


lntroduksjon, hva er TBS?

Hvem er Gud?

Hvem er Jesus?

Hva da med Den Hellige Ånd?

Bøkenes bok

Etikk og moral

Hva er vitsen med
menigheter og kirker?

Få mest mulig ut av livet!



@ Hvem er Gud?
@ Finnes Gud?
@ Hvordan er Gud?
@ Stammer vi fra

apene?

@ Er livet et sjakkspill
mellom Gud og
djevel?

@ Gud har en plan for
alle mennesker!

Det er et spørsmål som mennesker til alle tider
har spurt seg selv, alt fra enkle huleboere til
filosofer i antikkens Hellas. Er Gud en kraft?
Er han en tanke?
Er han en sjakkspiller?
Mange har forsøkt å lage bilder av Gud, ut
fra sine egne ønsker om hvordan Gud bør
VæTE.

Når kristne snakker om Gud, med stor G, så er
det Gud, Gud skaperen, Faderen, eller på

hebraisk, Jahve. Gud er han som Jesus ka1ler
Faderen, og som bibelen kaller Gud.
Selv om alle religioner har laget seg et bilde av hvem Gud
er og kaller ham for Gud, så er det ikke selve GUD som de tilber.
F.eks. Allah betyr også Gud på arabisk, men det bildet som muslimene
har på ham, stemmer ikke overens med det bildet som bibelen gir av

Gud, selv om muslimene mener at de tilber Abrahams Gud.



Bla opp og finn ut hvem Gud er.
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Finnes ffiæ#ffi
Bibelen diskuterer ikke om Gud finnes. Den
presenterer ham med den største selvfølgelighet.
Den lovpriser ham istørste undring.

Forskjellige svar på
spørsmålet om Gud finnes:

VET IKKE - de kalles agnosrikere

NEI - de kalles ateister

JA - Ae kal1es troende

JA...JO..M U LIG...TROR
DET... - slik svarer de aller fleste.

Bibelen overser ikke at det er noen som
tviler på at Gud er til og også fornekter
det.

Lææ sæ$ær* "$4

Herre, du ransaker meg og kjenner meg.

Enten jeg sitter eller står opp, såvet du
det. Langt borte fraforstår du min
tanke.

Enten jeg går eller liggea ser du det, du
kjenner nQye alle mine veier
For det er ikke et ctrd på min tunge - se,

Herre, du vet det alt sammen.

Bnkfra og Jbrfra omgir du meg, du
legger din hånd på meg.

Å forstå dette er for underlig for meg,

det er.for hqyt, .jeg makter det ikke.
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Selve skaperverket vitner om at Gud
finnes. Mange er de som har forsøkt å
finne svaret på selve livets eksistens, og
selv med dagens teknologi og
klonemetoder har man ikke klart å finne
opp selve livet. Man har bare kunnet bruke
naturens egen mekanisme til å
reprodusere seg selv, til å klone.

Bare Gud kan skape liv ut av intet



Bia opp og finn noen av bibelens argumenter for 
Guds eksistens 
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r Gud? 

På hebraisk beskrives Gud i hele 

13 forskjel/ige varianter. 

Det er ikke 13 forskjellige Guder det er 

snakk om, men 13 egenskaper hos Gud, 

som beskrives i navnet. 

- Den sterke, sanndrue, 
trofaste. 

.. - Den høyste Gud. 

- Livgiveren, han som 
tilfredsstiller alle behov, forsørger. 

' . - Jeg er den jeg er. 
Den sel veksisterende som åpenbarer seg 
selv. 

. - Herren mesteren 

- Den selveksisterende 
som åpenbarer seg selv som vår forsørger. 

. - Den selveksisterende 
som åpenbarer seg selv som vår 
helbreder. 

- Den selveksisterende 
som åpenbarer seg selv som vår seier og 
befrier. 

-Den 
selveksisterende som åpenbarer seg selv 
som adskiller og helliger. 

-Den 
selveksisterende som åpenbarer seg selv 
som rettferdighet. 

-Den 
selveksisterende som åpenbarer seg selv 
som vår fred. 

. - Den selveksisterende 
som åpenbarer seg selv som vår hyrde. 

- Den 
selveksisterende som åpenbarer seg selv 
som den all tid nærværende. 

For Hebreerne betyr navn alltid noe. Det forklarer en karakter, et kali og en 
:ramtid. Gud forandret engang navnet på en kar, nemlig Abram. Gud gav ham 
et laf te om å bli far til mange folk, og det er det hans nye navn betyr, MANGE 
r=OLKS FAR. Hva betyr ditt navn? 



Bia opp og finn noen av Guds egenskaper i disse 
bibelversene . 
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~ GUD? 
5tammervi fra 


Darwin heter mannen som for over hundre år siden 
introduserte evolusjonsteorien, som fra hans side var en 
teori om hvordan jorden ble til. Darwin selv håpet at 
fremtidige forskere ville finne [ossiler og bevis for sin egen 
teori. Dette har ennå ikke skjedd, men allikevel undervises 
alle norske elever i hans teori, som om det var fakta . Man 
har en nå ikke funnet de såkalte ,<missing links». Det 
forskerne leter etter er rett foran øynene deres, men" DU 
SER DET IKKE FØR DU TROR DET!» 

B ibelens første vers sier: «l 
begynnelsen skapte Gud ..» . Se 
Jeg rundt! Det finnes mange 
dode ting, ting som vi har laget. 
B iler, stoler, jakker og bukser. 
\len ingenting av di sse tingene 
ble til av ingenting. De er laget 
<.1\ noe som fra før har vært til. 
Gud skapte verden. 

'\ar ble jorden kapt? 

Bi belen sier i grunnen ikke annet 
~ n n at det var «i begynnelsen .. » 
Bibelen er ikke en lærebok i 
m rurvitenskap, selvom mange 
.ok hadde ønsket at den var det, 
-.'! \i slapp å lure så mye på di sse 
·:ngene. Så vi hadde noe «å slå i 

d et med» i naturfagtimen. 
Bi belen er mer opptatt av 
r:1 nneskets forhold og posi sjon i 

-: :lpelsen enn i detalj hvordan 
_~( ;; kjedde. 

1. Vi ble skapt til å leve i 
samfunn med Gud. Mennesket 
sammenliknes ikke nedenfra . Vi 
er ikke det høyes te dyret. Vi 
sammenliknes ovenfra. Vi er lik 
Gud. Vi gjenspeiler Guds 
kjærlighet og visdom. 

2. Menneskene ble også skapt til 
å leve i samfunn med andre 
mennesker. Vi er ikke bare 
mennesker men også 
medmennsker. 

3. Menneskene er Guds 
forvaltere av jorden. Vi står 
ansvarlig ovenfor Gud i forhold 
til hvordan vi har passet på, eller 
rettere; 
forvaltet hans skaperverk. 

«Herren Gud formet 
mennesket av jord fra 
marken og blåste livspust i 

hans nese.» 
1. Mosebok 2,7 

Evolusjonsteorien 
prØver å forklare verden 
og det rundt oss etter 
ideen om at dyr og 
planter utvikler seg. Det 
at noen type dyr ikke 
lever lenger er fordi 
andre Ulviklet seg videre, 
og da dør de svake ut. 
Hitler brukte dette som e t 
argument for utryddelsen 
av jøder. de var «et svakt 
ledd i utvikl ingen ». 

C''' radiokarbon måling 
er en utbredt måte å måle 
alder på stein og fossiler. 
Dette fordi C" har en 
rask halveringstid i 
forhold til mange andre 
radioaktive stoffe r. 
Dermed kan man måle 
omtrent alder på saker og 
ting. Et av problemene er 
at det er da underforstått 
at mengden av C" er 
konstant gjennom alle 
disse årene. 
Det er ikke nødve ndigvis 
ret!. man har hattlevende 
rotter i bur som har blitt 
målt til en alder av fle re 
hund re tusen år gamle I 
De har rett og slett fått 
f6r med lite C"... hmm. 



SKAPT PA 6 DAGER... er det mulig?
I I * ir:'i+:i, I i*lnq:l' -'', t.;,i '1 iulr.i

,-,i;-l:ilt,t: rtil l..ilr {i. rå;r::t'ili' iril:.

;.tu* iiLii:t i: *r iåti: 9lli ;ir:l; .r.

i,i ;l l.:,r:il' l;it+t * 1",-l r,,i l,l;

! I':rI t i IiliL: i"i': it ir .' l! r-l irr,i'l

ii ;ti;{,it*,.: i ri:i'r i' I

1. Gud skapte virkelig alt På
6 dager, slik det står.

Pt"oblenz: Det er vcLnskelig Jrtr
oss å.ftrtte at del er mulig.

2. Ordet dag, må forståes

som en tidsperiode, det vil si

at skapelsen fant sted over et

lengre tidsrom. Man kan
bruke 2. Pet. 3. 8 som
argument. (For Herren er en

dag som 1000 år)
Problem: Dette er en måte å

im6tt ekomme ev rs lusi tt n s læren

på, eller tirlsberegningen som

mun brwker Det bl.ir allikeve!

bare et pluss på 6-7 tusen år.

3. Da Gud åpenbarte dette for
forfatteren av boken, så

vedkommende det som endte

i lBpet av en uke. En ting
hver dag.
Problem: trngenting i bihelen
tilsier at del er slik det
skjedde.

4.Deter et gap På mange
millioner av år mellom vers 1

og 2 i l. mosebok, og at det
var i denne perioden at f.eks
dinosaurene eksisterte.
Problem: Det blir tlet snwnrc

sam den.forrige, ct det ikke

er ruten.ting sont ksn st(|tte en

slik tanke oru dette i bibel'en"

Dessverre er det mange
velmenende kristne som i et

forsøk på å tilnærme seg

utviklingslæren, stadig
kommer opp med forskjellige
tolkninger. Del eneste vi som

kristne egentlig trenger å

gJøte, er å se etter sannheten i

bibelen og ikke tvile På at vi
er skapt av Gud med en

hensikt og en plan. Vi er ikke
blitt til gjennom en utvikling,
fra en amøbe i havet og frem
til i dag.

Om det er så at Gud skaPte

jord og himmel På seks

dager, så var vel ikke det
vanskelig for Ham. Hvorfor
brukte han så lang tid som

seks dager...

(o.6>Wl
lJtt'.
Hva mener foltr
flest om id6en
om at Gud har
skapt oss?

,6
C
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fossiler er vanskeligere å forklare enn andre.



Bla opp og finn ut hvordan alt er blitt til. Skriv ned i

stikkord hva disse bibelstedene forteller deg:



..Gud så på alt det han hadde gjort,

og se, det var overmåte 9odt."
1. Mos. 1.31.

ffir v*rdæn #ffiC?
Det skier mye vondt i verden i dag. Vi må
skille mellom to slags ondskaP:

@ Xrig, ran, drap og voldtekt er alt
menneskers verk. Menneskene bruker sin

frihet til å gjgre onde ting. Under 2.

verdenskrig ble 6 millioner jøder drept i
gasskamre. Det er bare en måte å beskrive det

på: DJEVELSK. I det nye testamentet
beskrives alltid det onde som djevelens verk.
Det blir lettere å forstå all ondskap hvis vi
regner med at djevelen finnes, selv om mange

påstår at det er oss kristne som har funnet på

ham for å ha noen å skylde På.

@ Mye ondt skjer rett og slett fordi denne

verden er i ferd med å 6delegges av ondskap
og egoisme, og egoisme kommer fra
djevelen. Det er kanskje hans stØrste våpen i

kampen for å myrde, stjele og ødelegge
menneskene. F.eks. er det på grunn av

egoisme at folk sulter i Afrika, man kaller det

gjerne en tØrkekatastrofe, men om ikke
egoisme hadde hindret resten av verden fra å
hjelpe fattige land, ville ingen behpve å sulte.

Er fuet etsj okkspill, rnellorn

Hvordan kom det onde inn i en
verden som Gud hadde skaPt god?

Bibelen sier at bak det onde, står DEN onde.

1. Mos.3 forteller om hvordan menneskene

lot seg friste av Guds motstander, og det

onde, kalt synden, kom inn i verden.

