
(etterpå er det bra om du går igjennom arket rask slik at gruppene 
kan dele litt av det de har oppdaget) 

Arken: Hva er 
dåp og hva betyr 
det?  

 

 

 

  



Gå dypere (10 minutter) 
Alternativer  Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg 

trenger 

Alternativ 1: 
Åndens frukt 

Snakk sammen om åndens frukt og hva det vil si i 
praksis. 
Dette kan gjøres i smågrupper eller som en stor 
gruppe. 

Jesus kom og sa «Guds rike er kommet». Han inviterer deg til å 
være med i hans rike. Det gjør du når du tror på han og inviterer 
han inn i ditt liv. Når han kommer inn i ditt liv vil hans Ånd forandre 
deg.  Da begynner du et nytt liv sammen med han. Det er det vi 
viser når vi blir døpt.   
Bibelen sier at når Guds Ånd lever i deg viser du det ved hvordan 
du er som en person.  Åndens frukt heter det.  
Paulus beskriver det i Galaterne 5, 22-23: kjærlighet, glede, fred, 
overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og 
selvbeherskelse.  
 

Disse karaktertrekk, eller frukter, er oppbyggende og positive. Det 
er ikke vanskelig å gjøre en forskjell når vi har disse verdiene i 
livene våre.  
 

Nå skal vi se på et ark med 33 ord på. Dere må bestemme om 
ordene passer sammen med åndens frukt eller ikke?  Er de 
oppbyggende eller ikke. Tilhører de Guds rike eller ikke?  
 

(bruk arket: « Åndens frukt: tegn på et nytt liv») 

Ark til alle: 
«Åndens 
frukt: tegn på 
et nytt liv» 

Alternativ 2: Se 
åndens frukt i 
hverandre 

Oppmuntre hverandre ved å si hvilke «frukter» 
som vi ser i vår gruppe. 
Gjøres som stor gruppe med mindre du har flere 
enn 20 stk. 

(ta samme innledning som ovenfor og snakk litt om hver av 
fruktene; Hva er de? Hva er de ikke? Nevn gjerne noen eksempler 
på hvordan vi viser dem…) 
Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, 
trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. 
 

Ok nå har vi «……» (si navnene)her i gruppen vår. La oss ta en runde 
hvor vi skal fortelle alle hvilke «frukt» de er spesielt god på. (ta 
runden, gruppen blir enig om hvilke frukt hver person er spesielt 
god på) 

 



Stilletid 
Alternativer  Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger 

Et lys – et 
nytt liv 
(10 
minutter) 

Lysbønn for gruppen.  
Bruk juletrelys 
(passende lengde for 
gruppen, med nok 
lyspærer)  
Del ut pærene – en til 
hver. 
I det deltagerne skrur 
inn pæren sin slik at det 
begynner å lyse så sier 
de hva de ønsker Gud 
skal forvandle i dem. 

Nå nesten ved slutten skal vi gjøre en bønneaktivitet sammen.   
(del ut lyspærene) 
 
Dere har fått en lyspære.  Den lyser ikke akkurat nå. Den må kobles inn i ledningen.  Og hvis 
ledningen har strøm i seg lyser pærene. En liten lyspære blir forvandlet av kraften til et 
skinnende lys.  
Hva er det i ditt liv som trenger forvandling? Kanskje det er et problem på skolen, eller i 
familien, eller at du ikke føler deg så bra, eller kanskje du er bekymret!?  
Eller, er det noe du vil ha mer av? Kjærlighet, kanskje eller glede, fred, overbærenhet, 
vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet, selvbeherskelse. 
 
Nå skal dere skru inn hver deres lyspære. Når dere gjør det skal dere si en ting dere trenger at 
Gud forvandler i deres liv. Det dere sier blir i dette rommet. Alle her inne har taushetsplikt.  
Dette er vår bønn til Jesus om å forandre oss, at han vil gi oss et nytt liv, og at han vil ønske 
oss velkommen i hans rike.  
(Alle skrur inn sin lyspære etter tur.  Når alle har gjort det plugger man inn kontakten) 
Nå lyser det.  Slik er det når du slipper Jesus inn i ditt liv. Du blir forvandlet til noe vakkert. Og 
når vi kommer sammen som en menighet så lager vi sammen et stort lys. 
 
