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Innledning 
 
Actahusenes arbeid blir drevet av Thailand Christian Network (TCN). TCN har sitt utspring 
fra IMI Kirken i Stavanger i Norge. I tillegg til at IMI Kirken er en av de største 
menighetene i Norge, har det ut av menigheten vokst frem en omfattende bevegelse 
både nasjonalt og internasjonalt. For mer info om IMI Kirken se www.imikirken.no 
 
I Asia har IMI Kirken hatt et aktivt engasjement siden 2005. Primært i Thailand og i 
Kambodsja. I perioden 2005-2013 var IMI Kirken sitt engasjement i Thailand knyttet 
til ledertrening innen Evangelical Lutheran Church in Thailand (ELCT). 
De gode erfaringene som vi har gjort oss gjennom dette arbeidet ønsker vi å gi videre til 
andre menigheter i Thailand gjennom TCN.  
 
Vårt navn Thailand Christian Network sier allerede mye om vår overordnede strategi. 
 
Thailand - For det første så har vi hele Thailand som satsingsområde. Vi vil arbeide i hele 
Thailand. Tidligere var vi kun knyttet til arbeid i nord-østThailand. 
 
Christian - For det andre så forteller betegnelsen Christian at vi ønsker å arbeide 
tverrkirkelig. Vi ønsker å bringe sammen menigheter fra ulike konfesjoner og 
gjennom dette fremme kristen enhet i Thailand. 
 
Network - For det tredje så forteller vårt navn at det vi gjør er å etablere nettverk. 
Med dette ønsker vi å vektlegge relasjon fremfor organisasjon. Visjon og verdier er 
de samlende elementer, ikke en organisatorisk overbygging. Vi skal ikke etablere et 
nytt kirkesamfunn, men vi skal gjennom relasjon og nettverk trene lokale ledere i 
etablerte menigheter.  
 
Vår visjon er å se Thailand forvandlet ved at mennesker vet at de har sin verdi som 
elskede barn av Gud. Med dette som plattform skal vi se menigheter som istandsetter 

ledere som igjen er i stand til å utruste nye. På denne måten vil vi se hele landet bli nådd 
med evangeliet om Guds frelse og grenseløse godhet. 
 
TCN tror absolutt ikke at vi selv sitter med alle svar og ressurser. Men vi tror på de 
ressursene som Gud har lagt ned i sine disipler. Ressursene kan vi sammenligne med gull 
som Gud har lagt ned i hjertene til sine disippler i Thailand. 
Vårt største ønske er å løfte dette gullet opp slik at alle kan se. Vi vil at alle mennesker 
skal vite i hjertet sitt at vi er elsket av Gud og viktig for han. 
 
Alt vi gjør skal hjelpe mennesker til å leve et liv som disipler av Jesus. 
TCN sine spesifikke verdier er bestemmende for måten vi gjør ting på og fokuset vi 
velger å ha. Vi ønsker at alle som kjenner til TCN skal se verdiene igjen i kulturer som er 
bygget inn i staben, Acta-husene og alle våre arrangementer. 
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Verdiene våre er: 
 

Godhet – Vi skal gjøre Guds godhet tilgjengelig. 
Enhet – Vi skal fremme enhet mellom mennesker og menigheter. 
Misjonalt liv – Misjon er det livet vi lever, ikke bare den aktiviteten vi gjør. 
Integrert liv – I kraft av Guds nåde vil vi søke å leve det livet vi forkynner. 
Reproduksjon – Det vi mottar og det vi lærer skal være praktisk, nyttig og lett å gi 
videre. 
 
 
 
TCN jobber gjennom 5 ulike verktøy: 

 
• Agenda 1 - Menighetsnettverk 

• TCLN - Ledernettverk for pastorer og hovedledere. 

• Agape aksjon- Folkemøter/kampanjer med fokus på Guds farshjerte 

• Impuls - Ungdomskonferanse og bevegelse 

• Actahus - Bofellesskap med en større hensikt 
 
 

 
Actahus - Bofellesskap med en større hensikt 

 
Et Actahus er et bokollektiv for unge mennesker. Bokollektivet vil danne et fellesskap 
som utvikles gjennom felles undervisning, bevisst kulturbygging og misjonalt liv. 
Bokollektivet er ingen menighet og heller ingen skole. Alle beboere skal tjenestegjøre 
i sin lokale menighet og være i jobb eller under studier. 
Gjennom bokollektivet ønsker vi å bygge sterke og varme fellesskap der de verdier vi 
bærer slår rot i en levende kultur blant unge mennesker. I Acta-huset vil vi bygge en kultur 
gjennom å bruke verdiene til TCN. Og de verdiene skal slå rot i hjertet til unge mennesker i 
Thailand. Vi ønsker at de som bor på Acta-huset skal være til velsignelse for sitt nærmiljø 
og sine lokale menigheter. 
 
Undervisningsplanen er sterkt inspirert av den undervisning som gis på IMI Kirken sin 

egen bibelskole i Stavanger, Acta Bibelskole. Acta Bibelskole i Stavanger har i 2015 83 
fulltidsstudenter fra mange ulike kirkesamfunn og nasjonaliteter. 
I undervisningen vil vi ikke fokusere på dogmatikk som de ulike kirkesamfunnene ser ulikt 
på. Men vi ønsker å la ungdommene lære mer om hvem Gud er, og at den enkelte skal få 
utvikle sitt kristne liv. 
 
Når TCN etablerer arbeid i en eller flere nye provinser vil vi som hovedregel først 

etablere et Agenda 1 Menighetsnettverk. Gjennom relasjonene til de menigheter som 
deltar der vil vi kunne tilby vår ungdomskonferanse, Impuls.  
Etableringen av Actahus vil tilbys steder som igjen har en geografisk eller relasjonell 
nærhet til Impuls. 
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Etter å ha lest denne boken ønsker vi at du skal sitte igjen med god informasjon om 

hva ett Actahus er og hvorfor Actahusene finnes. Kanskje kan kunnskapen du får 
gjennom det du leser gi deg selv lyst til å bo i ett Acta-hus, eller kanskje du kommer 
på noen du kan anbefale det til..? 
 
Ta gjerne kontakt med staben i TCN eller noen av beboerne på allerede eksisterende 
Actahus om du har spørsmål. Vi vil gjerne prate med deg! 
 
 
 
Kjartan Sørheim 
Nettverksleder TCN 
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Hva er et Acta-hus? 

 

Et Acta-hus er et hjem hvor det bor 5 - 7 kristne ungdommer sammen. 

I tillegg til å være et vanlig hjem følger det også noe mer med å bo i et Acta-hus. 

På Acta-husene har vi fokus på det kristne fellesskapet med bønn, tilbedelse og 

undervisning om Gud og det kristne livet. Ut fra undervisningen følger det også konkrete 

utfordringer til å ta det man lærer med seg ut i hverdagen slik at den enkelte kan være 

Guds redskap der de er. 