Ble den onde skapt for å balansere universet
med det onde og det gode, slik kineserne
kaller ying og yang?
Djevelen er ikke Guds likemann. Det står

om ham at han brukte å hete Lucifer og var
en av de største og flotteste englene. Likeson
menneskene, er englene skapt med egen vilje
og denne engelen begynte å la stolthet
komme i hjertet sitt. Han ville til slutt være

lik Gud, og tok med seg en tredjedel av

englene i himmelen i et opprgr mot Gud. IIar
og hans medsammensvol'Tle ble kastet ut av

himmelen. (Les. Jesaja,14. 12-14)

Det er disse som i 1. Mos. 6. 1-4 parer seg

med jordens dgtre, og satan blir kalt deres

leder. Hans navn satan betyr anklageren, og

han er menneskets anklager.
Satan er han som fristet Jesus i @rkenen og

kalles <<denne verdens fyrste>>.



Hværn har $kylda?
Når det hender en alvorlig ulykke, spør en

nesten alltid:< Hvorfor hendte dette?> Det

er et sv4rt naturlig spørsmål for oss å

stille. Vi spør hvorfor vi lever. Vi spør om

hvor verden er kommet fra. Vi sp@r etter

årsaken til ulykker som rammer oss.

Man hører mange forskjellige svar:

- Det var Gud som giorde det.

- Det var menneskets egen skyld.

- Det var skjebnen.

- Det var djevelens verk.

- Det var helt tilfeldig.

Bla opp og finn noen av djevelens

Gud er virksom i verden, og han er ute

etter å gjøre oss godt. Det er ikke slik at

alt som skjer er Guds vilje, men han kan
gjgre noe med oss gjennom alt som skjer.

Vi er også gitt fri vilje av Gud, så helt
uskyldige er vi nok ikke selv, og til slutt er

også djevelen virksom, og hans plan er å

myrde, stjele og @delegge.

er



Woeiltfetdig'Hanharenfuttkommenplaniatthangjør'ldager
Gud i ferd med å futtføre sin fretsespøi ry b"?!::?t:?.i^:y i1i:ud 

hotdt d<

uuo Ireru IIIYU a I' ' lÅ"' nan giort den kient'( Efes' 3'9)
hemmetig. Men ved Den Hellige Ana

Guds frelsesPlan gjelder alle

mennesker' " Han som vil at alle

mennesker skal bli frelst og lære

sannheten å kjenne'" 1'fim' 2'4'

h4vmrdeffi h*#Yffitæ det?
Guds plan 1å klar da mennesket falt i synd'

Gud vitte gjenopprette og gi oss del i en

fullkommen frelse'

Gud gikk fram på den måten at han valgte ut

et foik, Abrahams etterkommere' Israel' Dette

folket gav han loven' Dette folket skulle etter

CoA, itun vise aile andre folk at Gud er god'

og at Gud er den Han er'

Vid lou"n ble det klart for alle at mennesket

er syndig. << Loven framkallet Guds vrede'>>

Rom. 4,*t+. <<Loven kom for å giBre fallet

st@tre,>> Rom. 5, 20'

låu"ns hensikt var il gtr@re det klinkende klart

ut ui uu, syndere. Ingen klarte å holde Guds

lov.

ffiud sæffidtffi Jæ$u$
<<Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn' født

av en kvinne og tøAt under loven' Han skulle

kjøpe dem fri som stod under loven' så vi

kunne få barnekår'> Gal' 4' 4-5'

Alle som tror på Jesus blir frelst og får del i

det evige liv. Dette gjelder både jøderog

hednin*ger. Disse kalles menigheten' eller

bruden.



Jesus kommer igjen
Vi tror vi lever i endens tid, avslutningen av

nådens tidsalder. Mange tegn forteller oss at

Jesus kommer snart. Plutselig er han her,

usynlig for andre enn de troende. Han skal

hente oss. Ikke i en UFO. men slik som

disiplene så ham forlate jorden i Ap. gJ. 1.

Dette kalles bortrykkelsen. Jesus sier det i
Matl.24, <da skal to gå ute på marken og en

bli igjen...>
Bruden (som er et bibelsk bilde på alle de

kristne) skal feire bryllup i himmelen. Jesus

er brudgommen. Da skal alle troende fh mØte

Jesus, i den første oppstandelsen. Det blir en

stor fest.

lsrael
Fra dette folket kom Messias, Jesus, som er

verdens frelser. Guds plan for Israel er ennå

ikke slutt. De hører med i hans plan helt fram

til slutten. Profetene i GT forutsa at landet

skulle gjenopprettes.
I dag er Jødene tilbake i Israel etter nesten

2000 år uten eget land.

Jesus skal opprette sitt tusenårsrike på

jorden, og da skal det være fred påjorden i
alle disse årene, fordi satan og hans demoner

er bundet. Dette er etter bortrykkelsen av de

kristne. Deretter skal de slippes 16s for en

kort tid, og så skal Gud skape en ny himmel
og en ny jord.

ffir"i gh*terl beg3'ffineq"...



Bla opp og finn ut hva det står om Guds
frelsesplan.



En unq kvi
fortelle
ble fø i
lødsek:
persone
Jøde

en dag besøk av.eh:ftårrc,,{P,#
rn skulle føde edsønn:bQkåele --'-i$F
, i en stall, og vi stille |ffin*}ffi
is er historiens sent*# ffir,@

Sg Hvem er Jesus?

€i+ Mange vil gjerne
mene noe om Jesus.

iflere arhundren

S Hvorfor måtte
Jesus dø?

e sønn ffin I

e for$lle$et

Bilde fra filmen: Evangeliet etter l\'4atteus



Kristendom er ikke et sp@rsmål om

<blind tro>. Det er en tro basert på
FAKTA. Jesus har levd - det finnes
sterke bevis.for det.

Ingen historiker vil noen gang benekte at

det har levd en person som kalte seg Jesus

Kristus, som b1e født i Betlehem, vokste

opp i Nasareth og ble dømt til døden

under Pontius Pilatus' regieringstid i
Jerusalem. Dette er bekreftet i både
jødiske og romerske historiebøker. Det
fortelles: < På den tiden levde Jesus, en

vis mann, hvis vi da kan kalle ham et

menneske!>> A1le straffesaker og

rettsoppgjØr b1e omhyggelig skrevet ned

av romerne og det er nøye nedtegninger

av rettsaken mot Jesus.

i'-:"',ri-,i :1.. i lil.,-l-.1!,t'r',.;l':;' :

Jesus sa mye om seg selv, som forundret
og forarget mange mennesker.

Han sa han var kommet for å tilfredsstille
våre åndelige behov. (Joh. 6.35)

For å vise oss veien til Gud. (Joh. 14.6)

For å komme med lys inn i livet vårt.
(Joh.8,12)

Han sa også om seg selv:
At han var...Gud. (Joh. 14,9)

At han kunne ... tilgi synder. (Mark. 2,5

At han skulle ...dømme verden. (Matt.

25,31-32)
Han sa også til folk:
... Kom til meg! (Matt. 1I.28-39)
... følg meg! (Mark. l.l1)
...ta imot meg! (Matt. 10.40)

Vennene hans kalte ham:
Min Hene og min Gud! (Joh. 20.28)

"Et menneske som ikke er
noe mer enn et menneske
og sier slike ting som
Jesus sa, er ikke noen
stor morallaerer. Enten er
han gal -på linje med en
mann som sier han er et
bløtkokt egg eller så må
han være selve helvetes
djevel. Du må ta et
valg...!" C.S. Lewis



=SUS?
Mongevitgl

: . : - . s:; rste personlighet og en stor morallærer er han blitt kalt, og mange
- -'n-:^le og like mange ondhjertede mennesker har på en naturlig og

, " : : :: 3n overnaturlig måte forsøkt å bortforklare at Jesus er Guds sØnn og
: .: - : _: S:3 veien til Faderen. Her Skal du fa noen aV de ..gode årgumentene,,.

F - Fruf€t.srer
- - : :. hrrn var. På lik
" , ,: -,ndre store

, - ' .r Jesaja og
', i:: Gud sendte en

' :. l \Iuhammed,
: :-tte opp> en del
..--r> 

underviste.
I' I-harnmed var en

. - -:. enn Jesus, (Isa
-..:-r på arabisk), er

, ,., -..ir'r skai komme

. -.r:lme levende og
- -t :1.

It.n f'orste Kristus,
- ,, .\-9erne, de mener at

, :: Jen fdrste personen
" *. .r a leve hellig og

- - -' cud. slik som vi
: :1i. Vi kan alle bli en

Srden Kristus betyr
: .rriiler de at Jesus
: -J_! se1v. og at vi kan

. -: -:. Samme...'J

I n logner,
r , udsbespotter og

D p f Ofefr kalte fariseeme
.:.us ble falskt anklaget

- . let han ikke var. fordi
. ,.er de rike jødiste

prestene og deres makt ved å
forkynne om himlenes rike,
helbrede syke og tilgi synder.
Det er jo nettopp
egenskapene til en

opprører...vel.

En gal rrlårrn, sier
hedningesamfunnet. De
mener at kristne bruker en gal
manns liv for å kontrollere og
misbruke mennesker. De
knytter neven mot himmelen
og forteller Gud der oppe at

de ikke tror på ham... hvem
knytter de neven til da...?

Jesus selv spurte
'disiplene: - Hvem sier
dere at jeg er?
Peter svarer: - Du er
Messias, den levende
Guds Sønn.
Jesus svarer ham:

- Salig er dw, Simon,
Jonas sØnn!

- For det er ikke kiøn
og blod som har
åpenbart dette for deg,

men min far i
himmelen.

Matt. 16. 16-17



Alfa og Omega
(Åp t,e)

Davids Sønn
(Matt 15,22)

Døren (Joh 10,9)
Evig Far'(Jes 9,6)
Fredsfyrste {Jes 9,6)
Guds Sønn (Mark 1,1)
Hellige og rettferdige,

den (APg 3,14)
Herrenes Herre

(Åp 1e,16)
Hyrde, den gode

(Joh .10,14)

lmmanuel (Jes 7,14)
Jeg er (Joh 8,58J
Kongenes Konge

(Åp 1e,16)
Kristus (Matt 1,16)
Lammet (Joh 1,29; AP

5,6-13)
Livets høvding

(Aps 3,15)
Løven av Juda

(Åp s,s)
Menneskesønnen

(Matt 8,20)
Morgenstiernen

(2 Pet 1 ,t e; ÅP Zz,t 0)

Nasareer (Matt 2,23)
Ord, Guds (ÅP 19,13)
Ordet (Joh .1,1)

Råbbi (Joh 1,39)
Rotskudd, Davids

6p 5,5)
Rotskudd, lsais

(Jes 11 ,10)
Rådgiver (Jes 9,6)
Salvede, den (Sal 2,2)
Spire (Sak 6,12)
Under (Jes 9,6)
Veldig Gud (Jes 9,6)
Vintre, det sanne

(Joh 15,1)

Her er noen av navnene som bibelen
har gitt Jesus. Les dem og skriv ned

noen tanker du gjør deg rundt disse

navnene og Jesus som person.



Hvordan bekreftet Jesus det han påstod
om seg selv?

Id.5,6,7 --

Hvordan vet vi at han stod opp fra de døde?

llva tror du?



ffi#w#
Kjenner du mange som har et kiede

med kors rundt halsen?
Hvorfor går vi med et grusomt,
ja, en av de mest grusomme

h e n rette I se s redskaPe n e ru n dt

halsen?
Hvortor er dette sYmbolet På
den kristne tro?

Jo, det er fordi korset representerer svaret på

PROBLEMET!

Hvilket problem?
Søppel, det er et stort problem, og da tenker

jeg ikke på den søpla du og jeg kaster i
naturen eller på s@ppeldynga, den er et

problem for miljØet, men den s6pla som

forur.n."t livene våre, og den verden vi

lever i. Bibelens navn på denne søpla er

SYND.
Denne sØpla avskjærer oss fra vennskap med

Gud. Den stenger veien og lar oss sitte igjen

med en død følelse innvendig' Ofte som

Hva kan vi gjøte
med problemet?

Overse det!
Glemme det!
Løse det!
Gud overså det ikke og glemæ det rll
Hankom somJesus for åLØSE DFI

Les Romerbrevet 3,23.

