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Fra sidelinjen 

Studieheftet du holder i hånden presenterer fortellinger fra de fire          

evangeliene slik de er framstilt i T I D S L I N J E N , utarbeidet av                

Bibelselskapet etter en idé av Hilde Heitmann.  

Bakgrunnen for dette verktøyet er den samme som de foregående studie-

heftene fra GT: Å gi barn og unge en sammenhengende forståelse av den 

store fortellingen i Bibelen, et viktig mål også innenfor kirkens trosopplæ-

ring. Voksne som følger barn i trosopplæringen eller på gudstjenester, vil 

også nyte godt av dette heftet.  

Bare fordi vi husker bibelfortellingene vi ble fortalt da vi var barn, mener vi 

gjerne at vi kan dem.  Vi vet hva som skjer. Men kanskje fortellingene sier 

oss noe nytt i det vi ser dem med et voksent blikk? Hvilke gudsbilder møter 

vi, hvilke aktuelle hendelser i verden eller vårt eget liv kjenner vi igjen?       

Og hvordan kan vi kjenne igjen fortellingene om Jesus i vårt eget liv?  

Vi lever i det som kan kalles en «postkristen kultur», det vil si en kultur som i 

stor grad er formet av Den store fortellingen i Bibelen. Blant flertallet av oss 

er derimot bevisstheten om fortellingene sovende eller rett ut fraværende.  

T I D S L I N J E N forteller Guds frelseshistorie. Derfor er det viktig å bli      

fortalt fortellingene på nytt og på nytt. T I D S L I N J E N for smågrupper er 

utviklet for at Guds frelseshistorie stadig kan fortelles til nye generasjoner, 

slik at flere finner sin plass i den store fortellingen. Vi ønsker å gi alle        

generasjoner i  menigheten del i en systematisk og helhetlig forståelse av        

sammenhengen i grunnfortellingene i kristen tro.  
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Den aller beste måten å bruke dette heftet på, er å lese i det regelmessig 

samtidig som du leser i Bibelen. Sammen med Bibelen håper vi at heftet kan 

være en ressurs i smågruppa di, i familien din og i din daglige tid med Gud.  

Jesus er Den store fortellingens sentrum. For at studieheftet også skal      

korrespondere med kirkeåret, er Jesu liv og gjerning delt i fire deler, hver 

introdusert med en lengre innledningstekst (jf. Innholdsfortegnelsen s. 4-5). 

Foran hver fortelling vil du finne en aktuell innfallsvinkel fra vår egen tid. 

Her forsøker vi å speile budskapet i fortellingene inn i våre liv. Dette skjer 

fordi våre livsfortellinger og verden vi lever i utspiller seg midt i Den store 

fortellingen, et sted på tidslinjen mellom skapelsen og en ny himmel og en 

ny jord. Vi håper du vil erfare at fortellingene om Jesus også kan gjenspeiles 

i din egen trosfortelling. Hvilken fortelling om Jesus berører deg mest? 

For deg som ønsker å arbeide mer strukturert med teksten, presenterer vi 

på de neste sidene fire metoder du kan benytte alene, i gruppa eller i       

familien. «Må jeg gjøre det sånn?» spør du kanskje. Nei — det er mye du 

ikke må. Vårt ansvar er likevel å tilby deg verktøy som vi av erfaring vet 

fungerer, og som vi håper vil gi deg et rikere liv som bibelleser og som kris-

ten.  T I D S L I N J E N er i seg selv et slikt verktøy — for at du enda bedre 

skal forstå at din egen fortelling er en del av Den store fortellingen! 

 

Helge Standal        Vidar Mæland Bakke  

Kristian Nesbu Vatne   Torstein Eidem Nordal 

Hvordan bruke dette heftet 
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Hver fortelling presenteres med en innledningstekst. Deretter presenterer vi 

en isbryter, en relevant og uhøytidelig inngang gruppesamtalen. Herunder 

følges vårt forslag til hvordan dere kan gå løs på fortellingens tematikk i din 

smågruppe, men du står selvfølgelig fritt til å variere rekkefølge og innhold: 

 O P P i tilbedelse. Ta imot Guds nåde, finn fokus i bønn, høyt eller stille.  

 I N N i tematikken. Del tanker med hverandre, still spørsmål, være åpen.  

 U T i verden. Ta utfordringen, la deg utruste og la troen din bli utadvendt. 

OPP er tilknyttet Ukens bønn og Ukens velsignelse. Her har vi funnet eller          

formulert bønner selv som passer til tema, og som dere gjerne må bruke. I tillegg vil 

vi for hver fortelling presentere en ny måte å be på som du har frihet til å ta i bruk. 

2. OPP-INN-UT- metoden: 

4 gode verktøy 

Her presenterer vi fire metoder for nyttig bibellesning, god                    

gruppestruktur, ansvarsbevisst relasjonsbygging og tro på hjemmebane. 

1. LOGG- metoden: 

For hver fortelling kan du benytte eget skjema for egne notater, kalt L O G G: 

Les bibelteksten, gjerne langsomt, gjerne flere ganger, gjerne høyt 

Oppdag bibelteksten, finn noe viktig, noe vanskelig, noe verdt å huske  

Gjenskinn i mitt liv, noe bibelteksten minner deg på eller kaster lys over 

Gjensvar som du kan gi til Gud, respons til egen vekst i tro og liv 
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3. BRO - metoden: 

Til hver UT-del har vi lagt inn en B R O for å hjelpe og ansvarliggjøre deg i 

hvordan du kan bygge gode relasjoner og samtidig gi deg frihet til å leve et 

utadvendt liv som kristen i hverdagen akkurat der du bor. 