Å bo på et Acta-hus er ett år til forandring og forvandling. Når du sier ja til å bo i et Acta-

hus sier du også ja til å stille deg til disposisjon for Gud og være med på det Gud gjør i deg, 

gjennom deg og rundt deg. Acta-huset skal vises igjen i gata, menigheten og i TCN sitt 

arbeid. 

Ett ønske om å være med på det Gud gjør ligger i bunn for alt som skjer på Acta-huset av 

undervisning, aktiviteter og fellesskap. Dette ønsket må også de som flytter inn i et Acta-

hus dele.  
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Regler for beboere på Acta-husene: 

 
På alle Acta-hus har vi regler som beboerne må følge. 

Reglene er som følger: 

* Alle beboere må være kristne ungdommer mellom 18 - 30 år. 

* Det er egne gutte og jentehus. 

* Det er ikke lov å drikke alkohol eller bruke andre rusmidler på Acta-husene. 

* Det er ikke lov å røyke på Acta-husene. 

* Det er ikke lov å ha overnattingsbesøk av det annet kjønn. 

* Det er ikke lov å ta i mot gjester på Acta-huset uten å ha avtalt dette med husets leder. 

* Det er ikke lov å ha gjester etter kl 21. 

* Beboerne skal ikke være ute etter kl 21. Hvis de må ut skal de gi beskjed til andre 

beboere, eller husets leder. 

* Det er ikke lov å ha husdyr boende på Acta-husene. 

* Alle beboere må møte opp på arrangementer knyttet til Acta-huset. 

* Alle beboere skal oppfordres til å ha en tjeneste i en lokal kirke. 

*Acta-huset skal være beboernes hovedforpliktelse. 

* Vansker som oppstår på Acta-huset skal tas opp med husets leder, og ikke snakkes om 

med andre. 

* Hvis beboeren ikke følger reglene kalles de inn til samtale med husets leder. 

Hvis man etter samtalen ikke ser en endring vil beboeren motta brev med advarsel 2 

ganger før vedkommende eventuelt må flytte ut av Acta-huset. 
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Praktisk informasjon om å bo på ett Acta-hus: 

 
Alle som bor på Acta-huset er kristne, og det er rene gutte og jente hus. 

Beboerne på Acta-husene er fra 18 - 30 år, og alle enten studerer eller jobber. 

 

For å kunne flytte inn i ett Acta-hus må alle beboerne søke, og det er staben i TCN som tar 

avgjørelsen om hvem som får flytte inn. Søknaden fylles ut på vedlagt skjema.  

 

På Acta-husene kan man bo i inntil 3 år, men det må søkes på nytt for hvert år man vil bo 

der. 

Det første året man bor på ett Acta-hus er man en beboer på lik linje med de andre. Men 

velger man å bo der i ytterligere ett eller to år vil det føre med seg ett større ansvar for 

beboeren.  

Dette ansvaret er som følger: 

2. året: Beboere som bor der i to år forplikter seg på å gi videre det man selv har lært det 

første året man bodde der. 

3. året: Beboere som bor der i tre år forplikter seg på å lede det huset man bor i, eller 

være med og starte noe nytt. 

Når man velger å bo i ett av Acta-husene forplikter beboerne seg på å leve etter reglene 

som gjelder for det enkelte huset. Det innebærer blant annet at det blir satt opp 

ansvarslister der det praktiske arbeidet i huset blir fordelt mellom beboerne. Beboerne er 

pliktig til å følge disse listene og gjøre sine oppgaver.  

Alle beboere på Acta-husene betaler husleie. Husleien varierer blant annet etter 

størrelsen på rommet, og om rommet har air-condition eller ikke. Det er staben i TCN som 

bestemmer prisen på leien. Husleien er inkludert strøm. 

  

Ukesrytme på Acta-husene 

Hver uke på Acta-huset har den samme rytmen. Ansvaret for de ulike morgensamlingene, 

og hvem som underviser varierer. 
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En uke på ett Acta-hus ser ut som dette: 
 

 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag  Søndag 

Morgen 
 

Morgen- 
andakt m 
bønn. 
30 min. 

 

Morgen- 
andakt 
m bønn. 
30 min. 

 

Morgen- 
and 

akt m 
bønn. 
30 min. 

 

Morgen- 
andakt m 
bønn. 
30 min. 

 

Morgen- 
andakt 
m bønn. 
30 min. 

 

 

 

 
Engasje- 
ment i 
menigh./ 
gudstj. 

Etterm./ 
kveld 

Tilbud om 
engelsk 
under-
visning. 

 

Felles 
midag 
og 1 time 
under-
visning. 

 

Tilbud 
om 

engelsk 
under-

visning. 
 

 

 

Felles 
middag 
og 1 t 
underv. 
 
Husmøte 
etter 
underv. 
30 min. 

Celle-
gruppe 

 Ulike 
aktiviteter 
 

 

Forklaring: 

-  Ansvaret for morgenandakten og morgenbønnen går på rundgang mellom beboerne. 

-  Engelskundervisningen er ikke obligatorisk, men det er ett tilbud til beboerne. 

-  Fellesmiddagen på tirsdager og torsdager betaler TCN. 

-  På husmøtet på torsdager får beboerne den praktiske informasjonen de trenger om 

uken som kommer. På møtet samtales det også om hvordan den enkelte har det, hvordan 

fellesskapet fungerer og beboerne deler personlige vitnesbyrd. 

 

Andre felles aktiviteter: 

I tillegg til det som skjer hver uke er også beboerne på Acta-husene med på noen felles 

aktiviteter:  

 1 gang i måneden er det godhetslørdag.  Da kan det arrangeres fotballkamp i 
nabolaget, vi rydder i nabolaget, hjelper noen som trenger praktisk hjelp eller 
andre ting som beboerne blir enige om og som de brenner for. 
 

 1 fredag i måneden inviterer beboerne ikke-kristne med hjem til Acta-huset. Etter 
besøket går alle sammen på kafe.  
 

 1 helg i året reiser beboerne på Acta-huset på en leir som varer en helg. 
 

 Det første året man bor på Acta-huset er alle mede på IMPULS. I tillegg velger hver 
enkelt å være med på ett arrangement som TCN arrangerer. (Agenda1, Impuls X, 
Agape) 
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Undervisningsoversikt: 
 

Undervisningen i Acta-husene følger en årsplan.  

Undervisningen er delt inn i 40 tema, fordelt på 8 bolker.  Undervisningen til de 8 bolkene 

skal gjennomføres på 40 uker. Her følger en oversikt over de ulike temaene med en kort 

forklaring. I begynnelsen av hver bolk skriver vi om verdiene TCN er bygget på. Verdiene 

er viktige å fokusere på i all undervisning vår.  

Til hvert tema er det 3 ulike mål for undervisningen. Vi ønsker at det studentene lærer skal 

gi de ny kunnskap for tanken, gi de ny fortåelse av hvem Gud er og gi de nye erfaringer. 

Derfor er de ulike målene symbolisert med: 

 

 

 

Hodet: Kunnskapsmål 

 

 

Hjertet: Mål for erfaringer vi ønsker studentene skal gjøre seg. 