Gud hadde ikke noe aru1et tals ei

gi synden cl\dsstraff, nten hatt t il
"gi 

*tnnrtkene denne straffett' tti

Zttknt han dem for hot'r. (Jolt' 3' i

Dermed tok han selv straftetl' 1" tt-

født som menneske, for a ta \'lir ,

For å dØ i vårt sted.

skyldfølelse.





,,Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever
Ienger selv, men Kristus lever i meg. Det
nå lever i legemet, det lever jeg i troen på
Guds sønn, han som elsket meg og gav s

selv for meg.> Galaterbrevet 2, 20.

Diskut6r i gruppa hva dette betyr i praksis, og skriv
ned noen stikkord.

Å tro på Jesus får konsekvenser



Den
Hellige Ånd

Hvo do rned
" :* Hellige And har vært skyld i mye bråk og st@y i

:r::historien. Hver gang Han har sluppet til og beveget de

r-"-ine har de etablerte kirkesamfunnene slått hardt ned på de

*-.i^,ars kristne som i grunnen ikke har gjort noe annet enn å

:,,rtrre om å få det samme som disiplene ble lovet av Jesus rettfØr
-,:i forlot dem, den dagen vi kaller Kristi himmelfartsdag.

.,. sa i Ap gj. 1.6 at disiplene skulle bli
:. i Den Hellige Ånd ikke mange dagene

-.:. o-q han sa i v. 8 at de skulle få kraft til å

::. hans vitner. Dette var ikke første gangen
,-plene hadde hørt om denne Hellige Ånden,

: :et ble ikke siste heller, de opplevde ham,

@ Hvem er Den Hellige Ånd?

æ Andsdåp hva er det?

@ De åndelige nådegaver, hva er
det?

ffi Hva er det å være åndelig?

Den Hellige Ånd dukker ikke opp fBrste gang

i NT heller, han er med allerede i 1. kapittel i
den første boken i Det Gamle Testamentet.

I

,
I



Den
Hellige Ånd

La oss fa det På det rene fra første
stund:
Den Hellige Ånd er Gudl
Likefullt som Faderen og Sønnen er
Gud. Den Hellige Ånd er den tredje
personen i den treeninge Gud, og han

representerer hele guddommen.

Han var med den gang jorden ble skapt. Vi
kan trygt regne med at han alltid har væft

en del av Gud.
Det står i l.mos v.2 <Men Guds And
svevde over vannene...>> Det ordet svevde

kan også oversettbs med å ruge, slik ei

hgne ruger på eggene.

Livet på jorden skulle skapes og Den
Hellige Ånd var den skapetde kraft.

Du kan si det slik:
Faderen bestemmer, Den Hellige ånd

utfører, uten at det gjør ham til en l@pegutt,

Han er Guds kraft i aksjon på jorda og i oss

mennesker
JESUS måtte bli døpt i Den Hellige And
før han utførte noen mirakler. Dette gir oss

et bilde på hvor fullkomment menneskelig
Jesus vat, og hvor avhengig også han var
av Den Hellige Ands kraft. Jesus sa selv at

han ikke giorde annet enn det Faderen

hadde vist ham.

.: : 1ti;ii: lltt

.r ii: :ilrirr:. i; . r:

'r\ !:ll

Andre navn på Ånder
Jesus brukte flere navn På ham sor.

beskriver for oss noen av hans oPP,

Hjelperen. Trøsteren. Talsmanne
også kan bety advokat). Sannheter
Levende vann. Han blir også btlie'
sammenliknet med ild, vann og olj
Alle disse navnene sier oss noe on:

Han er og hva som er hans funksj.''

I den gamle pakten, det vil si det st

skiedde lør Jesus gav sitt lir. sa r o:

Den Hellige And i aktivitet i alle J

troende, men han vat over Profete
eksempel: Profeten Joel sa: <Herre

er over meg....>>

Det var den gangen Gud kun åPenl

i Tempelet, i det aller Helligste. nl.
ved sin død gjennopprettet forhold
meilom menneskene og Gud. slik I

ånd igjen kunne ta bolig i mennesl

hjefie.
Derfor er det slik nå at alle troend.
si alle som har tatt imot Jesus son-t

og Herre, har Den Hellige And.

o- Lo oss Prote f
\ Æ Hvordan oppler de
r,{ 

"r,' 
prot'etene Den Hel r

J V And?

.]ii'll',
::;r ii:i rir: -: ::: : ..:

ii itr: :1: 1 .:: :

+' 
"::i. 

1,.*. l: I



Bla opp og finn noen av Den Hellige Ånds
egenskaper i disse bibelversene.

-.n.ruF-)

Ap.gj. 10,il

Ap.gj. 10,38



Den
Hellige Ånd

på pinsedag ble disiplene døpt med Den Hellige Ånd, og

de ialte profetisk og i andre tunger, såkalt tungetale' Hva

var det som skjedde?
noen såkalte kraftgjerninger. Det er

nemlis g.aver som kommet Sårrlflel] TIli

Ånotiai.n. De åndelige nådegavene' '
står referert i L Kor. 12.

Les hele kaPittelet.

Det er giennom åndsdåpen at disse gar

kommei på Plass, og du som kristen kl
fungere i det overnaturlige.

Åndsfylde - er å bli fYlt av ånden' D

vil si atben Hellige Ånd griper inn i I
ditt og inspirerer deg, setter deg i bran

:helbreder deg, eiler rett og slett

",opp*ont..r 
deg. Det kommer til unnl

f. åts. falling, gråt, latter eller på anne

måte.
Disiplene ble fylt av Ånden i Ap' gl' -1

og huset skalv og de ble fYlt med

frimodighet.
1)

.i

heretter.>> r'rrr

t-o- 6> /ate htt'.

Har du blitt åndsdøPt'

åndsfylt?
Hvordan oPPievde du

Jesus snakket om at Den Hellige Ånd

skulle komme og at disiplene skulle få

kraft i det Den Hellige'Årld skulle komme

over dem. tAP. gj. l. 8)

I Det Nye testamentet snåkkes det om tre

forskjollige erfaringår som disiplene

gjorde med Den Hellige And.. .:
,.,,1

ÅndsfødSs:l- g,r å bli født av Anden. det

betvr iødt nå nv' Det betyr å være lrelst'

det"er å være kristen' Alle som bekjenner

Jesus som Herre er lrelst- og alle som er

frelst hat' Andeh tatt bolig i "hjertet> pårl

Når vi,' ier at vi har Jesus i hjertet, er d€t

nettopp dette det betyr. Guds ånd har igien

tatl boiig i menneskene. Dette var ikke

muligi hele perioden mellom syndefallet

og Jesri død På korset' men nå er det

Åtig qg det skjer automatisk når en

bekjenner Jesus som frelser og Herre'

Andsdåp - er å bli dgptt i19' .9T Jesus

sa til disiplqr,re i Ap. gj. 15. <For Johannes

døote med uann, men dere skal bli døpt

'i# ;;ft ;Tii;; T; la. ;;'s ; J ;åqi

,6L
+r,

Før du blir åndsdøptsr du ikke kob{'bt til
Guds kraft. Det betyr'at du ikke'kan tale i

tunger, helbrede syke, pigfqtoiti eller giøre



5te

Bla opp og finn noen av disiplenes erfaringer og
opplevelser med Den Hellige Ånd.



Tenk deg at du planter et tre i hagen din

og du uunn". og steller det så godt du kan'

Det første året er det neppe frukt på det'

Kanskje det tar flere å'r' fordi treet må

vokse først , føt detkan bære frukt' Men

en dag, kan du endelig plukke dine første

epler fra treet som du har Plantet'
Slit et det også med oss mennesker' Gud

har plantet et åndelig frØ i oss, (De-n

Hellige Ånd) og han vanner og steller oss

for at vi skal gi frukt'

Hva slags frukt?
Les. Galaterbrevet kaP' 5' v' 22'

Men Åndens frukt er kjærlighet, glede'

fred, langmodighet, mildhet, g9d!n-\ 
-" 

troføsthit, saktmo dighet o g avholde.nhet'
pette er fruken av et liv som er helhjeftet

gitt til Jesus' Det er frukten av et liv i
Ånden. Dette høres jo litt svevende ut'

ikke sant? Men det er det' Hvis du leser

GiliierbrevetkaP. 5 v' 16-22
så får du se hva det vil si'

F€vo betvrdet å
vcpreåndetig?

Bibelen snakker om de Åndelige

nådegavene, og om Åndens frukt"

Mange blander disse to' Man tror ai

nådegavene er åndelige frukter, og noer

tror at f. eks. kjærligheten er den største

kjærligheten en frukt

En frukt er et resultat av vekst

Å leve, eller som det står; å vandre i

Ånden, betyr altså il gjøte Guds vilje, og

få Guds karakter' eller sinnelag'

Vis meg cline venner så skal ieg fortelle
deg hvem du er. Sier et ordtak'

Viln farget og preget av de vi omgås' I

vi mye sammen med Jesus' Faderen og

Den Hellige Ånd. så blir vi preget av de

Resultatet er de åndelige fruktene'

Noen har nektet å ta imot tungetale' forc

kjærligheten er st@rst, som Paulus

ktnkluderer med i 1. Kor' 13' Der han s

at det stØrste er kjærligheten og den son

profeterer uten kjærlighet er ikke til nyt

bet betyr ikke at vi på samme måteson

vi mottar nådegavene, ved å be om å få

dem, kan motta noen av fruktene' De

kommer gjennom et liv med Jesus' og 2

hBre og gjøre som han sier' Da vil

fruktene komme helt av seg selv'



Hva sier bibelen om fruktene, og hvordan
gjenkjenner vi dem?

ltatt. 7. v 16- 20

Gal. 5. v,16-22 Hva er forskjellen på kjødets
9

gjerninger og Andens frukt?

Hvordani|' låi vi de 
"åndeli 

96 f ru ktene?



ffiækæmæ$
hmk

Bibelen er en gammel bok,
som er skrevet av mange
forskiellige mennesker med
forskiellig OaXgrunn. Alt fra
sauegietere til konger og
f iskere.
Bibelen er en historiebok, men
den er også mye mer -enn det'
Bibelen er Guds ord til oss
mennesker.

*åBKL kommer fra det greske ordet

biblios, som rett og slett betyr bgker. Det er

fra det samme ordet vi har fått bibliotek' Det

er 66 bøker i bibelen, men alle bøkene handler

om den samme, det er boken om Gud, og

derfor kaller vi de 66 bøkene for 6n bok'

Xleå Gæsmåe Yeså*xæsxafe*- er den

lengste og den største delen av bibelen' Det er

historien fram til Jesu fødsel.

å3e€ Nye Tes*araaesaåeå - er siste del

som forteller oss historien om Jesus, hans

disipler og de fgrste kristne.

@ bibelen, litt historikk.

@ Hva inneholder den?

69 Hva betYr en så gammel box':
oss i dag?

@ Hvordan lese den.

Bibelen er Guds Or(
skrevel av mgnne$ker
under msplfasJ OII ar

Den Hellige ,' r. i'1.' i .



-: :r med at det er mellom 1500 og
- .: a den første delen av bibelen ble

. , den siste delen. Og den siste
- : rkler.,et ferdig for nesten 2000 år

'..: delen som vi kaller Det gamle

- -.ii er skrevet på hebraisk og

. . '. Dette er hovedsaklig jødenes
- - '-rk den er skrevet ned fra
- --r a\-og fram ti1 den siste profeten
. ,:i.

- ':::ritene er så nPye gjengitt at det

.dag står n@yaktig det samme i
. - - GT som i de originale gamle tora-

- :. :oITi de heter.
" ,-:,i11er man har funnet som viser seg å

: rptil 2.200 år gamle, er det ingen
. Teksten er den samme.
. ran gjør den samme undersøkelsen

, - -:rrer gammel litteratur, vil man
''-:!e at både innhold og mening kan
'.. ..'re seg.

rr I E"t;Bq;\fi*. å]åå ,qågå #å'tå-rLt åJLAblrtvs E.'* 
.""-

- .-.\ e testamentet er skrevet av de første

',:.i.. og man har funnet manuskripter

er datert ti1 det første århundre.

toriRR
ffiæ#æh:ævss.il å$#$'3ffi-

å rh u n d rets arkeologi ske f u n n !