Vi ønsker å gi deg muligheten til å bygge B R O til mennesker gjennom  

BØNN - Hvem ber du for?  

RELASJONER - Har du hatt kontakt med dem? 

ORD - Har du snakket med dem om tro eller invitert dem til menigheten? 

Vi oppfordrer deg til å dele erfaringer også på dette området i gruppa!    

For eksempel: «Siden sist har jeg bedt for henne. Jeg kom i kontakt med 

henne der den dagen. Og da jeg møtte henne igjen fortalte jeg at jeg ba for 

henne. Hennes reaksjon var (…) Jeg inviterte henne til kirka. Da sa hun (…)» 

Hvert tema avsluttes med en håndsrekning til hvordan hele familien kan bli 

bedre kjent med evangelienes fortellinger. Ukens bibelvers må dere gjerne    

skrive ned, lære utenat og henge opp på en synlig plass i huset. Videre      

følger vi L O G G, der bønnene er hentet fra «Guds barn» av Desmond Tutu 

(IKO, 2010). Et forslag er å ta fram dette avsnittet på et møtepunkt dere   

allerede har etablert i familien, for eksempel etter middagen, på kvelden 

eller en søndag du og din familie er forhindret fra å delta på gudstjenesten. 

4. TRO på hjemmebane 
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T I D S L I N J E N fokuserer på tre fortellinger som vi i dette heftet kaller           

«Før tjenesten», fordi det er hendelser som innleder Jesu offentlige          

virksomhet. Vi møter Jesus først som tolvåring i tempelet, deretter ved     

Jordan for å bli døpt av døperen Johannes, for deretter selv å kalle disipler. 

 

Jødiske barn på Jesu tid vokste opp i et samfunn preget av jødisk tro og     

tradisjon. Familien var det viktigste stedet for opplæring, og sabbaten og 

høytidene var en innarbeidet del av årets rytme. Slik vokste alle opp med de 

religiøse tradisjonene som en naturlig del av livet. Døtrene ble opplært i de 

huslige syslene, og var gifteklare når de var 13 år. Da måtte de ha kunnskap 

om hus og hjem. Sønnene fikk opplæring i loven og de hellige skriftene, og 

fra 12-årsalderen ble de regnet som religiøst myndige.  

 

Det var tempelet i Jerusalem som var det viktigste senteret for jødisk     

gudsdyrkelse. Herodes den store begynte byggingen av et nytt tempel ca. år 

19 f.Kr. Herodes styrte på nåde av romerne. Dermed kan byggingen forstås 

som en brikke i et politisk spill for å blidgjøre det religiøse presteskapet.  

 

D e n  s t ø r r e f o r t e l l i n g e n 

 

F Ø R T J E N E S T E N 
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En av dem som talte imot denne form for blind tro på at ofringen i tempelet 

var nok for å ha et rett gudsforhold, var døperen Johannes, Jesu fetter. Som 

voksen forkynte han bot og omvendelse, og refset dem som gjorde urett. 

Mange lyttet til forkynnelsen hans og ønsket å starte et nytt og bedre liv. De 

ble døpt som et tegn på sin omvendelse. En del av  Johannes oppdrag var å 

oppfordre israelsfolket til å følge Jesus, i det han leverer sin mest kjente   

replikk: «Han skal vokse, jeg skal avta» (Joh 3,30). 

 

Det var til sine egne disipler Johannes sa dette. Ordet disippel er latin og 

betyr «lærling». På Jesu tid betegnet det en som gikk i lære hos en lærer 

eller skriftlærd, for å læres opp i de hellige skriftene. Forholdet mellom en 

rabbi og hans disippel kunne være nært og personlig, og alt læremesteren 

gjorde var gjenstand for læring, både ord, handling og livsførsel. Når en   

disippel var ferdig utlært, kunne han selv bli rabbi og lære opp egne disipler.  

 

Vi skal merke oss at det var de som ville bli disipler, som gikk til rabbien og 

spurte om å følge ham. Hos Jesus er det motsatt: han kaller på oss.  

 

Den store fortellingen er full av mennesker som får et kall fra Gud. Et kall 

innebærer ofte et oppdrag som skal utføres, men en viktig side av kallet er 

også at det innebærer en nærhet til Gud. Kallelser vi møter i Bibelen følges 

som regel av et løfte om at Gud vil være med den han har gitt et oppdrag. 

 

Det å være Jesu disippel betyr å si ja til han, å følge ham, lære av ham og 

leve i fellesskap med ham. Denne relasjonen varer livet ut; man blir aldri 

utlært som Jesu disippel! Dåpen er selve inngangen til dette disippellivet. 
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Den Hellige Familie er en moderne familie.  Josef er bonuspappaen, han 

som fikk et ekstra barn med på kjøpet da han satset på Maria. Det var alt 

annet enn enkelt.  Først da Gud sendte en engel klarte Josef å godta at han 

skulle bli bonuspappa. 

Lukas begynner sitt evangelium med fødslene til Johannes og Jesus, 

og    barndomsfortellingene avsluttes da Jesus er blitt 12 år. Her får Josef 

høre hvem som er Jesu egentlige far.  Et passende tidspunkt, egentlig.  Hos 

oss er det slik at barn som er tolv år har ganske mye de skal ha sagt om hvor 

de vil bo, hvis foreldrene ikke lenger bor sammen.  De var nok rimelig opp-

daterte på dette alt den gang også, for tolv år var nemlig siste året av barn-

dommen!  