 

  

Hender: Mål om praktiske handlinger de skal gjøre knyttet til undervisningen de har fått. 
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Bolk 1. Identitetsbygging 

 
Verdiene våre: 

 

Godhet:  Vi gir mennesker verdi gjennom å vise de 

godhetfordi de er verdifulle i Guds øyne. 

Enhet:  Vi skal skape ett trygt og godt fellesskap på Acta-

huset og i fellesskapene vi ellers er en del av. 

Misjonalt liv: Andre skal se Guds sannheter gjennom livet vi 

lever. 

Integrert liv:  Vi skal bygge livet vårt på Guds ord. 

Reproduksjon:  Vi skal hjelpe mennesker til å se deres verdi 

i Guds øyne. 
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1. Identitet som Guds barn.  

 

 

Mål:  

 

 - at studentene skal lære om Gud som Far. 

 

- at studenten skal forstå og erfare at når vi tjener Gud skal vi 

ikke gjøre det for å skape oss en god posisjon, men fordi vi er Guds 

barn.  

 

- at studentene skal kunne bruke erfaringene de får i fellesskap 

med Gud for å fortelle andre om at Gud er en Far som elsker oss. 

 

 

Om undervisningen: 

 

I Bibelen omtaler Gud seg selv som Far for sine barn. Ulike 

mennesker kan ha ulike erfaringer med hva en Far er. For noen kan 

det kanskje være vanskelig å tenke på Gud som Far fordi det 

bringer frem vanskelige erfaringer om hvordan deres 

menneskelige far er. Undervisningen vil ta utgangspunkt i Bibelens 

ord om at Gud er en god Far uten feil, og som ønsker kun det beste 

for sine barn! 
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2. Vår verdi – vår identitet i Guds øyne. 

 

 

Mål: 

 

 - at studentene skal lære om Guds enorme kjærlighet til hvert 

enkelt menneske. 

 

- at studentene gjennom fellesskap med Gud skal kunne erfare 

at de er elskede mennesker omgitt av Guds kjærlighet.  

 

- at studentene skal bruke Bibelen for å se seg selv slik som Gud 

ser oss, som rettferdige, elskede mennesker. 

 

 

Om undervisningen: 

 

Gud ser på alle mennesker med ett omsorgsfullt, kjærlig blikk. 

I dette emnet vil vi lære om de ulike stedene i Bibelen som forteller 

oss om Guds grenseløse kjærlighet til hvert enkelt menneske, og 

om hvordan denne kjærligheten førte til at Jesus måtte dø på 

korset for hver enkelt av oss. 

Vi vil øve på å tenke at denne kjærligheten gjelder oss! 
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3. Treenigheten  

 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer om treenigheten; Gud, Jesus og Den 

Hellige Ånd. Og lærer hvordan treenigheten på ulike måter er til for 

hvert enkelt menneske. 

 

- at studentene får erfaringer i tilbedelse av den Hellige Ånd. 

 

- at studentene hver dag skal fortelle seg selv hvilken verdi Gud 

har gitt de fordi Gud elsker de. Deres verdi liger i at de er elsket av 

Gud, ikke i hva de presterer. 

 

 

Om undervisningen: 

 

Undervisningen vil begynne med å lære om treenigheten, og at 

Den Hellige Ånd er i livet til alle som tror. 

Videre vil man fokusere på at menneskets verdi er gjennomgående 

årsak for skapelsen, frelsen på korset og for at Den hellige Ånd 

kom til jorden. 

Alt dette er gjort av kjærlighet og omsorg fra Gud til alle 

mennesker. 
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4. Å tenke sanne tanker om meg selv 
 

 

Mål: 
 

 - at studentene lærer at alle mennesker er elsket av Gud fra før 
vi ble født, og at dette ikke er noe vi må jobbe for å oppnå. 
 

- at studentene skal få erfare og forstå at det er viktig at vi har 

ett godt selvbilde, og at vi selv er med å påvirke selvbildet vårt 

gjennom måten vi tenker på.  

 

 

- at studentene skal finne frem til Guds sannheter om oss i 

Bibelen. 

 

 

Om undervisningen: 

 

I undervisningen vil vi jobbe med at studentene skal kunne se hvem 

de er i Guds øyne, og på den måten kunne tenke sant om seg selv. 

Undervisningen vil lære at det er ingenting vi mennesker kan gjøre 

for å få Gud til å elske oss mer, og det er ingenting vi kan gjøre som 

får Gud til å elske oss mindre. Guds kjærlighet til oss er grenseløs 

og konstant. 
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5. Hvilke gaver og evner har Gud gitt meg? 

    Hvordan kan jeg praktisere gavene? 
 
 
Mål: 
 

 - at studentene lærer om Jesu fortelling om at vi er lemmer på 
legemeet. 
 

- at studentene erfarer at de kan få brukt de evnene de har til 
Guds ære.  
 

- at studentene gjennom egen refleksjon, i bønn til Gud og i 
samtale med andre kan finne ut hva som er deres gaver og tar de i 
bruk. 
 
 
Om undervisningen: 
 
Undervisningen vil ha fokus på at studenten skal jobbe med å se 
hvilke gaver som er lagt ned i de, og hvordan de kan brukes til det 
beste for seg selv og andre mennesker. 
Undervisnngen vil også fokusere på at det er ikke slik at mennesker 
med noen evner er mer verdifulle eller vellykkede enn andre. 
Undervisningen vil fokusere på at vi ikke skal sammenligne oss med 
andre, men gi våre evner og gaver til Gud, og la han forvalte de. 
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Bolk 2. Å bygge fellesskap og 

kultur 
 

 

Verdiene våre: 

Godhet:  Vi skal vise godhet gjennom å si gode ting vi ser i andre 

mennesker. 

Enhet: I fellesskapene våre skal mennesker oppleve at vi gir 

hverandre trygghet, aksept og respekt.  

Misjonalt liv: Vi skal være bevisst på å bruke mulighetene vi får til å 

anerkjenne mennesker vi møter. 

Integrert liv: Vi skal leve ett liv i ærlighet overfor oss selv og de vi 

lever blant.  

Reproduksjon: Vi skal dele det gode Gud gjør i livene våre med de vi 

møter.  
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6. Godhet og raushet  

 
 

 
Mål: 

 

 - at studentene skal lære om Guds godhet og raushet. 
 
 

- at studentene gjennom undervisningen skal erfare at de får 
nye tanker om hvordan de kan leve sitt liv i generøsitet overfor 
andre. 
 
 

- at studentene i det daglige skal skape en kultur av godhet og 
generøsitet  i Acta-huset, og at de tar den kulturen med overalt 
hvor de er. 
 
 
Om undervisningen: 
 
I møte med ulike situasjoner i livet blir vi utfordret på å vise godhet 
og raushet i møte med andre mennesker. Undervisningen vil 
handle om hvordan vi kan vise godhet og raushet overfor 
mennesker vi liker og overfor mennesker vi ikke liker. Det er lett å 
være gode mot de vi liker, men hvordan kan vi være gode når 
mennesker oppfører seg dårlig mot oss, eller har verdier og 
synspunkt vi ikke er enig i? Dette vil undervisningen ta opp. 
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7. Gi respekt til mennesker for den de er, og    

fortelle de det gode vi ser i de.  
 