La oss be for alt som har blitt sagt og om at Jesus må være med oss som en gruppe, slik at vi 
kan være lys i verden og bygge Guds rike sammen med han.  
(be)  

Juletrelys eller 
noe lignende – 
passende lengde 
til antallet i din 
gruppe. (noen 
ekstra lyspærer) 

 Valg kort 
(3 minutter) 

Gi et lite kort til alle, for 
å så samle dem inn 
igjen.  

Helt til slutt har jeg lyst å dele ut dette kortet. Det er 4 spørsmål på det og jeg inviterer dere til 
å lese det som står her og krysse av på det dere er enige i. Og så samler vi dem inn igjen.  
Det kan hende at jeg deler informasjonen med Pastoren, men jeg deler det ikke med flere enn 
det. Om du, for eksempel, krysser av at du ønsker å forberede deg til dåp, så skal jeg snakke 
med pastoren om det. Det samme går for det spørsmålet om å bli mer involvert i menigheten.  
Men her forplikter du deg til ingenting.  
 
(del ut arket «mitt valg» og samle dem inn igjen når alle har skrevet ferdig.) 

Arket: «mitt 
valg» for alle. 



Tabernakelet 

Ved hvert element, skriv hva det er og hva det betyr for ditt liv her og nå.  

Jesus som offer Jesus som prest Jesus som konge 



 

Tabernakelet    FASIT 

 

Jesus som offer Jesus som prest Jesus som konge 

Alter 

Bekjennelse av 

synd og vårt 

behov for Gud 

Vaskefatet 

Vi trenger Guds 

«vasking»  

Dåp og fotvask 

Lysestaken: menighetsliv 

Bekjennelse av synd og vår 

behov for Gud 

Skuebrød: livet med Jesus og 

hans ord hver dag 

Bekjennelse av synd og vår 

behov for Gud 

Røkelse: bønn 

Bekjennelse 

av synd og vår 

behov for Gud 

Arken: felleskap/kjærlighet  

Guds hjerte - Sabbaten 

Bekjennelse av synd og vår 

behov for Gud 



Gruppearbeid: Hva er dåp, og hva betyr det?  

 

Les følgende bibel vers:  

Apostlenes Gjerninger 2,36-37  

Apostlenes Gjerninger 8,26-39 

Markus 16,16 

 

Kan du være en kristen uten å ha tatt dåp? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

 

Hva skal man ha gjort eller oppnådd for å kunne døpes, i følge disse 

bibeltekstene?  

 

 

 

Les Romerne 6,3-6 

Hva betyr dåp? 

 

 

 

 

 

Hvis det er tid, les om Jesus dåp i Markus 1,9-11 

 

 



Åndens frukt: tegn på et nytt liv!  

Åndens frukt er en beskrivelse av Jesus sine karakter trekk – noe vi også ønsker 

å ha i livene våre. 

Åndens frukt er: kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, 

trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. 

Hvilke av disse passer inn med åndens frukt? Skriv ved siden av hvert ord: «ja», 

eller «nei» eller «ja og nei» om dere finne ut at det kan bli brukt både til 

åndens frukt og til det motsatte. 

 

Snille ord 

TV 

Idrett 

Oppmuntring 

Vennskap 

Lytting 

PC 

Sinne  

Internett 

Gaver 

Smil 

Hjelp 

Råd 

Kritikk 

Å si «ja»  

Å si «nei» 

Timeplan 

Søvn 

Frisk luft 

Frukt 

Alkohol 

Gangster rap 

Natur 

familie 

Misunnelse  

Bønn 

Sang 

Å døgne 

Skole 

Solskinn 

Kunst 

Drama 

Klem 

  



Mitt Valg 

__ Jeg er ikke døpt, men ønsker å 

forberede meg for dåp.  

__Jeg er døpt og ønsker å bekrefte 

mitt ønske om å være Jesus 

disippel. 

__ Jeg ønsker å være mer involvert i 

menighetens arbeid. 

__ Jeg vil være et lys i verden og be 

om at Guds kraft vil leve i meg. 

 

Navn________________________ 
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Mitt Valg 

__ Jeg er ikke døpt, men ønsker å 

forberede meg for dåp.  

__Jeg er døpt og ønsker å bekrefte 

mitt ønske om å være Jesus 

disippel. 

__ Jeg ønsker å være mer involvert i 
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