Josef får høre det rett ut.  Det er ikke hjemme i Nasaret faren til Jesus bor, 

nei, hans Far bor i tempelet! Stedet som mer enn noe annet var stedet for 

Guds nærvær. Og unge Jesus er tydelig: Nå er han hos sin virkelige 

Far.    Maria tillater seg å komme med en solid bebreidelse, og vi mer enn 

aner at Josef var enig med henne. Dette er siste gang vi møter han. 

Idyllen er borte vekk. Bibelen våger å være ekte menneskelig. Den pirker i 

våre overflatiske bilder. For eksempel dette at Jesus er fullt ut menneske og 

fullt ut Gud. Jesus, den mest menneskelige som finnes, han viser samtidig 

hvem Gud er: en god Far som lengter etter å være sammen med sine barn. 

Idyllen fra julen er også borte vekk. Jesus forvirrer, utfordrer, ja, er til dels 

uforståelig. Han passer ikke inn i de tankene om Gud man hadde på den  

tiden, og heller ikke i dag. Når Jesus kaller Gud sin Far oppleves det  kanskje 

selvsagt for oss, men for en jøde på den tiden var det uhørt! 

TEMA 1: Redde foreldre leter etter Jesus 
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Lukas 

2, 41 — 52 

Ingen tiltalte Gud personlig som sin Far, Gud var altfor opphøyd og hellig til 

det! Jesus forvirrer og skaper undring, og det vil vi se gå igjen videre i     

evangeliene. For han har en vei å gå, en 

plan å følge: En redningsaksjon er på gang!  

LES teksten 

langsomt, gjer-

ne flere ganger 

 

OPPDAGELSER i 

teksten. Noe 

viktig, noe 

vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN i 

mitt liv. Hva vil 

du vite mer 

om? Hva kan 

du gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si 

til Gud nå 
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Isbryter  

Har du opplevd å komme bort fra dine foreldre  som skulle passe på deg    

noen gang? Eller at et av dine barn har blitt borte? Hvordan opplevde du det? 

  
OPP 

En i gruppa leser ukens bønn. Bruk deretter Salme 121 og Salme 134 (sanger 

til Festreisene opp til Jerusalem) som bønner i gruppen. Enten les høyt         

sammen, eller les et vers hver i sirkelen. En i gruppa avslutter bønnesekven-

sen med å be ukens velsignelse. 

 

INN 

Les Luk 2,41-52 og innledningen på forrige side. Anvend LOGG-metoden.     

Del tanker med hverandre. 

Hvis du var Maria eller Josef, hvordan ville du ha reagert på Jesu svar?  

Hva tenker du om ditt forhold til Gud som Far?  

Jesus elsket å være i Guds nærhet. Hvordan er dette for deg?  

Hvordan kan vi som venner, menighet eller gruppe hjelpe hverandre til å   

søke og få gode erfaringer om Guds nærhet?  

Les Salme 122, 1. Er det slik at du blir glad når du skal gå på gudstjeneste? Er 

det noe dere i gruppen kan gjøre for at gudstjenestene skal oppleves bedre?  

 

UT 

I tiden som liger foran, kan dere som gruppe gjøre noe på en gudstjeneste i 

menigheten som overrasker eller kan skape glede og som gjør at søndagen 

oppleves som en «festreise» til Guds hus?  

 
Vi bygger B R O til mennesker gjennom BØNN RELASJONER og ORD.              
Ta tid på samlingen til å dele liv og erfaringer på dette området (se s. 8). 
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Lesning: Luk 24,13-35 (om disiplene som «mistet» Jesus i påsken...) 

Ukens bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset): 

«Visste dere ikke at jeg må være i min fars hus?»   

         Lukas 2,49 

Oppdagelse: Jesus forvirrer, utfordrer og er til dels uforståelig, han passer 

ikke inn i de tankene om Gud man hadde på den tiden, og heller ikke i dag. 

Hva er det med Jesus som er mest uforståelig for deg? 

Gjenskinn: Jesu familie var ikke A4. Det er mange familier som strever. Er 

det noe dere kan gjøre for en familie som hadde lettet deres situasjon?  

Gjensvar:  «Kjære Gud, hjelp meg så jeg snakker med din visdom. Amen.»  

 

Ukens bønn:  

Én ting ber jeg Herren om, dette ønsker jeg:  Å få bo i Herrens hus alle mine 

dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Han gjemmer 

meg i sin hytte på den onde dagen. Han skjuler meg i sitt telt og løfter meg 

opp på klippen.  

Salme 27,4f 

 

Ukens velsignelse:  

Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv. 

Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid.  

Salme 121,7f 

TRO på hjemmebane    #1 
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Johannes blir sjokkert, totalt overrumplet og forskrekket: Jesus kommer til 

han for å bli døpt! Det er noen ganger vanskelig for oss å bli forundret over 

tekster i Bibelen, av og til fordi vi har hørt dem så ofte, av og til fordi vi ikke 

helt ser hva som skjer: «Er det noe rart at Jesus kommer for å bli døpt?». 

Det er ingen tilfeldighet at Johannes valgte Jordan som dåpssted. Her var 

det Israelsfolket ved Guds forunderlige inngripen gikk tørrskodd inn i det 

lovede land (Josva 3). Og paktens ark (nådestolen) bar de med seg og plass-

erte den midt i Jordan til alt folket hadde kommet over.  