 
Mål: 
 

 -at studentene lærer hvordan vi kan vise andre respekt for den 
de er på en god måte.  
 

- at studentene øver seg på å erfare og forstå det positive i å se 
etter det gode i andre og ikke bestemme seg for hvordan folk er 
før vi kjenner de skikkelig. 
 

- at studentene skal anerkjenne hverandre og skape en 
anerkjennende kultur. 
 
 
 
Om undervisningen:  
 
Når noen ser noe godt i oss kan det hjelpe oss å vokse fordi vi 
begynner å tro at vi kan gjøre noe godt. 
Gjennom undervisningen i de 6 første bolkene håper vi at 
studentene har en trygghet i deres verdi og identitet som Guds 
sønner og døtre. 
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8. Hvorfor menighet?  
 
 

 - at studentene lærer om de ulike tjenestene i menigheten og 
at alle er like viktige for fellesskapet 
 

- at studentene skal erfare fellesskap med Gud og andre kristne 
i sin menighet.  
 

- at studentene hører til en menighet hvor de har en tjeneste, 
og hvor de inviterernye med seg i fellesskapet. 
 
 
 
Om undervisningen: 
 
Menigheten er ment å være som en familie hvor vi hjelper 
hverandre til fellesskap med Gud og vekst i troen på han. 
Vi skal undervise om hvorfor det er viktig å tilhøre en menighet, og 
om de ulike tjenestene i menigheten. 
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9. Delekultur 
 
 

 
Mål: 
 

 - at studentene lærer om viktigheten av å dele de gode 
tingene Gud gjør. 
 

- at studentene skal forstå hva Gud gjør i deres liv, og få 
erfaring med å dele det med  
andre. 
 

- at studentene øver seg på å gi anerkjennende respons på 
vitnesbyrd andre deler. 
 
 
 
 
Om undervisningen: 
 
Som kristne mennesker er vi gjennom Bibelen utfordret til å dele 
troen vår med mennesker vi møter gjennom livet. Vi har ulike 
erfaringer med Gud. Når vi skal dele fra Gud må vi ha tett kontakt 
med han for å vite hva vi deler. I denne undervisningen vil 
studentene få ve på å dele sine erfarniger med Gud. 
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10. Ærlighetskultur:  snakke sant om livet og    

dele liv med hverandre. 

 

  

Mål: 

 - at studentene lærer om tillit, taushetplikt og ærlighet. 

 

- at studentene skal gjøre seg erfaringer med å snakke sant om 

livet sitt i møte med andre mennesker. 

 

-  studentene skal få hjelp til å dele med hverandre de gode og 

dårlige erfaringene de har gjort seg gjennom livet. Gjennom å dele 

med hverandre ønsker vi at studentene kan hjelpe hverandre. 

 

Om undervisningen: 

Livet gir oss både gode og dårlige erfaringer. Noen mennesker har i 

vanskelige tider vondt for å dele det som er vanskelig. Når vi har 

det vondt er det godt å ha mennesker rundt seg som kan lytte og 

gi hjelp til å se en vei ut av vanskelighetene. Vi vil at Acta-huset skal 

være ett sted for å dele disse erfaringene. Acta-huset skal være ett 

godt sted å være når du har det vondt. Der skal du møtes med 

omsorg og hjelp. Studentene skal lære å snakke sant om livet, og 

de vil også lære om at det tar tid å bygge tillit. 
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Bolk 3.Disippelskap 

 
                                         Verdiene våre: 

Godhet:  Når vi viser godhet viser vi Guds kjærlighet til 

mennesker vi møter.  

Enhet:  Vi skal stå sammen med aller kristne for å dele Guds 

kjærlighet. 

Misjonalt liv: Vi skal leve med Jesus som forbilde. 

Integrert liv:  Livene våre skal vise hvem vi følger etter. 

Reproduksjon:  Vi skal være disippler som gjør disippler. 
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11. Disippelskap i Bibelen og disippelskap nå 

 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer om hvordan Bibelen forteller om 

disippelskap på Jesu tid, og om Guds plan for å nå verden.  

 

- at studentene skal forstå at de er disippler og få erfaring med 

å være med å gjøre andre til disippler. 

 

- at studentene ber for og finner ut hvem de skal være med og 

disippelgjøre.  

 

 

Om undervisningen: 

 

Bibelen forteller om mennesker som ble utfordret til å følge Jesus 

og være hans disippler. Den forteller også om at disipplene var helt 

vanlige mennesker med helt vanlige liv, men som valgte å leve i 

overgivelse til Gud. 

Undervisningen vil lære studentene både om disippelskap på Jesu 

tid, og samtidig ha fokus på hvordan disippelskap kan se ut i dag. 
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12. Jesus som forbilde 

 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer om ordet, kraften og godheten som 

Jesus viste de rundt seg.  

 

- at studentene skal forstå at Jesu offer på korset gjelder de og 

alle mennesker. 

 

- at studentene skal ha Jesus som forbilde i det de gjør og sier.  

 

 

Om undervisningen: 

 

Undervisningen vil hjelpe studentene til å bli enda bedre kjent med 

Jesus som person og som forbilde.  

Bibelen vil bli brukt som kilde til å se hvordan Jesus levde i møte 

med mennesker og det samfunnet han var en del av når han var 

her på jorden. 

Vi vil også jobbe med å hjelpe hverandre til å se hvilke 

konsekvenser det kan få for oss og menneskene rundt oss hvis vi 

lever med Jesus som forbilde. 
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13. Modeller for ett liv som disippel  

 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer om de 3 ulike modellene og hvordan de 

kan brukes når man jobber med disippelskap. 

 

-  at studentene velger en av modellene som er særlig viktig for 

de å jobbe med der de er i sitt liv nå. 

 

- at studentene kan aktualisere de tre modellene i eget liv. 

 
 
 
Om undervisningen: 
 
De tre modellene; triangelen, firkanten og pendelen er alle 
modeller for viktige aspekt når man ønsker å bygge en 
disippelkultur. 
Studentene vil i denne bolken få grundig undervisning i hva de 
ulike modellene  
representerer, og hvordan de kan brukes konkret inn i deres 
hverdag. 
De vil også bli utfordret til å bruke modellene som redskap i eget 
trosliv og menighetens liv for å se hvor de er nå, og hvor de ønsker 
hen. 
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14. Etterfølgelse av Jesus  

 

 
Mål: 
 

 - Vi skal bruke Bibelen for å lære studentene om personer som 
fulgte etter Jesus når han levde på jorden. 
 

- at studentene forstår viktigheten av og erfarer at vi er kalt til 
etterfølgelse av Jesus i dag. 
 

- at studentene har konkrete mål for livene sine, og vet at " Gud 
kan gi deg alt, men du må vite hva du vil gå for." 
 