En vinterettermiddag i 1946-47 førle
et heldig sammentreff til et meget
viktig funn. En gjeter oppdaget en
åpning i en klippe. Han kjedet seg og
kastet en stein inn der, og der inne
traff han noe som laget en merkelig
lyd. Der fant han en grotte med flere
krukker, og i to av dem var det
lærruller innpakket i linduker.
Da arkeologer fikk se de, ble det
oppstyr, og man fant deler av 400
ruller.
Rullene var lagt der av en religiøs
jødisk gruppe i Qamran ved
Dødehavet. De hadde gjemt unna
disse skriftrullene da romerhæren
marsjerte inn i år 68 e. Kr.

Man fant kopier av alle bøkene i det
gamle testamentet, bortsett fra
Esters bok.
Kopiene var fra
200 tallet f.kr.
Disse rullene
overrasket
mange pa
grunn av deres
likhet og
nøyaktighet
med andre
skrifter som er
funnet.



Hvd inneholder

Deter66bøker,fordeltpåGTogttT,ogherfår
du en liten oversikt:

Så kommer alle Profetene:
Profeten Jesaia
Profeten Jeremia
Klagesangene
Profeten Esekiel
Profeten Daniel
Disse kalles for de store profetene'

Profeten Hosea

Profeten Joel
Profeten Amos
Profeten Obadja
Profeten Jonas
Profeten Mika
Profeten Nahum
Profeten llabakkuk
Profeten Sefanja
Profeten Haggai
Profeten Sakarias
Profeten Malakias
Dette er de andre profetiske bqkene'

P rofet ene s budskaP inneholder

forlrynnelse til det samfunnet de levde i'
"proieti", 

om Israel, Messias og verdens

historie.

GT
L-5 Mosebok
Er jgdenes historie og skapelsen' de kalles

også lovbPkene'

Josvas bok
Dommernes bok
Ruts bok
1-2 Samuelsbok
1-2 Kongebok
1-2 Krønikebok
Esras bok
Nehemjas bok
Esters bok
Disse kalles for de historiske' Dette er

også jgclenes historie' Bl'a' om David og

Goliat, Samson og de andre heltene'

Jobs bok
Salmenes bok
Salomos ordsPråk
Predikantens bok
Salomos høYsang

Disse kalles for de poetiske bqkene'



,,-fvd innehotder den ? rarts.

trT

!,emcus evangeliet
*{lr[ws evangeliet
f ,*-rq evangeliet
traftrmnes evangeliet

ltir:t cr historien om Jesus, hva han

-j-' 'i"-. lPrle Og SA.

{pmlenes gierninger
E' e;sroien om de fprste kristne og
r - ri.tdn troen spredte seg over hele den
(,.{\:c verden.

Panlus brev til Romerne
Fanlns L. og2, brev til korinterne
lnrnlus brev til galaterne
Frulus brev til efeserne
Plulus brev til filliperne
Peulus brev kolosserne
Peulus l. og2. brev til tessalonikerne
Pnulus l. og2. brev til Timoteus
Paufus brev til Titus
Paulus brev til Filemon
Brevet til hebreerne
Jakobs brev
Peters 1. og 2. brev
.[ohannes 1. til3. brev
Judas brev
Ereyene er undervisning til menighetene
os til enkeltpersoner som apostlene hadde
tontakt med. Det er undervisning om

menighetspraksis og om vårtforhotd til
Gud. Som regel dagligdags undervisning
om hvordan å leve som kristen.
Johannes åpenbaring
Er en åpenbaring om det som kommer til
å skje i de aller siste dagene i vår historie,
fgr vi skal være i evigheters evighet i Guds
himmel.

Bibelen er verdens mest solgte bok. Det
finnes ingen annen bok som er blitt
oversatt til så mange språk, og trykket i så
mange eksemplarer som bibelen.

I Russiand under kommuniststyret var
folk villige til å betale en hel månedslønn
for en bibel. Hva tjener du i måneden,
eller dine foreldre?

Selv om det er bibeltrykkerier som gar
varme og trykker 24 timer i dggnet, klarer
man ikke å dekke den etterspørselen som
det er. I Kina er det kun en bibel pr. 1000
kristne.

t-o.6> /ate lkrc

Hvor mange bibler har du?
Eller hvor mange bibler er
det hjemme hos deg?

^,Æt
\l1
ba\

4--K
fa)\

å







Hvo betyr den gornte bok<

Hvis du ikke vil vite noe som helst om Gud, eller hans plat

for ditt liv, eller noe om historiens viktigste person, så bety

ikke bibelen noen ting, men..,.

Bibelen handler fra første til siste side om Guds frelsespla

gjennom sin egen sønn Jesus Kristus. Johannes skriver i 1

kap. v.1< I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud.

Ordet var Gud.>>

Dette er Jesus, han ka1les Ordet fordi han er oppfyllelsen i

hele Guds ord, og han har alltid vært der.

Etter syndefallet sa Gud fram sin plan i 1 Mos. 3. v. 15. '
jeg skal sette fiendskap mellom deg (djevelen) og kvinner
mellom din ætt og hennes ætt. Han ( kvinnes ætt) skal knr

ditt hode (djevelens) og du skal knuse hans hæI.'i

Da djevelen knuste Jesu hælpå korstet var det dødsdom c

hans eget liv, for kvinnes ætt, Jesus, knuste hans hode

(herredømme).
Hele bibelen beskriver Guds plan. Den beskriver Jesus og

den viser oss Guds forhold til oss.

Det er gjenno
å kjenne hele
skriften, det v
å lese i hele
bibelen, at mz

kan fullt ut, i
hvert fa1l nå I
på jorden, læt
Jesus å kienn,

Bibelen er Guds åpenbarte ord og tanker til o,



ffiv*rd*n*ry:EN?

r-ge leser bibelen for inspirasjon og nysgjerrighet. For den som er
" " ::en betyr det å lese i bibelen det samme som å bli bedre kjent**: Jesus. Bibelen handler om Ham fra begynnelsen til slutten.
,:er sluker ordene, andre grunner over dem og mange bare blar
: ?^nom. Uansett hvordan du leser, så les den, og les mye i den.
"-: :. Spurgeon, en kjent engelsk som vil lese i bibelen. Alt fra <Ett Års
; - ':'int som levde på 18'0-talret sa det 

:Å?:lrr#:l;,1iil",1?*:;åili';:,ti
t , , lå bibelen din

' :: r :lSt i din sjel.
-*-: er 1ik sin
*.:ter - ubegrenset,

" ,:.:iig og uendelig>.

: - :llrcfl sa det slik:
-:*: trenger den for å
:):,1 hvor jeg

, :rnler fra. Jeg
--rger den for å ha en
':: - 9rUflIl Under
- ':.ene og et fast
- 

" -Jepunkt. Jeg
--:rger den for å vite

-, Jet er en over meg
. ,nr har noe å si meg.
:-r trenger den fordi
:s har sett at vi mennesker ikke kan gi
-.'.'erandre trØst i de avgjørende pyeblikk,

.: fordijeg har sett atjeg selv finner trØst

:rrre der. Jeg trenger den for å vite hvor
:e er på vei hen.

Derfor leser jeg bibelen.>
Det finnes mange hjelpemidler for den

,6

T
k
s

ikke viktig hvilke
hjelpemidler du
bruker, men at du
finner en måte å

lese bibelen på som
fungerer for deg,

og som hjelper deg
igjennom.
Om du skal lese

boka på egenhånd,
så start med Det
Nye Testamentet,
og så kan du lese
Salmenes bok.
Etter det kan du jo

prøve deg på
Mosebøkene, for
det er i grunnen

spennende lesning.

hm æw ryræåæ ffiå:
Hvordan leser du i
boka?

en gir oss et fundament og en
grunnmur som er til å stole på.
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@:i Etikk og hvafornoe?

@ Gud viser vei

6 Hva med sex, aboft og
samboerskap?

@ Jesus som forbilde

Phuu! Etikk og moral, er ikke det noe som er temmelig gammeldags? Er ikl
det regler som strenge kristne foreldre lager lor å gjøre livet vanskelig for
ungdommer? Nei, slett ikke. Etikk og moral er limet i et samfunn. Et samfur
der det ikke finnes kjøreregler og normer, bryter sammen. Det kalles anarl,
det fører til kaos. Et samfunn der alle kan gjøre hva de vil fordi de føler for ,

blir et sykt samfunn.

Tenk deg at du lever i et slikt samfunn, og
naboen din føler for å tenne på huset ditt. Han Guds plan og tanke for alle mennesker e

kan ikke straffes for det, for han f6lte jo for skal leve et godt liv, i fred med hverandr
det, og da er det rett for ham. med ham. EtJJd( oggoral handler
Dette er jo et ekstremt tilfelle, men det er slik å leve slik LJLåCI nadde tenkt-
mange tenker i forhold til mange ting, som respekt for andre mennesker og
bibelen kaller umoral og synd. hans skaperverk.
Gud har gitt oss muligheten til å velge se1v, oP

da betaler vi konsekvensene fbr de valg vi " Budene i bibelen er ikke skrevet for å b

gjgr. Samtidig har han også gitt kjøreregler for og underlrykke folk, men for alle menne

hvordan vi best mulig kan leve, i samfunn beste'

med hverandre.

Kan du de ti bud?
Etter at Sovjetunionenbrgt sammen, sa den
nye presidenten at det landet trengte nå etter
70 år med kommunisme. var de ti bud. l*gS" 3" MOS.

For enhver <<med vettet i behold> vil se det at,

om alle i et samfunn levde etter de 10 bud,
ville det være et svært godt samfunn å leve i.
Ingen ville stjele, lyve, sloss eller drive med
utroskap.
Slik er det altså ikke, selv om vi har fått de ti
bud og en masse andre kjøreregler av Gud.

w



Ieg

,/'---"'""--. r-fiosstcen
mønør ot"': t-1'/il\ÅÅ) I

Prat litt om budene, og hvilke bud som
ungdommer i dag bryter oftest.
Er budene relevante for oss idag?



Håfrkk æg

nmæræå

Les Johannes evangeliet
kap. 8. vers 1-11 .

Jesus sa selv at han ikke var kommet for å

oppheve en eneste av lovene, men for å
oppfylle dem.
Hva mente han med dette?
Paulus skriver i romerbrevet at loven var til
for å fordpmme synden. Den var til for å r ise

mennesket at det ikke kunne klare seg uten
Guds nåde. Loven var ikke for å fordBmme
menneskene. Loven ble gitt j6dene for at de

skulle være et lys i verden, og gjennom lor.en
og nåden fra Gud skulle de vise resten av
verden hvem Gud var.

De ti bud er grunnleggende for alle
mennesker, de er gitt av Gud. Men det
er også mye mer undervisning i bibelen
om slike ting, derfor kan en si at hele
bibelen er en veiviser gjennom livet.
Jesus viste folk en vei, som ikke var på
kant med budene, men som var på
kant med de religiøse lederene på den
tiden.

I fglge moseloven slik fariserene forstod
den, kunne de steine kvinnen som var
grepet i hor. ( Hvor var mannen som hun
drev hor sammen med...?) Men hva slags
holdning gav Jesus?



DSTU$fiU
Det er viktig for oss mennesker å kunne
budene. for de er grunnleggende kjøreregler for
et godt liv. Det er faktisk slik at om alle
mennesker levde etter disse, ville jorden være et
fredfullt og godt sted. Slik er det jo ikke, for
enkelte er det om å gjøre å bryte de fleste
budene.

" Eud
,l'. scal ikke ha andre

l]-i,en 8nfl rTIEIf.'>

,::: !t' det fgrste og viktigste budet, og
., ," ., bare mulig å holde de andre budene

' ,,:;;71 lsysy etter det f@rste.
'-..:: reli-eioner har skapt seg guder av det som

-: :-'r skapt. Man ærer skapelsen fremfor
: " -:e:en. Har du hgrt uttrykket Moder jord? Det
:- ... >lik tilbedelse. Jesus snakket om at man kan
, ..: :ilbe både Gud og mammon, som er penger,

-:: i: en annen form for avgudsdyrkelse, å sette all
- ,:r. og tid til penger.

?> ^, 
ilææs Wæ?eWft:

\ Æ Kan du komme på andre
tS 

"r' 
"suder"?

