
 

 
 
 
 
 
 

SALEM BERGEN VÅREN 2021

OPPLEGG FOR UNGDOMSGRUPPEN



Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Prøv gjerne å skrive det med dine egne ord

Vil du øve på å lære det utenat?

Hvorfor er det viktig å lære dette om Gud?

Hvordan kan det du har lært få bety noe for måten du lever på?

Jesaja 61:1. Johannes 19:30

Romerne 5:8. Romerne 6:23

Titus 3:5-6

Hebreerne 7:25

1 Peter 1:18-19

1 Johannes 4:10-14

Se over bibelstedene igjen og velg deg ut et vers som du likte ekstra godt

Gjennom sitt ord har Gud nå vist deg mer av hvem han er. Skriv ned en

bønn til svar hvor du forteller Gud hva du har lært av ham, og hva du

tenker om det. Hvis du vil kan du svare på disse spørsmålene: 

GUD ER FRELSER
Gud er han som frivillig redder oss fra den rettferdige straffen for all vår urett. 

Les alltid noen av versene både før og etter de ulike bibelstedene så du forstår litt

mer av sammenhengen det står i.

Skriv ned ting du legger merke til, lurer på eller ikke forstår.

Et spørsmål du alltid kan stille: Hva lærer dette bibelstedet meg om Gud? 

Hva sier det om hvem og hvordan han er, og hva han gjør?

Tips til bibellesningen: 
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GUD ER FRELSER

Frelser, frelse eller å være/bli frelst er vanlige ord å høre i kirka, men ellers bruker vi

dem ikke så mye - hvertfall ikke med den sammen meningen. Så hva betyr de?

Underveis i bibelleseplanen kommer vi til å lage en liste med forklaringer på slike ord

som kan være litt uvanlige eller vanskelige, eller som vi bare ikke har tenkt så mye

over hva betyr. 

Vi vil gjerne ha din hjelp til dette! Tips til hvordan du kan sjekke opp i ordene finner du

under her. Del gjerne med oss ved å sende en melding, eller fortell hva du har

oppdaget når vi møtes i ungdomsgruppa. 

Forklaring av ordet

Hva betyr det egentlig at Gud er frelser, og hvordan viser han det? Hva lærer Gud oss

om det gjennom Bibelen? 

Bruk gjerne bibelversene som er med i studiet til å sjekke opp i dette. Du kan også

søke i bibelappen på ordet "frelser" og gå inn på versene som kommer opp. 

Eksempel for ordet 

Har du kanskje også et eksempel fra en bibelhistorie som forklarer hva ordet betyr,

eller kommer du på noe som kan være en illustrasjon eller et bilde på en frelser?
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