 
 

Om undervisningen: 

 

Samfunnet vi lever i utfordres oss til å følge etter så mye forskjellig. 
Det kan være å følge kjendiser, klesstiler, skjønnhetsideal eller 
følge etter presset om suksess på jobb, skole og i økonomi. 
Bibelen ber oss følge etter noe annet enn det verden ber oss følge. 
Bibelen ber oss følge etter Jesus! 
Studentene vil i denne bolken lære om hva Bibelen sier om 
etterfølgelse, og det blir tid til samtale om hva den enkelte følger 
etter i sitt liv. Studentene vil bli utfordret til å leve ett liv som 
kjennetegnes av å være ett liv i etterfølgelse av Jesus. 
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Bolk 4. Personlig trosliv 

 

 

Verdiene våre: 

Godhet:  Vi skal vise godhet gjennom å be for mennesker 

som vi omgås.  

Enhet:  Vi skal oppmuntre hverandre til å dele med andre 

det vi får av Gud i vårt personlige trosliv.  

Misjonalt liv:  Når vi får noe godt eller ord til oppmuntring 

til noen andre skal vi dele det med de. 

Integrert liv:  Det vi sier, tenker og gjør skal gjenspegle 

hverandre. 

Reproduksjon:  Vi skal dele det gode vi finner i Bibelen med 

mennesker vi møter. 
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15. Modeller for hvordan vi kan uttrykke   

troen vår.  

 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer om ulike trosuttrykk, og at på samme 

måte som mennesker er ulike er også den enkeltes trosuttrykk 

ulikt. 

 

- at studentene gjennom tilbedelse av Gud gjør seg erfaringer 

for å få hjelp til å finne sitt hjertespråk i møte med Gud. 

 

- at studentene får praktisere ulike trosuttrykk. 

 

 

Om undervisningen: 

 

Mennesker er skapt forskjellig med ulike personligheter. Gud 

ønsker fellesskap med alle! Vi har mulighet til å ha fellesskap med 

han på ulike måter. Feks lovsang, bønn, bibellesning, tid i stillhet, 

kunst eller dans. Alt dette er modeller for å uttrykke troen den 

enkelte har. Det vi har fortalt om nå er redskap for å hjelpe oss å ha 

fellesskap med Gud. I denne undervisningen vil studentene lære 

om at det viktigste er at vi søker fellesskap med Gud på den måten 

som er naturlig for oss. 
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16. Bønn  

 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer om hva Bibelen sier at bønn er og 

hvorfor det er viktig for oss. 

 

- at studentene får erfaring med bønn gjennom å øve seg på å 

be for hverandre 

 

- at studentene ber for mennesker som ikke deler troen. 

 

 

Om undervisningen: 

 

Bønn er troens pulsslag. I denne undervisningen vil studentene 

lære om viktigheten av ett personlig bønneliv for å opprettholde 

og utvikle relasjonen til Gud. Bønnesvar opplever vi noen ganger 

tydeligere enn andre ganger. Denne bolken vil ta for seg 

spørsmålene om hvorfor vi ikke alltid får de svarene vi ønsker og 

ser som de beste. 

Ett annet aspekt som det vil fokuseres på i undervisningen er 

forbønn. 

Studentene skal øve på å be for hverandre. 
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17. Tilbedelse/ lovsang 

 

 

Mål:  

 

 - at studentene lærer om hva Bibelen sier om lovsang og 

tilbedelse spesielt gjennom studie av ulike Davids-salmer. 

 

- at studentene skalforstå hvordan ulike kirker praktiserer 

lovsang og tilbedelse i dag.  

 

- at studentene praktiserer lovsang og tilbedelse 

 

 

Om undervisningen: 

 

Undervisningen vil bruke mye stoff fra Bibelens bønnebok, 

Salmene, for å se hvordan lovsangen og tilbedelsen ble praktisert 

på Bibelens tid. Studentene vil jobbe med utvalgte takkesalmer, 

bønnesalmer og klagesalmer. I undervisningen vil studentene også 

lære om hvordan lovsang praktisertes på Davids tid.. 

Bolken vil begynne med å forklare at ulike kirkesamfunn 

praktiserer tilbedelse og lovsang. 
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18. Å lytte til Gud 

 

 

Mål:  

 

 - at studentene gjennom eksempler fra Bibelen og nå-tiden 

lærer hvorfor vi skal lytte til Gud, og hvordan vi kan gjøre det. 

 

- at studentene gjør seg erfaringer med å lytte til Gud, og forstå 

hva Gud har lagt de på hjertet. De skal lære og gjøre erfaringer med 

hvordan vi kan dele det vi får med andre på en god måte. 

 

- at studentene lar det Gud legger de på hjertet få 

konsekvenser i eget liv.  

 

 

Om undervisningen: 

 

Når vi ber er det ofte at vi bare snakker og ikke lytter til det Gud vil 

si oss. 

Denne bolken med undervisning vil ha stillhet og fellesskap med 

Gud i fokus. 

I begynnelsen av bolken vil vi se på Bibelske personer som lyttet til 

Gud og ble berørt av det. Videre vil vi snakke om hvorfor det er 

viktig å lytte til Gud og hvordan vi kan gjøre det i den hverdagen vi 

lever. 
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19. Bibellesing 

 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer om hvorfor Bibelen er så viktig, og lærer 

seg teknikker for Bibellesning. 

 

- at studentene blir glad i Bibelen og erfarer at den er aktuell 

for de i deres liv. 

 

- at studentene praktiserer regelmessig bibellesning og at 

studentene deler det gode de finner i Bibelen med hverandre.  

 

 

Om undervisningen: 

 

Bibelen er ett vegkart for oss gjennom livet. Bibelen kan gi oss svar 

på de store spørsmålene i livet, og gi oss en retning på livet vi lever. 

Studentene vil i denne bolken lære om viktigheten av en 

forutsigbarhet i Bibellesingen sin, og bli utfordret til å finne en 

rytme som passer deres hverdag. 
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20. Troshistorie og livshistorie.  

 

 

Mål: 

 

 - at studentene vil lære hvorfor det er viktig at de snakker om 

det de har opplevd i livet. Og at de lærer at Gud har lovet i Bibelen at 

han vil være med oss i de gode dagene og i de vonde dagene. 

 

- at studentene får erfaring med å bruke sin egen troshistorie til å 

se hvordan deres tro har utviklet seg over tid. 

 

- at studentene får mulighet til å dele sin historie med de andre 

studentene. 

 

 

Om undervisningen: 

 

Alle mennesker bærer med seg sin egen livshistorie. Den enkeltes 

historie inneholder både gode og dårlige erfaringer som gjør oss til 

de menneskene vi er i dag. 

Undervisningen vil legge opp til at den enkelte bruker tid til å tenke 

på sitt eget liv og sine egne erfaringer og får hjelp til å se at Gud 

har vært med gjennom alt. 

Studentene vil få mulighet til å dele sine historier med hverandre 

slik at vi kan lære av hverandres erfaringer. 
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Bolk 5. Kommunikasjon 

 
Verdiene våre: 

Godhet: Vi skal vise godhet gjennom å møte mennesker 

med varme og respekt.  