Vi befinner oss i ca. år 30. I noen måneder har Johannes ropt ut i ødemarken 

om Han som skal komme: «Han er sterkere enn meg! Han skal komme med 

Guds ild og med Guds vind, ikke bare med vann! Han skal sortere dere ut, 

rydde opp, kaste på ilden!» 

Og så kommer Jesus. Helt annerledes enn Johannes hadde tenkt. Ydmyk 

identifiserer han seg med mennesker som står framfor dommen og som 

trenger å vende om. Ja, Jesus er kommet for å oppfylle Guds plan. Ja, Guds 

vind vil blåse gjennom verden. Ja, Guds ild vil oppsluke all vondskap og Guds 

folk skal bli reddet. Men hvis Jesus skal gjøre alt dette, må han først ydmykt 

identifisere seg med Guds folk, ta deres plass, dele deres skam, leve deres 

liv og dø deres død.  

Slik paktens ark stod midt i elven, slik står Jesus nå midt i elven. Han har blitt 

nådestolen (soningsstedet, se Rom. 3,25) vi går inn gjennom til Guds rike, 

det lovede land. Ved syndefallet ble himmelen stengt for oss. Nå hører og 

ser alle veien åpenbart: «Himmelen åpnet seg» (v. 16).  

TEMA 2: Profeten peker på Jesus 
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Matteus 

3,1 - 17 

LES teksten 

langsomt, gjer-

ne flere ganger 

 

OPPDAGELSER i 

teksten. Noe 

viktig, noe 

vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN i 

mitt liv. Hva vil 

du vite mer 

om? Hva kan 

du gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si 

til Gud nå 

 

I Skapelsesfortellingen i 1. Mos. leser vi om Gud Skaperen, om Guds ord, og 

om Guds ånd som svevde (ordet som er brukt kan brukes om en due som 

flyr). De samme tre er tilstede i Jesu dåp: Faderen (stemmen fra himmelen), 

Sønnen (Ordet) og Den Hellige Ånd (duen). 

Nå begynner en gjenskapelse og fornyelse 

av alle ting, Kongen er kommet! Dette er 

den treenige Guds plan og verk.  
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Isbryter Har du hørt noen fortellinger om din dåp? Hvor skjedde det?       

Hva har du blitt fortalt om den dagen?  

OPP  

En i gruppa leser ukens bønn. Les deretter Rom. 6, 1-8. Ta tid til å takke for at 

dere i dåpen ble ikledd Kristus, døde og stod opp med han, skal leve med han, 

og en dag stå opp i en oppstandelse lik hans. Avslutt med ukens velsignelse. 

 

INN  

Les Matt 3,1—17 og innledningen på forrige side. Anvend LOGG-metoden.     

Del tanker med hverandre. 

Hvis du var Johannes denne dagen, hvordan ville du ha reagert?  

Hva tenker du om at vi møter treenigheten i dåpen, er det en ny tanke?  

En treenighet som løfter fram de andre, elsker, ofrer. Timothy Keller sier at: 

«Hvis denne verden ble skapt av en treenig Gud, da er kjærlige relasjoner det 

dette livet virkelig handler om». Hva kan dette gjøre med dine prioriteringer? 

Hva betyr din dåp for deg? Takker du for den?  

Når du er tilstede ved en dåp, hvordan opplever du selve handlingen?           

Hva taler sterkest til deg? 

Les 1. Kor. 12, 13. I dåpen ble vi døpt med en Ånd til å være et legeme. Hva 

betyr det for hvordan vi ser på andre kristne, hvis de er lemmer på samme 

legeme? Hvordan bør en hånd tenke om en fot? Hvordan bør et lem behandle 

andre lem på kroppen? Se også 1. Kor 12, 26 og Ef. 4, 24-32. 

UT 

Gi fokus til dåpen i tiden som ligger foran. Hva med å gi en gave til et dåpsbarn 

neste gang det er dåp, eller ta døpte i menigheten med i forbønn i gruppa? 

 

Vi bygger B R O til mennesker gjennom BØNN RELASJONER og ORD.                 

Ta tid på samlingen til å dele liv og erfaringer på dette området (se s. 8). 
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Lesning: Les mer om dåpen i Matt 28,18-20; Rom 6,1-11; Tit 3,4-6 

Ukens bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset): 

«Han frelste oss, ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men 

fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder 

og fornyer ved Den hellige ånd.»    Tit 3,5 

Oppdagelse: Hva kan grunnene være til at Johannes valgte nettopp Jordan som 

sted for sin dåp? Hva betyr det Jesus sa, at hans dåp skulle «oppfylle all rettferdighet»? 

Gjenskinn: Hvordan kan vi begynne å takke og fokusere på det vi fikk i dåpen?  

Gjensvar: «Kjære Gud, gi meg et rent og edelt hjerte. Amen.» 

 

Ukens bønn 

Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi du i dåpen forente oss med deg  

og ga oss del i den seier du vant ved din død og oppstandelse.  

Vi er syndige mennesker, født med menneskeslektens synd og skyld.  

Men ved tro og dåp til ditt navn fikk vi del i Guds rike og evig liv.  

Bevar oss i troen på deg i en daglig omvendelse, hjelp oss til alltid å frykte og 

elske deg, led oss ved din Ånd og bevar oss fra det onde. Amen. 

 
Ukens velsignelse  

Herren velsigne deg og bevare deg!  

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig!  

Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. 

