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START 

Vend blikket mot Gud; hva kan 
du takke for siden sist? 

BIBELTEKSTER 

2.Kor 13,13 
1.Mos 1,26 
5.Mos 6,4 
Matt 28,19 
Joh 1,1  
Joh 14,6-11  
Joh 17,22-23	 
Joh 20,28 
Ef 3,18-19 
Jer 16,10-12 

BØNN 

Fellesbønn fra bønneark 
Konfirmantene: 
Ivar, Marte, Jonatan og Daniel + 
Sunniva og Martin 
Utsendingene: 
Fam Bagaas i Japan 
Fri bønn 
 
Disippelbønnen  
Herre Jesus Kristus,  
Du står her foran meg,  
Du er også bak meg,  
Du er på min høyre side,  
Du er på min venstre side,  
Du er over meg,  
Du er under meg,  
du omgir meg på alle sider,  
du bor i mitt hjerte,  
du gjennomtrenger meg helt  
og du elsker meg,  
Herre Jesus.  
Amen	 

 
 
 
TRE I ÈN 

Ordet «TREENIGHET» finnes ikke i Bibelen. Vi bruker likevel ordet og 
læren om dette pga det nære båndet mellom Far, Sønnen og Den hellige 
ånd som beskrives i Bibelen. Det betyr at de tre ikke bare er enige, men i 
en fullstendig enhet. Nesten alle kristne kirker holder dette som vår felles 
lære; katolske, ortodokse og protestantiske. Vi kalles derfor trinitariske 
kirker. Far, Sønn og Ånd er tre forskjellige personer med samme 
personlighet. De er ett i den samme kjærligheten, samme helligheten, 
samme rettferdigheten, men ulike oppgaver. 
 

1. Gud er tre personer: Far, Sønn og Hellig ånd. Alle er 100 % Gud, 
hver for seg OG sammen. 
2. Hver person er helt og fullt Gud. 
3. Det er én Gud.  

 
Treenigheten er umulig for oss å forstå rekkevidden av. Vi bruker derfor 
ulike bilder, som på sin ufullstendige måte beskriver noe av treenigheten. 
Gud er større. Du finner noen illustrasjoner på dette arket. Min personlige 
favoritt er «Streken/La Linea», der hovedpersonen lever i en todimensjonal 
verden, mens hånden representerer Gud i 3D. Guds rike er en dimensjon 
over det vi kan fatte. En annen illustrasjon er fargene fra «Naturlig 
menighetsutvikling/NaMu». Fargene kan hjelpe deg til å erfare sider av 
Guds natur som du ennå ikke har oppdaget og trenger å vokse i. Du kan 
også forstå bedre hvorfor andre troende tenker, føler og handler 
annerledes deg. Kanskje kan dette også styrke enheten og kjærligheten 
mellom oss som troende søsken? Les hva Jesus sier i Joh 17 (se margen) for 
å se noe av Guds plan for oss. Et viktig spørsmål å stille seg, er hvordan 
kunnskapen om treenigheten kan hjelpe 
oss å stole fullt og helt på Gud – som vi ikke 
kan begripe fullt og helt? 

SAMTALE 

1. Innledningsteksten: Hva skaper reaksjon hos deg? 
2. Les bibeltekstene høyt, så hver for seg.  
3. LYTT og noter gjerne ned tanker du får; hva taler Gud om til 

deg? Hva er Guds invitasjon til deg i dette her og nå? 
4. Er det noen bønner i dine tanker som du ikke våger håpe eller tro 

på? Er det noe du vil be om som du har gitt opp å be om? 
5. Hva vil du dele med de andre på gruppa? 
6. PRAKSIS: Hvordan kan du «leve» dagens tema til hverdagen? 
7. Hvordan kan denne framstillingen hjelpe deg til å stole på Gud 

mer enn mennesker, og elske dine søsken i Guds familie? 
8. DISIPPEL: Hva svarer du hvis en venn spør deg hvorfor du er 

kristen? 

 

«The holy trinity. The only 
love triangle that works!» 
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