Enhet: Vi skal ha fellesskap der vi ordner opp i konflikter og 

behandler hverandre med respekt til tross for ulike 

synspunkt.  

Misjonalt liv: Vi skal snakke sant om mennesker. 

Integrert liv: Det skal være sammsvar mellom det vi tenker, 

sier og gjør når vi kommuniserer med andre. 

Reproduksjon: Det vi lærer skal vises igjen i våre 

handlinger, og vi skal være forbilder for andre i det vi 

tenker, gjør og sier. 
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21. Kommunikasjon som er god og 

kommunikasjon som er dårlig 

 

 

Mål:  

 

 - at studentene lærer om ulike former for kommunikasjon 

 

- at studentene gjennom eksempler i undervisningen få 

erfaringer kommunikasjon som: 

løfter opp: ros, gode ord, smil, positivt kroppsspråk 

bryter ned: baksnakking, mobbing, kjeft, negative ansitksuttrykk 

 

- at studentene deler erfaringer de har med god og dårlig 

kommunikasjon.  

 

 

Om undervisningen: 

  

I alt vi gjør og sier kommuniserer vi. Kommunikasjonen foregår 

både bevisst og ubevisst. Når vi kommuniserer er det viktig at det 

er sammenheng mellom det sier, tenker og det vi gjør slik at de vi 

kommuniserer med forstår det vi ønsker å si. 
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22. Kommunikasjon med og uten ord 
 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer om kommunikasjon med og uten ord 

 

- at studentene skal forstå hva de kommuniserer gjennom sitt 

eget kroppsspråk.  

 

- at studentene gjennom praktiske øvelser øver seg på å 

praktisere tydelig kommunikasjon både verbalt og non-verbalt.  

 

 

Om undervisningen: 

 

Det er lett å tenke at kommunikasjon handler kun om det vi 

formidler med ord som vi sier eller skriver. 

Kommunikasjon er så mye mer enn det! Vi kommuniserer med 

kroppsspråk, ansiktsuttrykk og ved å velge å ikke si noe. 

Gjennom undervisningen vil vi forsøke å skape en bevissthet om 

hvordan man kommuniserer både verbalt og non-verbalt. Vi skal 

bruke eksempler for at studentene skal forstå hvordan vi skal 

kommunisere for å ha gode relasjoner. 
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23. Snakk godt om hverandre!  

 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer hva Bibelen sier om at vi skal snakke godt 

om hverandre.  

 

- at studentene skal forstå hvilke konsekvenser det kan ha for 

andre når vi baksnakker de. 

 

- at studentene skal kommunisere på en god måte med 

mennesker de har problemer med. 

 

 

Om undervisningen: 

 

I løpet av livet vil alle møte mennesker vi er uenig med, noen som 

behandler oss dårlig, eller menneker vi ikke liker. Når vi opplever 

dette er det lett for at vi begynner å si negative ting om de til andre.  

I denne undervisningen vil vi bruke tid p å finne ut hva Bibelen sier 

omhvordan vi skal behandle hverandre. Elevene vil også lære 

strategier om hvordan de kan forholde seg til mennesker de er uenig 

med. 
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24. Varme, empati og respekt.  

 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer innholdet i begrepene varme, empati og 

respekt. 

 

- at studentene forstå de gode konsekvensene vi kan få når vi har 

disse verdiene som grunnlag i kommunikasjon med andre. 

 

- Studentene skal øve på å kommunisere med disse tre verdiene i 

ulike relasjoner og situasjoner. 

 

 

Om undervisningen: 

  

Undervisningen i denne bolken vil lære studentene at alle 

mennesker er født med lik verdi, og at av den grunn skylder vi å 

møte alle mennesker på en god og respektfull måte. Gjennom livet 

møter vi mennesker i ulike livssituasjoner, med gode og dårlige 

dager og alle har ett felles behov for å bli sett. 

Møter vi mennesker med varme, empati og respekt tar vi 

mennesker og deres verdi på alvor. I denne undervisningen skal vi 

lære hvordan vi kan være mennesker som gir omsorg, empati og 

respekt i møte med andre. 
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25. Å ha balanse i livet.  
 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer at alle mennesker har ansvar for eget liv 

og rett til å sette gode grenser for seg selv. 

 

- at studentene skal forstå at de ikke har innflytelse på hvordan 

andre mennesker er, men de har innflytelse på hvordan de selv 

responderer og tenker. 

 

- at studentene skal kunne ta del i andres problemer uten å ta 

over eierskapet for de. 

 

 

Om undervisningen: 

 

 I møte med mennesker i vanskelige livssituasjoner, eller i møte 

med forventninger fra de vi omgås kan vi noen ganger bli 

overveldet og kjenne ett sterkt behov for å stille opp og hjelpe. Det 

er godt å kunne stille opp for hverandre, men det er viktig i slike 

situasjoner at vi som egentlig er utenforstående ikke tar over 

andres problemer og skal redde situasjoner.  

Undervisningen vil lære studentene hvordan vi skal kunne ta vare 

på oss selv og samtidig hjelpe andre uten å ta over andres 

problemer.  I undervisningen vil studentene lære å plassere 

problemer der de hører hjemme, og øve på  å lære seg å sette gode 

grenser for seg selv og holde disse.  
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26. Parforhold og ekteskap 

 

 

Mål:  

 

 - at studentene lærer om hva Bibelen sier om Guds kjærlighet 

til oss og om kjærligheten mennesker i mellom. 

 

-  at studentene vil bli utfordret til å finne ut hvilke verdier de 

ønsker å bygge sitt fremtidige familieliv på. 

 

- at studentene skal sette gode grenser for seg selv i møte med 

en kjæreste.  

 

 

Om undervisningen: 

 

I undervisningen vil studentene lære om hva Bibelen sier om 

kjærligheten fra Gud til oss, og om kjærligheten mellom to 

mennesker i ett ekteskap.  

Den vil også ta opp viktigheten av å respektere hverandres grenser 

i ett parforhold. 

I denne bolken vil vi ogå snakke om hvordan man som ektepar kan 

lage gode vaner for hvordan man kan leve ett familieliv som kristne 

der Gud får lede oss. 
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27. Vi må stå ansikt til ansikt med          

vanskeligheter vi møter  

 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer om hva forskjellen på en konflikt og en 

uenighet er, og hvordan man kan møte disse på en god måte. 

 

- at studenten skal forstå hvordan/hvorfor konflikter oppstår, og 

vite hvordan de skal løse konfliktene. 

 

- studentene skal øve seg på konfrontasjon og konfliktløsing 

gjennom case-studier. 

 

 

Om undervisningen: 

Vi er skapt ulike med ulik væremåte, ulike verdier, følelser som er 

ulike. Noe som gjør at konflikter oppstår der mennesker er.  

I og med at vi alle i løpet av livet vil havne i større eller mindre 

konflikter er det nyttig å øve seg på hvordan man kan håndtere det 

før det er virkelighet.  