J \_,

å. ffiud
ffiu skmå åktq* r*lxhrtx*q*
håernen dån E*xd* næv!t.
Mange tror at dette har med banning å gjøre. Det
har det ikke. I hvert fall ikke med de fleste norske
banneordene, for de nevner ikke engang Guds
navn, men en helt annenl Det handler heller om
stygg snakk, og det å ha en stygg munn. Bibelen
snakker om at ut av din munn kommer det enten

liv eller dgd. Banning og annet styggsnakk er i
hvert fall ikke liv.
I USA f. eks. sier de Jesus i ett sett, og det er klarl
at navnet Jesus blir da misbrukt, det vil si sagt i feil
mening eller sammenheng. Det blir uten respekt
for ham som tross alt dØde for vår skyld.
Å misbruke Guds navn kan være å bruke Gud eller
Guds ord for å undertrykke noen. Enkelte menn
bruker bibelen for å undertrykke kona si, ja, til og
med bruker de bibelen som forsvar for å slå dem.

Andre bruker Guds navn for å skaffe seg penger

eller andre ting fra folk. <Gud har sagt meg at...>

Dette kan misbrukes, og blir dessverre det stadig.

tumæsryæ?æffffi;
Kan du komme på andre
måter å misbruke guds
navn på?

,6L
%,(^F



S. ffietd
Kænx hv*6ædægæe"* $ hax, så du

hslder der: hæå&å9.

4. Bud
Du skal hedre din mor og dIn

far. Så får du leve lenge i det

landet Herren din Gud gir deg'

Dette er vel det budet som er I anskelissl ; i- -::
for ungdommer. tHvordan skal jee kunne hei:"

-o. o! far når de er noen duster og ikke skior:=:

noen ting?o Slik kan mange unge fole det' og :: '

er en naiurlig del av ungdomstiden a fole det t-'r'

Det har med løsrivningen fra foreldrene a slof'

Det er ikke lenger slik at far er verdens sterkett-

og mor er verdens beste, slik det var da du r ar

liten.

Å h"dre mor og far handler ikke om å være enis -

alt de gør, eller at du må like klessmaken og

musikfen deres. Det handler om å respektere der:

Å se at uten dem hadde du ikke hatt hverken klæ:

eller din egen musikk'

Det er til og med knyttet et lØfte til dette 4' budei'

,qi orrr Ou h"edrer dine foreldre skal du få bo lenge :

iandet. Det betyr å ha et godt liv' Hvordan det? Jo'

for om du levei i fred med dine foreldre vil du

unngå mye trøbbel. Og i et samfunn der barna

."rp'"k 
"i". 

foreldrene sine vil det være mindre

opprør, mindre kriminalitet, osv'

Å respektere foreldrene sine betyr ikke å godta alt

Ae giår. F. eks. er det dessverte mange som blir

utsatt tbr overgrep av sine foreldre' og det skal

man selvfplgelig ikke godta, eller hedre'

K.,6 TTffi.T*TT;
S k 

hedre mo' og tar'r

Jesus sa: <Sabbaten ble til for menneskets skyld'

ikke mennesket for sabbatens'>> Jesus fikk refs av

Je religiøse fordi disiplene plukket ak1 fo1 å spise

på sabLaten, og Jesus helbredet folk på sabbaten'

Vl -å trust e at jBdene er så strenge at de ikke kan

kjøre heis i hotå[ene på sabbaten' fordi de da må

ha en heisfører, og han harjo ikke lov til åjobbe

den dagen' Det er dette Jesus sier noe om' For

sabbatJn. eller hviledagen, er til for oss' Gud vet at

vi trenger hvile' Vi trenger å koble av en d.ag.for

hver 6larbeidsdag. Hviledagen skal være hellig'

det skal være dagen der vi ikke arbeider' og har

fellesskap med Ham og andre kristne' HELLIG

betyr skilt ut, innviet til Gud'

ilmæwWæåæffi:
Hvorfor tror du Gud

hadde en hviledag den

7. dagen, etter at han

hadde skaPt alt?

6
C

?"_
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5 Bud
I; skal ikke s*aå å*"ajeå"

-,qne budet er det vel ikke vanskelig å
'n'ee . Jeg er jo ikke morder!
: ":n også gjelde deg, i helt andre ting, nemlig å

" .: -: des selv og andre for livsfare. Gjøre noe

r ;: -:rste noen til ting som kan ta livet av dem.

llafijoring, er et eksempel. Hvert år dør det over
t ::.:nnesker i trafikken i Norge. De fleste er

-' := Det å være med på rakjgring, å sitte på uten

" ::a. er med på å oppmuntre til fortsatt uvettig
. :.rlig kjøring.

n"-llrhol og narkotika er dpdsfarlige stoffer.
- r. rol dreper flere mennesker i Norge enn
-,-rlen glør. Å <hjelpe> noen til å starte med

-.- r*<in-e eller stoffmisbruk, er sakte å slå dem
" : . \lange angrer bittert idag på at de <hjalp>
- ,r: i eang, som senere fikk livet Bdelagt.

Krig er en forbrytelse mot livet. Derfor er det
::rse kristne som ikke vil være i militæret, for

-:-itær opplæring er trening til å drepe, selv om
:-: er i forsvar. Samtidig blir det en

'.nr ittighetssak for enhver, for slik verden er
:r.-s. hadde vi ikke hatt et godt land uten et forsvar

" =.us sier for@vrig at vi skal elske våre fiender.

Seh'mord er å avslutte sitt eget liv. Mange velger
.:lvmord fordi de ikke klarer å leve lenger. Mange

ganger klarer de ikke å leve opp til sine egne og
andres forventninger til hva livet skulle være og by
på.

Før i tiden sa man kategorisk at en gikk til helvete
om man tok sitt eget liv, for man skal ikke drepe.

Det er vel ikke riktig av oss å sette oss til doms
over andre, for det er Jesus som er dommer. Han
ser til hjefiet.

Abort er å avslutte et liv, nesten før det har begynt.
Mange diskuterer når livet begynner. Om dgperen
Johannes sier bibelen at Gud kjente ham før han

ble unnfanget, og i det så har vi tolket det slik at

barn kommer fra guds hjerte, eller tanke, og det er
liv helt fra unnfangelsen av. Rent medisinsk kan
man jo ikke si når sjelen tar bolig i en liten kropp.
Er det før eller etter 6 uker?
Naturen harjo også sin gang, og mange opplever
spontanaborter, der fosteret ikke lever og kroppen
utstøter den. Det erjo ikke synd.
Et av kvinnebevegelsens hovedargumenter for fri
abort på 60- og 70- tallet var at kvinnen selv må få
bestemme over egen kropp. Men er fosteret i
hennes kropp hennes egen?

Ord kan drepe sier vi, og det er sant. Med noen få
ord kan du ogjeg drepe livslysten hos et annet
menneske, for ut av din munn kommer det enten

liv eller dpdl Velg å tale liv.

h-**mW#æffi;
Finnes det andre måter å
drepe på?

Hvilke form for drap er
det ungdommer i dag
fBrst og fremst er
ansvarlige for?

,6

T



ffi. Bud
ffiax såqmå åkkæ hrYte æktemkmPet

<Ekteskap er gammeldags' Det er ikke Yryiiit;;tf" ;;;, vi-kan jo bare leve sammen' Det er 1o

helt vanlig nå'>

;i; ;å, er blitt helt vanlig å leve sammen uten

i "'o". 
-""- betvr ikke det at det er rett i forhold til

å'ui. D.,""ar Cud som innstiltet ekteskapet' og

førte 6n kvinne sammen med 6n mann'

;;;å *i;" ;"g er å skrive under på en avtale-' en

ouf.t, Jg i den sier to mennesker at de skal tilhøre

"n;;;;å;1i"", ut' At de skal respektere og elske

hverandre. ^ r:

eti"rt"o" skulle gi trvgge rammt: f"l::tiTl*
Hva betyr det å bryte ekteskapet'l Rent teKnlsK

L"tVt a"t å skille seg' Å slutte å leve sammen'

Men før man kommer så langt er det andre ting

;"d La oss heller si at man brYterden

;;d;"" inngikk da man giftet seg'Aæreog

"iJ" 
tt""*tAt"' Så orlr man begynner å slå' eller

;Lf." stygt om ektefellen sin' så bryter man-

;;*Lt o*"å utt" hverandre' om man slutter å

"iJ", "g 
det å elske er met enn et seksuelt begjær

"fi". 
f"åftt"lse, så bryter man avtalen'

<Hold ektesengen usmitteo (Hebr' 13'4) Handler

"- 
,il[" Lgg! med andre enn den man er gift

;;; ill*. if]nn" s eksuell tilfred s s tillel s 

"^. 
cj :nno'

unJ." 
"nn 

ektemaken' som f'eks 
^pomgrafi' 

A

å.i* tto, er synd, om det skjer når man er gift ellet

før man er gift'
D".fo. er det ikke rett å ligge med noen. før man

gnåt t"s' for sex hprer hjemme i ekte.skapet'

llu-"n, ui har jo tenkt å gifte ossl> Sier mange

unge' Det er mange ting som kan skje før man

kommer så langt''ikkc 
gi frø ieg den mest dYrebare

bryIlupspres&ngen på forskudd' Hold ut

ei stind' til' Det er verdt det'

^ -- Looss Protefi:
A ,O Hvordan ser dagens

,^) q mennesker På ekteskaPe:

5 Y Er det gammeldags og

unødvendig?

7" ffiuxd

ffiu skml $kkæ *t!æle

I Norge som t

mange andre la-nt

er det <helt vanli

å naske litt. Det

stjeles for mange

millioner hveri i
butikker, og m\ i
av det stjeles ar

ansatte' Hvor er

moralen blitt ar

<Bare jeg ikke t
tatt, er det vel il
så farlig?
Butikkene gar,i

ikke konkurs selv om jeg tar litt' Det er jo ikke

*r. r.t tar og dessuten frar'1eg ikke råd til dei,

og...> Det er mange unnskyldninger for å stjel

1itt.

Men det er fortsatt å stjele'

Det finnes endre måter vi stieler på' n

,om vf nok ikke tenker På som det'.

l:"Ut" på pr@ver er å stjele til deg en bedre

t*uf.,"t ""n 
det du egentlig ville fått' 

-.

.ilå.--"" å levere tilbake penger eller tin5

har lånt av andre'

Å;d"i.**. det du har lånt' uten å si ifra' elle

.r*u,,. åå,' fot eksempel at du låner.en,CD'-

riper den opp.og så leverer du den ttlbaKe ots

som ingenting'



, . lramtiden fra de neste generasjonene.
. -, .. i forvalterjordkloden så dårlig at det

' : -qten til de neste generasjonene. Ingen
r r.r\ et eller noen naturTessurser igjen.

, : . ii at vi skalforvalte hans
: i t r.'€tk og de verdier vi har fått, til
-. t"or råre medmennesker.

: ;*e- s*f.{. f"*s-"q*,rP SFt"-&c!&g.wiu 4s!!" s"

Finnes det gråsoner når
det gjelder å stjele?
For eksempel å snyte på

skatten, jobbe <<svart>>,

etc.

: tsud
I "r skal ikkw åæåæ usæm{ *ræ #åsx

- este. { *ax skæå &kk* v*t*#
': sk mst #Hrå r"i*så*j

l:tte handler ikke bare om å lyve, men om å

...rdre og baktale andre. Det er fryktelig fort gjort,
)u hører noe om noen, og så sier du det videre

-:en å sjekke om det er sant eller ikke.
)e fleste av oss er raske til å komme med en liten

hvit lBgn for å slippe unna trøbbel eller sette oss

selv i et bedre lys. Det lønner seg aldri.

Si det som er sant, selv om det kan koste
litt der og da, så vil det alltid lgnne seg.

^ i -3 #åT" il#-*hry Wf t'4, 
Æ "", 

o, noen gang

t6f ?r",, kommet med en hvit

J <. lø-en for et eller annet.
og så sagt i fra etterpå?
Hvordan opplevde du
det?