        Den aronittiske velsignelsen 

TRO på hjemmebane    #2 
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TEMA 3: Vanlige folk følger Jesus 

Simon og Andreas hadde slitt hele natten. De var fiskere og visste når man 

like gjerne kunne dra hjem igjen. Nattens anstrengelser hadde vært           

forgjeves. Midt i skuffelsen kom en ubedt kommando: «Legg ut på dypet og 

sett garn til fangst». Simons svar var uttrykk for håpløshet og engstelse: «Vi 

har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn ...» 

Hva slags snekker er dette som vil lære en fisker å fiske? Simon kunne ha 

vendt ryggen til, men kanskje han hadde hørt Jesus før. Kanskje hadde Jesu 

forkynnelse gjort inntrykk? Svaret kommer kontant: «Men på ditt ord...» 

Dette er disippelskapets første bud: lydighet mot Kristi ord. Presten Dietrich 

Bonhoeffer har skrevet en kjent bok om etterfølgelse, der sier han bl.a.:  

Når Kristus kaller, stilles mennesket fram for dette ene: å følge etter eller 

ikke. Og den som følger, stiller seg i troens lydighet til den som kaller, 

Kristus. Troens lydighet er nettopp troens lydighet og samtidig              

lydighetens tro. Dette gjelder for etterfølgeren: Kun den som tror, lyder 

og kun den som lyder, tror. 

Det kan koste. For det kan bryte både med vår komfort, vår materialisme, 

vår feighet og vår frykt for å snakke om Jesus. Bonhoeffer selv ble henrettet 

av nazistene bare noen uker før krigens slutt, på grunn av sin motstand mot 

Hitler. Men som han skrev noen år før: «Når Kristus kaller på et menneske, 

sier han "kom og dø med meg".»  

Å følge Jesus kostet etter hvert også livet for Peter og de andre disiplene. 

Samtidig var det å bli disippel av en stor mester noe mange ungdommer 

drømte om. Å se sønnen sin få bli disippel av en rabbi var trolig noe av det 
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største foreldre kunne oppleve. Så trolig var dette en gledens dag for Peter 

og hans familie; han skulle få bli disippel av rabbi Jesus! Og det ble også mye 

glede videre i livet for Peter: For det å sette Jesus først i livet og følge han er 

det vi ble skapt til, og det gir glede.    

Lukas 

5,1 - 11 

LES teksten 

langsomt, gjer-

ne flere ganger 

 

OPPDAGELSER i 

teksten. Noe 

viktig, noe 

vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN i 

mitt liv. Hva vil 

du vite mer 

om? Hva kan 

du gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si 

til Gud nå 
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Isbryter Fortell om en gang du var på fisketur. Hvordan var det? 

OPP  

En i gruppa leser ukens bønn. Be sammen om de bekymringer eller        

utfordringer som dere ønsker å legge fra for Gud. Be for menigheten, for 

evangelisering og misjon. Avslutt med å be ukens velsignelse. 

INN  

Les Lukas 5,1-11 og innledningen på forrige side. Anvend LOGG-metoden.        

Del tanker med hverandre. 

Hva var det ved Jesus som gjorde at Peter valgte å følge ham? 

Hva vil det si å sette Jesus først i livet?  

 Har dere erfaringer av at det kan koste? 

Jesus vil gjøre sine disipler til menneskefiskere. Er ordet «menneskefisker» et 

godt ord? Opplever du at du er en menneskefisker?  

Er menigheten opptatt av å være utadrettet? Har misjon og evangelisering en 

stor plass i menighetens liv?  

Les Rom. 10, 5-17. Kan dette avsnittet hjelpe deg til å forstå bedre hvor viktig 

evangelisering og misjon er?  

 
UT 

Hvordan forstår du deg selv som en disippel av Jesus? Vær fokusert på hvilke 

veier Jesus går og hvilke dører han åpner eller stenger i tiden som ligger foran 

Vi bygger B R O til mennesker gjennom BØNN RELASJONER og ORD.                 

Ta tid på samlingen til å dele liv og erfaringer på dette området (se s. 8). 



 23 

 

Lesning: Mark 8,34-38; Luk 5,1-11; Luk 9,23-26 

Ukens bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset): 

«Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker.» 

Luk 5,10 

Oppdagelse:  Hva kan vi lære av dette, å «kaste garnet på andre siden»? 

Gjenskinn: Hvordan kan vi hjelpe hverandre til å bli mer frimodige 

«menneskefiskere»? 

Gjensvar: «Kjære Gud, hjelp meg så jeg følger deg. Amen.» 

 

Ukens bønn  

Takk Jesus for at du kaller meg akkurat nå. Takk for at det er du som går 

foran meg. Hvert sted jeg setter foten på – der har du vært før meg.  

Du har forberedt min vei. Jesus jeg vil følge deg.  

Led meg på den vei du vil jeg skal gå. Amen. 

 

Ukens velsignelse: 

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. 

Keltisk velsignelse 

TRO på hjemmebane    #3 
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«Etter at Johannes var blitt fengslet, kom Jesus til Galilea og forkynte Guds         

evangelium og sa: «Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på 

evangeliet!» (Mark 1,14f) 

Guds rike et viktig uttrykk i NT. I Guds rike er det Gud selv som er konge, og 

det vonde er overvunnet. Her kommer Jesu undergjerninger inn i bildet.   

På den ene siden kommer Jesus med Guds rike når han viser sin makt over    

sykdom og naturlover. På den andre side er ikke Guds rike kommet i all sin 

velde, for alt ondt er ikke utryddet; Jesu undergjerninger lindrer menneskers 

lidelser som en type overgangsstønad, men tar dem ikke bort fra dette livet. 