I denne bolken skal vi snakke om hvordan vi kan kommunisere 

godt for å løse konfliktene. 
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Bolk 6. Å leve misjonalt: 

 

Verdiene våre: 

Godhet:  Vi skal vise godhet ved å be for syke. 

Enhet:  Vi skal stå sammen med de menneskene vi er satt 

sammen med i nabolaget og i hverdagen vår ellers og 

skape varme fellesskap. 

Misjonalt liv:  Vi skal bidra til at nabolaget vårt er ett godt 

sted å bo. 

Integrert liv:  Vi skal bruke nådegavene vi har blitt gitt til 

Guds ære. 

Reproduksjon:  Vi skal trene nye ledere som vi skal stå 

sammen med i oppdraget Gud har gitt oss. 
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28. Hva er godhet?  
 

Mål: 

 

 - at studentene vil lære hva Bibelen sier om Guds godhet. 

 

- at studentene skal gjøre seg erfaringer med  dele Guds godhet 

med andre. 

 

- at studentene vil bli utfordret til å gjøre en god ting for en 

annen person hver uke den neste måneden. 

 

 

Om undervisningen: 

 

Bibelen forteller oss mange ganger at Gud er godhet, og at han 

elsker alle mennesker. I denne undervisningen vil vi snakke om at vi 

ikke trenger å gjøre noe for å gjøre oss fortjent til Guds kjærlighet 

og frelse. Men at alt dette er gitt oss av Guds gohet, kjærlighet og 

nåde. 

Bibelen utfordrer oss til å vise godhet til menneskene rundt oss, og 

til å leve med Jesus som forbilde for våre liv. Studentene vil lære 

om hvordan de can gjøre Guds godhet tilgjengelig for mennesker 

de møter. 
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29. Godhet i nabolaget. Inviterende/åpne   

hjem. 

 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer hvordan vi kan vise godhet til de i 

nabolagt vårt, og hvorfor vi skal gjøre det. 

 

- at studentene erfarer hvordan de kan vise godhet ved at Acta-

huset er ett åpent og inviterende hjem  

 

- at studentene sammen tenker ut og gjennomfører ett 

godhetsprosjekt i nabolaget en gang i mnd. 

 

 

Om undervisningen: 

 

Bibelen forteller gjentatte ganger om at Gud er god, og at hans 

godhet skal stråle gjennom oss som tror til de menneskene vi 

omgås. 

Undervisningen vil fokusere på hvorfor vi er kalt til å drive godhet, 

og den vil gi studentene konkrete tips og verktøy til hvordan 

godhet kan se ut i deres liv. 

Ett av tipsene undervisningen vil fokusere mest på er å praktisere å 

ha ett åpent/inviterende hjem.  
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30. Ansvar i lokal menighet 

 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer om hvorfor det er viktig å tilhøre en lokal 

menighet og tjene der. 

 

- at studentene skal vite hva de ønsker å tjene Gud med i sin 

menighet. 

 

- at studentene har tjeneste i en menighet. 

 

 

Om undervisningen: 

 

Menigheten er ment å være ett fellesskap der vi sammen med 

andre kristne  skal få søke Gud og lære han bedre å kjenne. I 

menigheten skal det være godt å være og en god plass å invitere 

med seg nye inn. 

Undervisningen vil fokusere på at hver enkelt av oss har evner og 

gaver som Gud ønsker skal bli brukt i sin menighet. 

Undervisningen vil også hjelpe studentene til å bli bevisst 

viktigheten av å ha en tjeneste i sin menighet, og gi de hjelp til å se 

hvilken tjeneste de skal gå inn i. 
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31. Forbønn for syke 

 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer fortellinger fra Bibelen hvor mennesker 

som var syke blir bedt for. 

 

- at studentene skal dele erfaringer de har med å be for syke, 

for å gi hverandre frimodighet til å gjøre det samme. 

 

- at studentene ber for syke.  

 

 

Om undervisningen: 

 

Bibelen har mange fortellinger om Jesus som ba for syke og gjorde 

de friske. Den forteller også om Jesu disipler som gjorde det 

samme.  

I denne undervisningen vil studentene lære om disse fortellingene, 

og de vil lære at vi har blitt bedt om å gjøre det samme i dag. 

Undervisningen vi også komme inn på det at vi ikke alltid får de 

bønnesvarene vi ønsker oss når vi ber for de som er syke, men at vi 

ikke av den grunn skal miste frimodigheten til å be. Men fortsette å 

be i tro og tillit til at Gud hører oss. 

Vi vil også bruke tid på å be for de som er syke.  
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32. Nådegaver 

 

 

Mål: 

 

 - at studenten lærer om hva Bibelen sier om nådegaver og 

hvordan de ulike nådegavene kan brukes til det beste for Guds rike 

og menneskene man omgås. 

 

- at studentene får hjelp til å finne sine nådegaver gjennom 

samtale med andre og egen refleksjon i lys av Bibelen. 

 

- at studentene praktiserer sine nådegaver. 

 

 

Om underviningen:  

 

Bibelen forteller om nådegavene som er gitt oss til beste for Guds 

menighet og menneskene vi omgås. Det kan være vanskelig å skille 

mellom hva som er noe vi "bare kan" og hva som kan klassifiseres 

som en nådegave. Noen ganger kan vi være for "strenge" i 

bedømmelsen av hva som er en nådegave. Undervisningen vil 

hjelpe oss å skjelne dette og kalle det ved sitt rette navn. Den vil 

også hjelpe den enkelte til å finne sine nådegaver. I denne 

undervisningen vil vi hjelpe hverandre til å finne ut hva nådegaver 

er, og hvilke gaver den enkelte har. 
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33. Trening av disipler  

 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer om lederskap og hvordan de kan trene 

nye ledere (ved å praktisere firkanten. (Fra undervisning nr 13) 

 

- at studentene bruker firkanten på eget liv og vet hvem de 

følger og hvem de leder. 

 

- at studentene praktiserer firkanten, og at de vet hvor de er i 

firkanten og hvem de følger og hvem som følger dem. 

 

 

Om undervisningen: 

 

For å spre evangeliet om Jesus trenger vi å stå sammen og utruste 

hverandre, og utfordre stadig nye til å være med i oppdraget. 

Undervisningen vil ta tak i utfordringen Jesus gav disiplene om å gå 

ut og gjøre mennesker til disipler, og se på hvilken aktualitet det 

har for oss i dag. 

Videre vil undervisningen ha fokus på hva det er å være en leder, 

og hvordan en leder kan trene nye ledere. Modellen med firkanten 

( fra undervisningen i bolk nr 13) vil være sentral i dette.   
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Bolk 7. Tilbedelse og lovsang 

 
                                                Verdiene våre: 

 

Godhet: Vi skal søke Guds godhet gjennom lovsangen og 

tilbedelsen av Han. 

Enhet: Vi skal delta i fellesskap der vi kan tilbe Gud sammen 

med kristne fra ulike kirker.  

Misjonalt liv: Vi skal dele med andre det Gud møter oss 

med i lovsangen og tilbedelsen. 

Integrert liv: Vi skal tilbe Gud både når livet er godt og når 

vi opplever smerte. 