S. ffiæ#
ffia'x skæ$ åkk* **g$æn* e**re

ffi*sq#s *åwmd#rx"s-
4 S! $Q* sr{
å CJ" MMM

ffia* skm$ *å,qk* b*giæræ din
dlbdrå*stffis ektefelle eEå#r

*rh*$dsåsp$$q *$å*r #rldsæ s#ffit
fuærær **$ fu*m d{rx *æ*å*"

Har du vært sykelig sjalu på noen som kanskje har
fått ny jakke eller PC eller mobiltelefon? Det går
an å ønske seg noe som andre har, uten at det blir å

begjære.

Å begi*rn - hva er det?
Det betyr å ønske noe veldig sterkt - gjerne skaffe
seg det for enhver pris. Vi kan bruke ordet
misunne. Misunnelse kan føre til både hat, mord,
tyveri, ekteskapsbrudd og annet.

Å stjele og lyve er handlinger, noe en gjør. Å
være misunnelig er ikke en handling, det er noe
man er!
Synden begynner i hjertet. Det er det både det 9.

og 10. budet refererer til. De advarer oss mot det

onde.

Æ
>^

4
vp'

E
CI



Vi må oppdage det onde mens det ennå bare er en

tanke. 2. Kor 10.5 sier: <Ta tanken til fange.>

Marlin Luther gav oss et flott bilde på dette:

<<Du kun ikke hindre en fugl å J'ly over hodet ditt.

Du køn ikke engøng hindre den i å skite på deg.

Den køn til og med sette seg på hodet ditt, men du

køn hindre den i å bygge et rede i håret ditt!>

Det kan virke som om budene er

vanskelige å holde, men om vi setter

rett fokus i våre liv, nemlig Gud, så blir
det å følge budene en selvfølge, det

blir naturlig.

Lo oss prote ltt:
Har du vært skikkelig
misunnelig? Hvordan
føltes det?

,6
kF

Lss G**mtærhræwæt

kæpXtt*$. $.

Kan vi se paralleller i budene me<

både det som kalles kjødets frukt
åndens frukt?

Hvordan skal vi kristne klare å le



Etik${
og rææræ$

i å svarene på disse

=: I rsmålene får du egenilig
; :'nom de 10 bud, men la
::s ta en rask gjennomgang:

) -- \- ir en viktig del av samlivet mellom
i" . ' - ,- kr inne. Samleiet er fullbyrdelsen av
: : .r.-tit. og hBrer hjemme her. Feil bruk av
: =r til kaos og fortvilelse. tsibelen
",. ':-.nter utenomekteskapelig sex. Det vil si

, - 
--=. hrr sex fgr man er gift, eller med andre

: - - ::: rran er gift med.

-1 -:.::t fordømmer også unaturlig sex, og i
:' "::..kene er det ramset opp mange former' - . =isuelt samliv som blir fordømt.
j \losebok kap.20 v.10-22.
: --: :nnet homofil eller lespisk sex. Sex med
,, .,::. eller annen nær familie, det vil si
- -::.. Oe sex med dyr. Du kan si det slik at
- .-:n er temmelig klar på dette området. Det
:' rri riktig som mange sier at bibelen kun
: ::rrrmner tempelsex, og ikke <naturlig

', .::iighet>. Faktisk så nevnes ikke tempelsex
:. -n a\r disse sammenhengene, men er

- :ir\ isning om familiemoral og seksualliv.

Ternpelsex, hva var det?
-: \ ar tempelprostitusjon i Baal- templene.

3.le kvinnelige og mannlige prostituerte, og
. ', et fra Sodoma og Gomorra om litt av det

-:.r evende sexlivet folk hadde der.

Hva med sex, abort ,

samboerskap og pornografi?

1. Kor. J,2'. ,<For å unngå hor skal enhver
mann ha sin kone og enhver kvinne sin
mann.>>

Gud vet hva som bor i menneskets hjerte og i
Gal. 5, 19 sier Paulus det slik: <<Det er klart
hva det er som kommer fra vår onde natur:
Hor, umoral, utskeielser...>>

Bibelen viser også at det er en vei ut av et
slikt liv, for den som har blitt fanget inn i et
utsvevende og umoralskt sexliv.

1. Kor.6. 1t.

<'Så-"åK VÅffi ru#firu ÅV å)åiRffi
frN f;Åh{#, &,{ffifxl:rAÅ ng" å}å:ffig
ffiLåT'T VÅ${iHT RffiJ'"IH, J}HRfl
måq mg".åTT å{ffiå".Lå#H?, .t,4
RH?'T'3;å1RT}J*H F*å4 frL"lt}. {
å åålåeffi illq JåiS å"J Kffi.3S'å"å igÅVH,
{}{:} v31å} VÅXe ilijs}$ Årus:."

Det er gode nyheter, du kan renses fra all
synd. Det eneste som ikke kan gis tilbake er
uskylden din.



tll\ n(lå"[I Mange tusen, ja faktisk ca. 15.000
jenter tar aboft hvert år i Norge. De fleste
mellom 13 og25 år. For det første er abort en
elendig form for prevensjon. Det er direkte
dumt å ha ubeskyttet sex, også for andre
grunner -som flere forskjellige sykdommer.

Aborl er å avslutte et liv som har begynt, og
bruke dette som en vei ut av en <<bomlnert>>, er
fryktelig. Det er en stor psykisk påkjennig for
ei ungjente å ta abort, og dessvere legges det
ofte et stort press på henne fra både
helsevesenet og foreldre i en slik avgjørelse.

ffi Å-å Finnes det riktige:\i* 
srunnerforåta

'q 
.b.' 

åuortz
\""t

Det er et vanskelig spørsmål, men det er klart
at i noen tilfeller kan det være en så stor
påkjenning for ei ungjente å skulle
gjennomf6re et svangerskap, og å fostre og
oppdra et barn at det kan synes som helt
umulig.

Sfs,**** s&d$d ## d*r r*x$g*rP
Det er viktig for oss å huske på at Gud elsker
allejenter som tar abort. Ikke på grunn av
aborten, men fordi han rett og slett elsker oss

alle. Skulle han elske oss etter vår egen
rettferdighet ville ingen av oss ha en mulighet.
Vi skylder disse jentene å elske dem, slik
Jesus gjBr.

GUd lrrucrl:.r'1r(t{.'*. :

rncrl el SKef svrl(l*r'r.n.

Sernbo*rskap:
<Er ikke ekteskapet bare en bit papir o,e

seremoni i kirken. Kan vi ikke bare flrttt
sammen?>>

Bibelen fremmer ekteskapet der 6n maru
6n kvinne finner hverandre og _eir sitt loi
hele livet igjennom. Problemet med
samboerskap er at folk gjerne vil <prove
kjerro> fgr man kjøper. Slik er det ikke i
ekteskapet. Man kan ikke prgvekjøre det
etter Guds ord er det ingen bytterett I

Samboerskap slik det er blitt, er et <ligth
ekteskap der man holder bakdøra åpen. f
kan jo tenkes at man ikke passer sammer
man går inn i et slikt forhold med slike
reservasjoner, gir man seg heller ikke ful
helt til hverandre. Noe som er helt nØdve

i et ekteskap.

Det ligger alltid en frykt i bakgrunnen. sr

sier: <<Tenk om det ikke fungerer>>. Det v
seg jo dessverre at samboere <<skiller se-e

mye oftere enn gifte, og har man vært
samboer med en, er det lett og være saml

med flere.

Bibelen kaller dette for hor



.l ( I Sfiili i er en vrangfbrestillig av
: r :.l;llir et _eår ut på. Det er også Jt

.. ' : r _: ti a\ manns og kvinnerollen, og
=::; har pornografi skapt det

- - :.'" n-r som mange menn har i dag. Man" - :-i fullkomne forholdet mellomlvinne
---:.- ir en <heftig natb.

. - :: Jnge menn tror at kvinner er slik* :,:der presenterer dem, ville etter sex,
.-sc tii d rrgøre det> med hvem som

hr orsomhelsb> og på hvilken som helst
:

', :n skammelig, syk og unormal' ..:-hn_e. som ligger langt under

=-

Biblen sier ikke noe om onani, selv om ordet
kommer fra Onan som nektet sin hustru barn
og lot sæden falle på bakken. (1. Mos. 3g,g-9)

å E , * to
*{.$t-'g år*t" Iqrv' til ååå9.

t - å*

L]-1rå"3 
åKå\r- å$åf gilgffi#I^.

-$*S- år;rr" l*v' åil ffif;{,_

å?11"åt Åååq sk*l i.kk* å;l

ålqlc Ia maKt *,r,.","
å!t*S'>. $. Krlr. flr.åå"

.r"- ..tnetS nofiner, Og verdier.
l': ' r-. :rre har pornografi ført til at
.L-.. .::tabel oppfgrsel blir akseptert, fordi
" - : jor det og det er naturlig>>.
F :, -,srafi fgrer også til uhemmede
*: r.: -;llr.ster spesielt for unge gutter, som kan
r. :--rte inn i ukontrollert og sykelig onani,
r ,: >t-rtrr igjen og kan føre til overgrep mot
"1"- -::. (Dette er i ekstreme tilfelter).
Onani. linnes hos barn og ungdommer i alle
l--::. Det er vanlig i f6rskolealderen som et
.,::: i utforskningen av kroppen. I
:-:ertetsårene blir trangen og lysten til å
,- r;i]ere sterkere på grunn av den seksuelle
::rr åkningen.
Det er normalt å onanere, like mye som det er
: -,rmalt å ikke onanere. Det vil si , at ikke
alle giør det.
ft-oblemet oppstår når det blir en
'' rrkelighetsflukt, og en trang til å onanere
:1ere ganger om dagen. Det blir da en
rvangshandling.



ffiqåkk
#ffi ffi#flffi$

fuXæd *esus som

WWJD?
Hvem kjenner ikke til de bokstavene nå? "Hva ville Jesus gion"'

pånorsk'Denenestemåtendukangreieåho.ldedegtilalle
bibelens kjøreregler på er ved å tenXå, "Hva ville Jesus gjorl na?

*åm- E**å *r wiå<tBg* mg:øx"seæ&E.
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.Jamen, hvordan kan jeg vite det' Je.su.s

#;;i14" kino å så på'han behøvde.iicke

å ta stilling til fiimer og dataspill og sltkt'>

fror du ilåe Jesus vet om alt som skjel i

;;;11ik""e1? Tror du ikke han har full

oversikt?

WWJD? Handler ikke om å koPiere alle

de tingene Jesus gjorde og sa dengang'

t*n f7tt, og fremst å finne fram til den

**" hold'ningen som Jesus hadde til

mennesker og til ting'
For å vite deite er vi nødt ti1 å kjenne

iil Det nYtter ikke å vite mYe om ham'

Du kan tra att verdens kunnskaP om

hvordan Jesus levde, og hva han sa' men

ftui, au ikke kjenner Håm' er det umulig å

nlrt"to* ham' Når du er blitt kjent med

fiu-, og bruker tid sammen med vennen

din, så vil Hans holdninger bli dine'

<<Vis meg dine venner' så skal jeg forteli;

å"g rtu.å du er>>, sier et ordtak' og det

io-*t.t. De vi er mye sammen med,

påvirker oss. og vi blir mer og mer IIK

dem.

Vær mye sammen med Jesus' og du blir

*"i og *"r lik ham, og bibelen snakker

om å Uti Jesus lik. Er du mye sammen

rn.J l.tut så vil du også klare å høre.hat

stemme når han iorteller deg hva du bØr

sil; "t 
ikke bør giØre' Da er du På trYg

grunn.
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er vitsen
med menigheter
og kirker?

! Menighet- l-tva er oet?

I Pinsemenighet

! Mislon - gammeldags eller"'

$ Finn din menighet

..Jeg behøver ikke a gå ien menighet, for jeg tithøre

Jesus!',
Mange kristne surfer rundt i forskjellige menigheter

og 
"imed 

litt her og der. De sier at de tilhører den

universelle menigheten'

Det er rctt at det finnes en

universell menighet. det b-eryr

at Jesus ser oss under ett' Vt er

bruden, som brukes som et
t'ritOe på alte de troende' Her
ieiter'ikke Jesus slike skiller
som vi giør, mellom
pi nseveilner. I utheranere.
baptister osv..
For ham er vr ett.

Samtidig har vi mange lokale menigheter'

som er mindre fellesskap der kristne

møtes. De aller fØrste kristne, På

apostlenes tid, plantet mange slike

mindre fellesskaP.