Og alle Jesus vekket opp fra de døde, møtte før eller senere døden på nytt.  

Generelt refereres det til Jesu undergjerninger i sammenheng med de som 

var imot ham. Der synoptikerne (Matteus, Markus og Lukas) gjengir undere 

hyppig, er Johannes den som kun konsentrerer seg om å beskrive 7 «tegn».  

Jesus brukte aldri undergjerninger for å flykte fra problemer. Og samtidig 

som undergjerningene må også ses i lys av Jesu omsorg for den som lider, 

finner vi naturfenomen og helbredelser som også kan forstås som rene    

manifestassjonsmirakler for å legitimere Jesu myndighet (se Matt 9,6; 12,13). 

 D e n  s t ø r r e f o r t e l l i n g e n 

U N D E R G J E R N I N G E N E 
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Det er verdt å merke seg at noen av de som ble helbredet fikk strenge      

påbud ikke å fortelle noe om hva som hadde skjedd (Matt 8,4; Mark 3,12; 

Luk 9,21). Ut fra dette kan vi trekke følgende konklusjoner: Jesus ville ... 

1. beskytte den helbredende 

2. hindre et rykte basert på mirakler 

3. beskytte sitt oppdrag 

4. legitimere seg selv ved at folk spurte hvem han var uten å vite det 

 

Det er også viktig å forstå hvilket samfunn Jesus gjorde undergjerninger i. 

Blinde, vanføre og syke hadde på denne tiden ikke de forutsetninger som 

krevdes i samfunnet for å tjene til livets opphold, omgås andre mennesker 

eller delta i religiøse riter. Samfunnet la verken sosialt, kulturelt eller åndelig 

til rette for at alvorlig syke kunne bli inkludert og ha muligheter til å leve 

gode liv.  

Disiplene avslører et krevende syn på sykdom i datidens samfunn: «Rabbi, 

hvem er det som har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han ble født 

blind?» (Joh 9,2). Jesus tolker derimot loven som vanlig med myndighet: 

Menneskets lidelser peker ikke tilbake på Guds skapelse, men framover til 

Guds rikes endelige fullbyrdelse. Sykdommen bekrefter kanskje at verden er 

under syndens tilstand, men er ikke i seg selv et resultat av synd. Jesu       

undergjerninger viser at «Guds gjerninger (kan) bli åpenbart» (Joh 9,3). 

«I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene 

sine og spurte: «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» Jesus 

svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: Blinde ser, og lamme 

går, spedalske renses, og døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for 

fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.» (Matt 11,2-6). 
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TEMA 4: Jesus og vår lidelse 

Jeg tror på helbredelse ved bønn. I de senere år har jeg overvunnet 

noen av barrierene jeg har hatt på dette området. Jeg er fortsatt      

underveis. Hendelser jeg har vært i nærheten av i tjenesten som 

prest, har gjort meg ydmyk og mindre påståelig.  

 

Å være sammen med mennesker som har opplevd helbredelse, gjør 

et umåtelig sterkt inntrykk. Mange av dem savner et større fokus på 

denne siden av Jesu virksomhet i blant oss. Ganske regelmessig salver 

jeg mennesker med olje og ber om helbredelse for sykdom. Fortsatt 

strever jeg med å håndtere skuffelsen både jeg og de syke kjenner på 

når bønnen tilsynelatende ikke gir resultater. Det er fortsatt et av de 

områdene i min tjeneste der jeg har flest spørsmål og ikke er fornøyd 

med alle svarene jeg får.  

 

Jeg har flere bøker i hylla som forsøker å forklare hvordan vi som ber 

kan bli mer effektive, så Guds kraft får mulighet til å virke. Andre    

bøker skriver om fallgruvene i en helbredelsestjeneste. Om sårbare 

mennesker som har kjent seg invadert og tråkket på, selv om          

intensjonene var aldri så gode.  



 27 

 

Kanskje en del av oss snart bør ha tilegnet oss nok teoretisk kunnskap 

om dette fenomenet. Er det på tide å praktisere mer, slik Jesus sendte 

oss disipler ut for å gjøre? Da begynner det med spørsmålet:          

«Hva vil du at Jesus skal gjøre for deg?» 

LES teksten 

langsomt, gjer-

ne flere ganger 

 

OPPDAGELSER i 

teksten. Noe 

viktig, noe 

vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN i 

mitt liv. Hva vil 

du vite mer 

om? Hva kan 

du gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si 

til Gud nå 

 

Markus  

10, 46 - 52 
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Isbryter  

Del historier og erfaringer om helbredelse. 

OPP  

Gruppa leser ukens bønn i fellesskap. Les ett vers hver fra Jesaja 53, om     

Herrens lidende tjener. Legg merke til at hele dette kapittelet kan leses som 

en lovsang til  Jesus. En i gruppa avslutter med ukens velsignelse. 

INN  

Les Markus 10, 46-52 og innledningen på forrige side. Anvend LOGG-

metoden. Del tanker med hverandre. 

Hva er din vanligste reaksjon når du møter mennesker som er syke? 

Hvilke rammer mener du trengs for at bønn om helbredelse skal skje på en 

god og trygg måte? Kan dere bringe dette videre til ledere i menigheten? 

Hva er vårt ansvar og hva er Guds ansvar i forhold til den som er syk? 

Hva kan være sammenhengen mellom at Jesus gikk rundt og helbredet    

mennesker og at han senere døde for oss på korset?  