Reproduksjon: Vi skal invitere mennesker vi møter til å 

være med og lovprise Gud i våre fellesskap. 
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34. Hjertespråk mellom mennesker og Gud 
 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer om hva Bibelen forteller om lovsang og 

tilbedelse 

 

- at studentene gjør erfaringer med å tilbe Gud og forstår at å 

tilbe Gud er viktig for relasjonen mellom Gud og det enkelte 

menneske. 

 

- at studentene praktiserer lovsang og tilbedelse. 

 

 

Om undervisningen: 

 

I undervisningen vil studentene lære om lovsangen og tilbedelsens 

hensikt. 

Vi vil også undervise om at Gud ønsker å møte oss alle der vi er 

med de erfaringene, følelsene og tankene vi har. 

I lovsangen og tilbedelsen kan vi gi Gud den æren han er verdig. 
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35. Fokus og å si ut Guds sannheter 
 

 

 

Mål:  

 

 - studentene skal lære om Guds sannheter fortalt i Bibelen. 

 

- at studenten skal forstå at det vi gir fokus i livet vårt er det 

som preger oss.  

 

- studentene skal bruke tid på å finne ut hva deres fokus i livet 

skal være, og hvilke konsekvenser det skal få i livet deres. 

 

 

Om undervisningen: 

 

Bibelen forteller oss sannheten om hvem Gud er, og om hvem vi 

mennesker er i Guds øyne. I undervisningen vil studentene bli kjent 

med hva Bibelen sier om dette.  

Undervisningen vil hjelpe studentene til å se at Gud fortjener vårt 

fokus og all ære. Studentene vil bli utfordret til å tenke gjennom 

hva de vil gi fokus i eget liv, og hvilke konsekvenser det vil få. 
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36. Å tilbe i  Ånd og sannhet  
 

 

Mål: 

 

 - at studentene skal lære at tilbedelsens utgangspunkt er Guds 

nåde og hvem vi er i Jesus Kristus, ikke hvem vi er i oss selv. 

 

- at studentene skal erfare at lovsangen og tilbedelsen ikke er 

avhengig av våre følelse.  

 

-  at studentene gjennom tilbedelse skal få erfare at tilbedelsen 

gir oss mulighet til å forstå mer av hvem Gud virkelig er. 

 

 

Om undervisningen: 

 

Gud ønsker vår tilbedelse og vår lovsang. Fordi Gud er verdig alle 

ære,og har gitt oss sin nåde kan vi frimodig lovsynge han. 

I undervisningen vil studentene lære at tilbedelsen ikke har 

utgangspunkt i hvem vi er, og hvordan vi føler oss. De vil lære at vi 

kan bestemme oss for å tilbe Gud når livet er godt og når det er 

vanskelig. Gud er alltid verdig vår tilbdelse. 

Gjennom lovsang og tilbedelse ønsker vi at studentene skal få gjøre 

seg nye erfaringer med Gud, og forstå mer av hvem Gud er.   
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37. Å hvile i Gud 
 

 

Mål: 

 

 - at studentene skal lære at Gud ønsker å ta del i hele vårt liv, 

og at i Guds nærvær trenger vi ikke prestere noe. 

 

- at studentene skal få erfare frihet i fellesskap med Gud. Og 

erfare at de kan hente krefter til livet i tilbedelsen av Gud. 

 

- at studentene jevnlig bruker tid i lovsang og tilbedelse.  

 

 

Om undervisningen: 

 

Fremfor Gud trenger vi ikke gjøre oss fortjent til hans nåde, 

kjærlighet og oppmerksomhet. Det er ikke noe Gud heller ønsker 

enn fellesskap med alle mennesker. 

I denne undervisningen ønsker vi at studentene skal lære og erfare 

at tilbedelsen og lovsangen er ett sted hvor Gud vil gi krefter til 

hver dag. 

Vi ønsker at studentene skal gå nye steg i sitt trosliv og forstå mer 

av hvem Gud er gjennom lovsangen og tilbedelsen. 
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                     Bolk 8. Guds rike 

 
                                    Verdiene våre: 

Godhet: Vi skal gjøre Guds rike tilgjengelig ved å vise 

godhet til mennesker. Vi skal vise godhet for å la andre få 

del i Guds rike. 

Enhet: Vi skal gjennom vitnesbyrd og fellesskap hjelpe 

hverandre til å forstå mer av Guds storhet.  

Misjonalt liv: Gjennom livet vi lever skal andre få se mer av 

hvem Jesus er. 

 

Integrert liv: Vi skal leve i tett fellesskap med Gud, og la 

Gud få lede oss gjennom livet. 

 

Reproduksjon: Vi skal være vitner om gleden ved å være 

del av Guds rike, og invitere nye til å ta i mot troen på 

Jesus.  
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38. Å leve i Guds nærvær 

 
 

Mål: 

 - studentene skal lære hva Bibelen sier om Guds nærvær. 

 

- studentene skal lære om og forstå hva som kan hjelpe de til å 

ha fellesskap med Gud. 

 

- at studenten skal få dele med hverandre erfaringer de har 

gjort i Guds nærvær. 

 

 

 

Om undervisningen: 

 

I Bibelen har Gud lovet at han vil være nær oss i alle tider. 

Undervisningen vil handle om hvordan vi kan leve i relasjon til Gud, 

i relasjon til våre kristne søsken og i relasjon til andre mennesker 

som enda ikke kjenner Gud. 

Vi vil også snakke om hva som kan hjelpe oss som lever i dag til å 

leve ett liv i Guds nærvær, og hvordan vi kan invitere andre inn i 

Guds nærvær. 
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39. Helbredelse 

 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer om helbredelse i Bibelen, og om 

helbredelse i dag. 

 

- studentene får mulighet til å ta dele egne eller lytte til andres 

erfaringer om indre og ytre helbredelse.  

 

- at studenten ber for mennesker som ønsker helbredelse. 

 

 

Om undervisningen: 

 

Bibelen forteller oss om Gud som er allmektig og kan gjøre under. I 

Bibelen står det om mange mennesker som opplevde eller var 

vitne til at mennesker ble helbredet fra ulike plager ved Guds kraft. 

I undervisningen skal vi bruke Bibelen for å lære om helbredelse og 

vi skal bruke tid på å be for og med hverandre. 
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40. Profetier  
 

 

Mål: 

 

 - at studentene lærer om hva profetier er, og hva profetene i 

Bibelen fortalte. 

 

- at studentene skal erfare at Gud er nær den enkelte som ber 

til han. Og at Gud ønsker at vi skal lytte til han. 

 

- at studentene skal be for hverandre og lytte til Gud om 

hverandre.  

 

Om undervisningen: 

 

I denne undervisningen vil studentene lære om Bibelens profetier 

og oppfyllelsen av disse. Gud er den samme i dag som på Bibelens 

tid, derfor kan Gud tale profetisk gjennom mennesker i dag også. 

Vi ønsker at elevene skal bli kjent med profetiens nådegave og 

hvordan den kan brukes til ære for Gud i dag.  
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