I Jerusalem hadde de den store

menigheten, og i tillegg hadde de

hiemmegruPPer.

Vi vet at Paulus plantet mange menighe

rundt i hele middelhavsområdet' Og ett

kort. tid var det slike grupper av kristne

over hele den kjente verden'



le fire ting som de første kristne la vekt på i

-,enisheten kaller 
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. - :.rcr dem i Ap.g .2. 42.

Bi hel- Apostlenes lære.
: - j. ord og budskap til oss må alltid ha
: . :::trål plass i menigheten. Rom. 10.17
. -: Sa kommer da troen av forkynnelsen
' :r en h6rer, og forkynnelsen som en" ;:. kommer ved kristi ord.

B rorskap - samfunn.
--,.: som tilhBrer en menighet har

. skjellig bakgrunn og behov. Selv om vi
.: :like har vi det viktigste felles- troen
pa Jesus Kristus. Menigheten er et
-..lesskap og det er Guds kjærlighet og
-- ren på Jesus som forener medlemmene.

Brødsbrytelsen-
nattverden.
Dette er et minnemåltid. Jesus sa i Lukas
11.19 at vi skulle gjØre dette så ofte vi
Jnkker kalken til minne om ham. Jesus
innstiftet nattverden på skjærtorsdag med
sine disipler samlet rundt seg. BrBdet og
vinen er symboler på hva Jesus gjorde for
oss. Nattverden er også fellesskap med
Jesus.

Bønnene -
bønnhar alltid vært en
kommunikasjonsmåte til Gud. Men i det
jødiske samfunnet var bønnen fBrst og
fremst lagt til tempelet og prestene som
bad for folket. Når Jesus kom hadde han
et helt annet bønneliv, og disiplene så og
h6rte ham. Dette ville de også lære seg og
de spurte om han kunne lære dem, og da
gav ham dem det vi kaller fader vår. Fader
vår kan oppfattes som en bgnneoppskrift,
som viser oss rett fokus og rekkefBlge i
vårt bgnneliv. Det var aldri ment som en
b6nneregle som vi måtte lære oss utenat
og be hver dag for å få gjort unna dagens
bønn.

I)isiplene bad og efter
Andsdåpen bl" bønnetivet
noe annerledes, da ble det
mer s4ptale og
samfunn i deres
p(pnellv. De hørte hva
LJUO sa dem,gjennom
Den Hellige And.



Bibel- Apostlenes lære
Hva er apostlenes lære?
Det nye testamentet var ennå ikke skrevet, slik at paulus
sine brev til menighetene var ikke på listen over aposflenes
lære.

Hvis vi tar utgangspunkt i Peter sin tale på
pinsedag, får vi et lite innblikk i hva som
var apostlenes lære, nemlig læren om at
Jesus er Messias, om hans død og
oppstandelse.

Åp.gi" P. t4-4{}

Hvorfor var dette så viktig? Jo, vi må
forstå at de fgrste kristne varjøder og
jødene ventet på Messias. Dermed var det
nettopp denne læren som var viktig slik at
jødene kunne forstå og ta imot. Allerede
den fgrste dagen ble 3000 mennesker
frelst og døpt på grunn av denne
undervisningen.
Paulus, som også varjøde, skriver til de
kristne i Korint:
For jeg overga dere blandt de fqrste
ting det som jeg selv mottok:
At Kristus dpde for våre synder etter
skriftene, og at han ble begravet, og
at han oppstod på den tredje dag
etter Skriftene.

L Kor 15. 3 og 4.

Det viktigste budskapet som de første
kristne hadde var det samme som vi har
idag, nemlig:

Så høyt
elsket Gud

verden at han gav sin sØnn,
den eneste, for at hver den

som tror
på ham
ikke skal
gå fortapt
men ha
evig liv.
Joh.3.16.



Brorskap - samfunn
t-lvorfor trenger
Er det ikke nok

; - J. plan for den lokale menigheten er at
:.: 'kal r.ære et sted der folk kan møtes- i . ha fellesskap, både åndelig gjennom
-,,.,::t oS tilbedelse, men også mere vanlig
- :.:kap. SIik at vi kan bli kjenr med
' ";;andre og kan hjelpe hverandre.
. "::nisheten skal det også være slik at vi
' ": \.okse åndelig, gjennom
- j:n isning og praksis.
- . s}..al få undervisning fra Gud ord,
: :.1prøve oss i de åndelige

-:'i.savene og i mer praktiske
:iæoppgaver.

vi slike små lokale menigheter.
å bare tilhøre Jesus?

Gud har et kall og en plan for
menigheter som kan beskrives slik:

<Vi skal bringe mennesker til
Jesus. Th dem med i vår
familie. ( den kristne)

De skal vokse til modne kristne
med Jesus som forbilde.

Alle skalfinne sin plass og
oppgsve i menigheten, og

videre for den verden
som vi lever i.>>



Br ød sbrytel s en- nattverden
Når Jesus delte brødet og vinen med sine disipler. var ikke
det totalt ukjent. Det var lielt vanlig i den jødiske t<utturen a
gjøre dette ved måltidet. Les. 2. Mos. 12.' 1-13.
Men det Jesus gjorde var å legge en annen meninq i

symbolene enn det folk på denlid var vant med. -

DBperen Johannes kalte Jesus <Guds lam,
som bærer verdens synd>. Og Ananias
ypperstepresten sa om deres planer om å

henrette Jesus at det var bedre om de tok
livet av 6n mann, fremfor at mange ville gå
tapt.

Det var nettopp det Jesus gjorde. Han tok et
br6d, velsignet det og brBt det og delte det ut
til alle.
Han gav sitt liv, og det ble gitt for mange.
Det samme gjorde han med vinen som han
kalte <den nye pakten i mitt blod.> Den nye
pakten er at ( husk at pakt kan bety avtale)
Jesus en gang for alle har betalt prisen med
sitt blod for all synd.
Tidligere i den gamle pakten (GT) måtte
ypperstepresten ofre blod på vegne av folket
en gang i året, og hver gang noen skulle be
om tilgivelse, måtte de ofre blod.

Det er ikke lenger n6dvendig, for Jesus ofret
seg for oss.

I 1 . Kor. Il, 23- 26 har vi oppskriften på vår
nattverdshandling.

..For jeg har mottatt fra Herren
det som.ieg også har oversitt til
dere, at Herren Jesus den-natt da
han ble forrådt, tok et brød.
takket. brøt det os sa: Dette er
mitt leleme, som 6r for dere.
G.iøt dette til minne om mes!
Likeså tok han osså kalken"etter
aftensmåltidet og"sa: Denne kalk
er den nye pakt imitt blod. Giør
dette, så"ofte som dere drikkei
den, til minne om mes. For så
ofte som dere eter det"te brød oe
drikker denne kalk. forkvnner"
dere Herrens død, ihntill-han
kommer.>>



-

l:r er to forskjeilige oppfatninger om nattverden.
. : - ,_:, _ lske kirke. i den ortodokse (både i Russland, Hellas og midtøsten) samt den lutherske' : I :r >e lr e natn'erden et hellig sakrament, og de sier atbrøietblir til Jesu legeme og at: - :.:: ril hans blod. Siden Jesus er hellig bliåaa"li""" åg-i*d", hellig.
' 

'-' '.-:Der et lite problem, for da gir han Jitt utoo og t.g.-"ffi på gang, hver gang vi- :. l-:li\ Cfd. 
-- o.."b rq 6qrr5' rr vtrl Ballg V

' " ':' iet til o-s med minne om ofringene i den gamle pakten der de hadde gjentatte ofringer,-' 'r-.'3 lenger er nødvendig fordi Jeius ofret seg en gang for alle.

Hvo sier

Bla opp og finn ut hva bøkenes bok sier, og skriv ned hva du
mener om nattverden.

Hebr. 9,11-12

H.andlinger som ti
gJgr,eller skapte ting
som brød oq vin kan
aldri bli heilibe. Bare
Gud er hellig'.



Bønnene- samtale med Gud
A be er noe som faller de fleste mennesker naturlio, i hverl
fall i nød og ifare, så ber folk flest om hjelp. ltrtån dønn er
mye mer enn det.
I begynnelsen så snakket mennesket med
Gud som en snakker med naboen.
I 1. Mos. 3.8 står det: <Gud Henen
vandret i hagen da dagen var blitt sval.>

Etter syndefallet ble den naturlige
forbindelsen mellom oss brutt, og
mennesket kunne ikke lenger samtale med
Gud på den samme måten.
I .1Mos. 4. kapittel så ofrer Kain og Abel
av sin inntekt, (korn og lam) til Hemen.
Og Herren snakker med Kain.(vers 6-7)

Etter dette ble det velre og verre for
menneskene åhgre Guds stemme, og den
neste som prater med Gud er Noah.
Det er Abraham som
begynner å tilbe Herren, og
han lager altere for Herren på
flere steder. 1. Mos. 12.8.
<<...Han bygde der et alter for
Herren og påkalte Herens
navn.>>

Om vi leser i GT er det mange
former for bønn til Herren.
Alt fra samtaler, rop, skrik,
sang, dikt, fellesbønn, allsang,
ja, du finner hele spekteret.

Jesus er vårt forbilde. Han hadde et
annerledes bønneliv enn de religigse
jødene, som disiplene var vant til åhØre.
Peter og de andre var litt undrende på
Jesus sin måte å be på, så de sa; <<Herre,

1ær oss å be.>

Og Jesus svarer; <Slik skal dere be: Fader
vår, du som er i himmelen...> (Matt. 6.9)

Det var noe ved Jesus
Vi ser i Ap. åj, at disiplene etterhverl fikk
et godt utviklet bønneliv. Alt fra
fellesbBnn, til bønn og lovsang i fengsel,
forbønn for andre, både syke og for
ledelse.
Bønn er samtale med Gud, og det er



rll;ffiffi il Fåæræ $ærsruæååæn
I = ':s:e kirkesamfunnene i Norge er":: * :3:er av vekkelser og fornyeJser som
:,*: , -:: Cen etablerte menigl"ieten.
* -:*:" ' kK en apenbaring av-Gud og kom
* I n f -t r.'red sin kirke, den katolskelog*:*: rr)'te ut av den. Dermed gikk det;" :::' .'ekkelse og oppvåkning over: -*å.'' " ": - : : -: ri ggsl fordi mange var

- , ,: :_;j den slappe og verdslige
r -- :,:-r3 presrer hadde på 1700_ og

-. :' :-:'.tt> \ielsen Hauge var en
:: ,: I r: t.r,;nt SOm riStet liV i mange

* "i-rller de fleste kristne- , ";ntfunnene i Norge idag?

;' :,' -:lt'St og fremst læren om
t: rr. ltrodsbrytelsen og om
: f{ e tti ge Ånd.

Dåpen
Det finnes tre forskjellige dåpssyn i Norge.
Barnedåp

Metodistisk dåp

Troendes dåp

Barnedåpen - bygger på den oppfatning at
alle mennesker blir født med arvesynden og
uten fellesskap med Gud. Derfor er det hByst
npdvendig å døp" barn så raskt som mulis
slik at de kan ta imot Jesus, gjennom dåpJn.
For om de skulle dø, vil de gå fortapt. Et av
hovedargumentene kommer fra Mark. 1 6. 1 6.
Den som tror og blir dBpt skal bli frelst.



Dåp. forts.

Siden det står at Kornelius og hele hans hus ble
døpt, tror man at de fgrste kristne også døpte
barna. Derfor barnedåp. Ritualet med stenkning,
det vil si litt vann på pannen, ble innført i i EuÅpa
fordi så mange spedbarn døde om vinteren etter at
de var blitt fullt neddykket i kaldt vann. Dåp
kommer fra ordet <baptismo(gresk), som betyr
full neddykkelse.

Nletodistisk dåp - er som navner tilsier
metodistenes dåp. De tror at Guds rike hBrer barna
til, slik Jesus sa flere ganger, og siden de allerede
tilhører Guds rike, så har de troen og kan døpes.

Baptistisk dåp - er troendes dåp, som er dåpen
etter troen. Det vil si at en må tro seg til frelse
først, så la seg døpe. Det er troen på Jesus som
frelser, og dåpen er slik sett vårt synlige bevis på
troen vår for resten av verden.
1. Peter 3.21 sier: <Dåpen er en god
samvittighetspakt.> Det vil si at den som dBper seg
stadfester, viser for andre det som allerede har
skjedd i hjertet.