Synes dere det er for mye, passelig eller for lite fokus på helbredelse i deres 

menighet? 

”Å fokusere på temaet helbredelse er usunt. Folk bør heller få hjelp til å      

forsone seg med sykdom.” Hva tenker dere om dette utsagnet?  

 
UT  

Er du åpen for å be for syke i tiden som ligger foran? Hvordan vil du gå fram, 

dersom anledningen byr seg?  

Vi bygger B R O til mennesker gjennom BØNN RELASJONER og ORD.                 

Ta tid på samlingen til å dele liv og erfaringer på dette området (se s. 8). 
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Lesning: se bibelen.no for dagens bibelvers og søndagens tekst. 

Ukens bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset): 

 

«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus.    

Markus 10,51 

Oppdagelse:  Hvorfor ville ikke folk at Bartimeus skulle rope etter Jesus? 

Gjenskinn: Be for en dere kjenner som trenger helbredelse? 

Gjensvar: «Kjære Gud, hjelp meg å være snill mot den som er syk. Amen.» 

 

Ukens bønn  

Sannelig våre sykdommer tok han, våre smerter bar han.  

Vi tenkte: Han er rammet, slått av Gud og plaget.  

Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder.  

Straffen lå på ham, vi fikk fred, ved hans sår, ble vi helbredet  

Jes 53,4f 

Ukens velsignelse: 

Velsign Herren, min sjel! Alt som i meg er, velsign hans hellige navn.  

Velsign Herren, min sjel! Glem ikke alt det gode han gjør. 

Han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer.  

Han frir ditt liv fra graven og kroner deg med barmhjertighet og kjærlighet. 

Sal 103,1f 

TRO på hjemmebane    #4 
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TEMA 5: Jesus og naturkreftene 
 

Hvordan ville jeg ha oppført meg hvis jeg var ombord i et skip 

som gikk på grunn og det gjaldt om å redde flest mulig           

mennesker ut i livbåtene? Vi har hørt om heltene. De som        

beholdt roen og hjalp andre passasjerer. Ville jeg ha fått panikk?  

 

«Jeg kunne ikke hatt denne jobben med utallige oppgangs- og 

nedgangstider og trusler om konkurs hvis jeg ikke var velsignet 

med et godt sovehjerte.» Dette hørte jeg en bedriftsleder si.    

Noen beholder visst roen bedre i stormer enn andre.   

 

Er det en slags test disiplene til Jesus settes på den dagen på  

Genesaretsjøen? Mesteren sover midt i båten mens disiplene 

blir mer og mer desperate: Det får da være måte på å beholde 

roen! Det kan vi også tenke om Gud. Sov han da vi trengte han 

som mest? Og ikke alltid opplevde vi at han faktisk stilnet        

bølgene, til tross for vår bønn.  
 

Den naturlige reaksjonen på en farefull storm er frykt og tvil.   

Jesus reagerte på dette: «Hvorfor er dere så redde? Har dere 

ennå ingen tro?» Både Markus, Matteus og Lukas gjenforteller 

denne hendelsen.  
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Det har skjedd helt konkret, men er også en lignelse om livet. 

Som om Jesus sier: «Dere som har fulgt meg en stund, burde nå 

vite at jeg er med i båten, og at jeg er Herre over kaoskreftene.  

Hva med å vise meg litt tillit?»  

  

Markus  

4, 35 - 41 

LES teksten 

langsomt, gjer-

ne flere ganger 

 

OPPDAGELSER i 

teksten. Noe 

viktig, noe 

vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN i 

mitt liv. Hva vil 

du vite mer 

om? Hva kan 

du gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si 

til Gud nå 
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Isbryter  

Fortell hvordan du ville reagert hvis du var i en båt som havarerte. 

OPP  

En i gruppa leser ukens bønn. Noen i gruppa eller noen dere kjenner kan   

oppleve å stå midt i kaoskrefter nå. Be ordene i salmen på nytt, men            

omformuler ved å sette inn navnet på den eller de dere tenker på.                

For eksempel: «Gud er _____s tilflukt og hennes styrke, en hjelp i nød og all-

tid nær. Vi ber om at  ______ ikke skal frykte når jorden skaker og vannet 

buldrer og bruser.» En i gruppa avslutter  forbønnen med ukens velsignelse. 

INN  

Les Markus 4,35-41 og innledningen på forrige side. Anvend LOGG-metoden. 

Del tanker med hverandre. 

Har noen av dere et vitnesbyrd å dele om det å ha Jesus «med i båten»        

når det stormer? 

Hva skal til for at vi kan få større tillit til Jesus når det stormer? 

Hva sier denne fortellingen oss om Jesus som Herre og Frelser? 

Hva slags tro er det egentlig Jesus etterspør? 

Det er Jesus som stiller stormen. Disiplene utfordres til å ha tillitt til ham. Er 

det noe du trenger å be Jesus om å gjøre nå? Hva opplever du at han svarer? 

 

UT  

Øv deg på å være den som bringer ro og tillit inn i krevende og kaoslignende 

situasjoner i tiden som ligger foran. Hva ønsker dere skal være første skritt 

fra deres side når en slik situasjon kommer? Hvordan skal omgivelsene merke 

det? 

Vi bygger B R O til mennesker gjennom BØNN RELASJONER og ORD.                 

Ta tid på samlingen til å dele liv og erfaringer på dette området (se s. 8). 
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Lesning: se bibelen.no for dagens bibelvers og søndagens tekst. 