I dåpen begraves vi med Kristus. Det vil si at du er
allerede erklært dØd. Det skjedde da du bekjente
troen på Jesus. Troen på at han døde din død.
Det som er dødt er det best å begrave.
Den gode nyheten erjo at du ikke forblir begravet i
vannet, men reises opp igjen akkurat som Jesus ble
oppreist fra sin grav.
Hvorfor døpes ikke barn?
Fordi Jesus sier at deh6rer Guds rike til. Men det
kommer en tid i alle menneskers liv, enten man er
gammel eller ung, at man må ta et valg om åfølge
Jesus, og da er det helt naturlig å la seg d6pe.

X,i;;g.lL^"1, ',"*'
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Itilr""tri,r:'- tr,g,c[i€n ski]ler seg ut fra mange
Jl [r: ll":,ujrr r eklielsesbevegelsene ved at

ln-iu r iLå-n noen bestemt <<kirkefan>
flru: s-r-Lnd..gg*.. \Ian vet ikke sikkert
Dilr trt{ ilt-ifiet eller hvor. Det vi vet er at
'lr ';i:t"rdrr seg en rekkelse i
Lg' :.i,cL'en a\' 1900 tallet, og den
lF:-tin icg med rekordfart til hele

.;:, består av mange forskjellige
:- :kaper fellesskap er ikke

;: -.:tanisasjonsform, men tro og

Pinsemenighetene

Pinsemenigheter,
eller v

pinsebevegelsen
er det kristne
kirkesamf unn
som på
verdensbasis
vokser mest.
Nesten alle nye
menigheter som
blir plantet i

verden idag er
ptnsemenigheter,
eller sakaltå
karismatiske
menigheter.

l- <<e bry deg om
:er. det er bare
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medlemmer i pinsebevegelsen. Hvis vi regner
med barna og ungdommene som har
tilhprighet men som ennå ikke er d6pt, er det
ca. 45 000.

Hvordan begynte det i Norge?
Thomas Ball Barratt var en metodistpastor i
Norge som reiste til USA for å samle inn
penger til et hjelpeprosjekt. Han mislvktes
helt med planene og måtte reise hjem uten noe
særlig med penger. på vei hiem fikk han høre
om noen kristne i Los Angeles som hadde
opplevd det samme som disiplene på
pinsedag, nemlig åndsdåpen. Han ble fvlt med



en lengsel etter å få oppleve det samme og
snart kunne han skrive hjem til Oslo:
<Det skede igaar (sgndag 7. oktober) mellom
kl. 5 og 6 om eftermiddagen.--O, priset
være Herren! -det brænder i min sjæ\. Jeg
synes jeg mao være den lykkeligste mand i
verden. Alt er som blevet nyt for mig. Jeg er
fylt med glæde og fred og kjcerlighed til gud
og mennesker, halleluja ! >

Banat kom hjem ril Norge som et nytt
menneske lille julaften 1906. Han hadde et
møte i Turnhallen i Oslo 2. juledag. Folk gikk
mann av huse for å se og hØre dette underlige
- norges f@rste tungetaler. Men Barrat stod
bare og gråt. Snart fikk også de som kom i
forbindelse med ham, oppleve det samme, og
vekkelsen brøt løs i Kristiania (Oslo).
Folk kom fra mange kirkesamfunn. Så snart
de var blitt døpt i Den Hellige Ånd ble de
utstøtt av sine egne menigheter, og til slutt ble
det nØdvendig å starte egne menigheter. Selv
om dette aldri var Baratts Ønske.

Pinsebevegelsen består av frie
selvstendige menigheter som er
forankret lokalt i den by eller
bygd som de ligger.
Selv om vi ikke har et hovedstyre eller
biskoper, eller noen annen form for
fellesorganisering har bevegelsen en del
fellestiltak som menighetene står sammen
om. Folkehøyskoler, mi sj onsarbeid, bokforlag
og avis.
Pinsebevegelsen er en lekmannsbevegelse og
det betyr at det ikke kreves en spesiell
utdannelse for å kunne preke eller undervise i
menigheten. Hvert år samles predikantene og

andre ledere i menighetene til en
felleskonferanse som kalles <pinsevennene s

predikantkonferanse>>. Her blir endel
fellessaker og tiltak i bevegelsen drøftet. NIen
det er til syvende og sist den lokale
menigheten som bestemmer.

De fleste lokale menigheter ledes av et
eldsteråd. De velges av menigheten. Eldste
betyr ikke gammel, men viser til at en leder
må ha erfaring og lederegenskaper.
De fleste menighetene har en eller flere
forstandere eller også kalt pastorer. De er som
regel ansatt for å ta seg av flokken og å lede
og administrere menigheten. Det vil si å
undervise og å lede menigheten sammen med
eldsterådet. Der man har flere pastorer ansatt
fordeler man oppgavene etter åndelig
utrusting og talenter.Det øve$te organet, det
vil si de som tar siste beslutning i saker, er
menighetsmøtet, som holdes regelmessig. Her
samles medlemmene og drgfter saker. Alle
viktige beslutninger foregår ved avstemninger
i menighetsmgter.
Dette er den mest vanlige fornen for
lederskap i norske pinsemenigheter, men det
er endel menigheter som har gått over til en
annen lederstuktur der lederskapet ikke lenger
blir valgt men utpekt av pastor og
lederskapet, og deretter godkjent av
menighetsmgtet.

Lover og regler.
I Norge finnes det også en lov for
trossamfunn. Den sier noe om de plikter og
rettigheter som en fiimenighet har. En
registrert menighet har vigselsrett og kan
utf6re begravelser. Den får også statsstøtte i
forhold til antallet medlemmer.



Hvaervitsen med
menigheter
og kirker?

De fleste har en
forestilling om hva
misjon er, og den
bygger på gamle
forestillinger om
hvite misjonærer i

Afrika som må
kjempe mot
sykdom, ville dyr
og kannibaler.
Antropologer- de som studerer mennesker,

kulturer og folkehistorie, beskylder kristne for
å frarpve urbefolkninger over hele kloden

deres kultur og levemåte, ved å innføre vestlig

kultur gjennom kristendom.

Dessverre har de hatt rett i mange tilfeller. Det

er nktig at misjonærer har blitt misbrukt av

vestlige stater for å erobre fremmede land.

Der misjonærene gikk inn fulgte militæret og

vestli-ee statsmakter etter, og vi fikk kolonier

rundt omkring i verden. Men dette er historie.

Det er nesten ingen kolonier igjen i verden i

da,e. og folkeslag etter folkeslag finner tilbake

til sin egen kultur.
\Ien fordi man forbinder kristendom med

kolonimakt, forkaster mange også den kristne

troen. men ikke på langt nær alle.

Guds ord sier at alle folkeslag har fått

evigheten lagt ned i hjertene, og at alle en

rang har tilbedt den ene og sanne Gud, men

har falt fra.

i:,itlt. - - -i
Og det er etter dette frafallet at folkeslag har

begynt å tilbe avguder. Et eksempel er Santal-

folket i India. De tilbad engang Gud, men

visste at de hadde falt fra, og tilbad en avgud.

Men de ventet på at 6n skulle komme over

fjellet med budskap fra den sanne Gud, og han

skulle være hvit, med svarte klær.

En dag kom en ung mann fra Norge, som følte

et kall ti1 India, og han kom over fjellet i
svarte presteklær med bibelen. Hele

Santalfolket tok imot budskapet fra den ene

sanne Gud. Det budskapet som de hadde

ventet på.

Det finnes mange eksempler på dette

ÆJgN
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Hvem er dagens
misjonærer?
Ordet misjon betyr utsendelse.
Selve ordet finnes ikke i bibelen, men
tanken finner du, og den har en sterk
sammenheng med evangeliet.

Den fprste kristne menigheten som var i
Jerusalem opplevde etterhvert forfølgelse,
og de fleste kristne forsvant fra byen. på
den måten ble evangeliet spredt utover på
en rask og effektiv måte.
Paulus kalles den første misjonæren. og
han reiste i landene rundt Middelhavet,
etter som Den Hellige Ånd ledet ham.

Den befalingen som Jesus gav, som vi
kaller misjonsbefalingen går videre til alle
kristne over hele verden.

Oppdrag et gtr ut på at alle skal
fh høre evangeliet.
Det er ikke lenger slik at det bare er
vestlige misjonærer som reiser. I dagens
samfunn kommer det misjonærer tilbake
fra tidligere misjonsmarker, som land i
Afrika og Sgr-Amerika. De kommer for å
forkynne evangeliet til oss her i Europa.

Alle er vi misjonærer,
for misjon er å fortelle evangeliet til de
som ikke harh6rt, og i din klasse og i dir
nabolag er det folk som ikke har hørt om
Jesus som verdens frelser.

Misjon kan gjøres på mange forskjellige
måter. Alt etter hvem som skal hgre på.
Det er som å fiske. Du får ikke torsk på er

agn som er beregnet på gedde. Slik er de
også med folk. Man må bruke redskaper
og agn som kommuniserer til dem man vi
nå. Det betyr at du ikke kan bruke sarnme
metode for å nå kinesere som punkere i
Oslo.

Innholdet og budskapet må
allfd.,værq det samme" neml ig
ar LJUCI elsker Vefden.
Formen må variere, ellers
når man ikke fram med
budskapet.

Lo oss prote lltt:
Hvordan kan man nå
dagens mennesker med
det gode budskapet?
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ÆFiryftåHighet
er levende fellesskap, og alle kristne
sådann.

: ::lder-r'alg av den menigheten som du vil gå, i, er det noen* 
-.- iu må stille deg selv og menigheten.

lu deg relkommen i menigheten?
: .r:rl man vel fgle seg velkommen i aile menigheter, men i praksis er det: ' .iie slik.

r:ri enig i de grunnleggende læresetningene i menigheten? Som f. eks.
:srssr) n. dåpssyn og menneskesyn?
r : :r ', iktig for deg, din tro og din samvittighet. For at du skal gi deg helt til en" : i-:. må dere jo dele noen grunntanker. Hvis ikke, vii du etterhveit komme i

" red menigheten.

Jnrrilner du at du lærer noei menigheten, eller at du har utbytte av undervisningen?
Enr'-- -r lor at du skal modnes
I T ,:__. rrg at troen din skal
ff'-r-::. ,.Troen kommer av
ffi,:,,:'"-'- :nelsen>> Rom. 10.17.

Har du noen oppgaver i
ænigheten?
D':: :r Guds plan at alle i en
rn:::ghet skal kunne ha en
e--:l annen oppgave, som er
nl:; på å styrke fellesskapet
r1_i iorrr du kan vokse på.

Finn DIN menighet og gi
deg helt til den og de
oppgayer som Gud har gitt
den. Og husk fram til neste søndag. Gud elsker dere.

Jeg elsker dere og broder tvai lobber med saken.
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Bla opp og finn noe av bibelens undervisning om
menighet.



Du står på terskelen til et voksent Iiv. Du er ikke
lenger et barn, men ungdom. Det betyr ansvar og
plikter. Det betyr at du etterhvert må ta mange egne
avgjørelser. Det er både spennende og utfordrende,
ja, til og med skummelt.
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hjelpe deg og fBlge med deg. Den Hellige
And blir av Jesus kalt for veileder, hjelper
og talsmann. La han få hjelpe deg
gjennom livet, da har du alle muligheter.

i .li.; it'ii;i 1, 1;;!;'r.; r.'i ,.i:; i,.
Det er ditt valg, ingen andre kan velge for
deg. Velg å leve et liv i tro, renhet,
kjærlighet, og vær et forbilde i tale og
ferd.

Å leve er ikke alltid lett, men det er lettere
å leve når du vet at det finnes en som
alltid bryr seg om deg, og er mer enn
villig til å hjelpe deg.
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-a ingen forakte deg for din ungdoms
s<yld, men vær et forbilde for de
:'oende, itale, i ferd, i kjærlighet, i tro,

'enhet.

fu har alle muligheter for å lykkes i livet,
" :'r du har livets Herre som din veileder.
Gud har sagt at han vil passe på deg,

Sats*livet
o
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