Ukens bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset): 

Så sa han til dem: «Hvorfor er dere så redde? Har dere ennå 

ingen tro?»            Markus 4,40 

Oppdagelse:  Jesus har et veldig godt sovehjerte! Han klarer å koble av 

selv om det stormer rundt han! Hvordan opplever du «stormene» i vår      

familie?  

Gjenskinn: Når vi opplever kaos inni oss eller rundt oss, kan vi sette oss 

ned på gulvet, inntil Jesus som passer på oss og be om å få noe av hans ro 

og tillit.  

Gjensvar: «Kjære Gud, hjelp meg å stole på deg når jeg er redd. Amen.» 

 

Ukens bønn  

Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær.  

Derfor frykter vi ikke når jorden skaker, når fjellene vakler i havets dyp.  

Vannet buldrer og bruser, fjellene skjelver når havet reiser seg.  

Sal 46,1-4 

Ukens velsignelse: 

Gud er midt i byen, den kan ikke vakle, Gud hjelper den når morgenen gryr. 

Folkeslag buldret, riker vaklet, han lot røsten runge, jorden skalv.  

HERREN Sebaot er med oss, Jakobs Gud er vår faste borg. 

Sal 46,6-8 

TRO på hjemmebane    #5 
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Tema 6: Jesus og våre primærbehov  

Er evangeliene om Jesus historisk troverdige? Vi skal se på noen 

«utilsiktede sammentreff» i teksten om da barnet delte matpakken 

sin med Jesus, som kan være med å vise at evangeliene er troverdige. 

For det første: hvorfor spør Jesus Filip om hvor de kan kjøpe brød?      

I parallelteksten til Lukas står det at denne hendelsen skjedde i     

Betsaida. Hvem kom fra Betsaida? I begynnelsen av evangeliet etter 

Johannes leser vi at Filip kommer derfra. Filip er lokalkjent, derfor 

spør Jesus han om hvor de kan finne brød.  

Mange «kom og gikk» står det i parallelteksten til Markus. Hvorfor var 

så mange mennesker plutselig samlet på et sted? Det virker noe rart. 

Informasjonen i Joh 6,4 forklarer det mer: «Påsken, jødenes høytid 

var nær». Påsken var den viktigste høytiden for jødene og mange dro 

opp til Jerusalem for å feire. Derfor «kom og gikk» mange på veien. 

Til slutt ser vi i Markus-teksten at Jesus ber folket sette seg ned i det 

«grønne gresset». Hvorfor bruker Markus de ordene og ikke bare 

«sett dere på bakken»? Det har sammenheng med årstiden. Vanligvis 

var ikke gresset grønt, men på våren rundt påsketider så ble det 

grønt.  

Vi ser flere slike utilsiktede sammentreff i fortellingen fordi det er   

flere detaljer hos de forskjellige forfatterne som bekrefter historien. 

De viser oss at evangeliene er skrevet av øyenvitner eller noen som  
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LES teksten 

langsomt, gjer-

ne flere ganger 

 

OPPDAGELSER i 

teksten. Noe 

viktig, noe 

vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN i 

mitt liv. Hva vil 

du vite mer 

om? Hva kan 

du gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si 

til Gud nå 

 

var i direkte kontakt med øyenvitner, som har lagt ned mye ressurser 

i å få med både detaljer og helheten i fortellingene om Jesus.           

Innholdet i evangeliene er ikke tilfeldig nedskrevet, men bekrefter og 

utfyller hverandre på en slik måte at vi kan se             

at forfatterne visste hva de skrev om. 

2 fisk og 5 brød 

Johannes 

6, 1 - 15 
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Isbryter  Fortell hverandre hva dere pleier å spise til lunch i hverdagene.  
 

OPP  

En i gruppa leser ukens bønn. Bruk gjerne tid denne gangen å be for stedet 

dere bor, landet vårt, og de med ansvar i samfunnet. Be om at kristne skal stå 

fram og utgjøre en forskjell.  La det etterpå være rom for å be fritt, høyt eller 

stille. En i gruppa avslutter bønnesekvensen med å be ukens velsignelse. 

INN  

Les Joh 6,1 - 15 og innledningen på forrige side. Anvend LOGG-metoden. Del 

tanker med hverandre. 

Jesus hadde ikke trengt å ordne med mat til alle menneskene, det var ikke derfor de 

hadde kommet, men han gjorde det likevel. Hva sier det om Jesus? 

Hva er deres «nistepakke» som dere kan gi til Jesus slik at han kan velsigne det og 

det kan bli til glede for andre?  

Les Ef 2,10. Hva vil det si å vandre i gjerninger som Gud har lagt ferdige for oss? 

Gutten med nistepakken fikk se hva som skjedde med det lille han hadde med seg. 

Det er ikke alltid vi får se virkningene av hva vi gjør. Hvordan kan vi stole på at det 

lille vi gjør, likevel er viktig? 

Hva kan historien lære oss om deltagelse og tjeneste i det kristne fellesskapet?   

Hva tenker dere om Bibelen og evangelienes historiske troverdighet?  Noen tenker 

mye på om Bibelen er troverdig, mens andre ikke tenker så mye på det. Hvorfor er 

det sånn?  

 
UT  

Øv deg på å dele det du har i tiden som ligger foran. Hvordan kan din tid og 
dine gaver være til velsignelse for folk rundt deg? 

Vi bygger B R O til mennesker gjennom BØNN RELASJONER og ORD.                 

Ta tid på samlingen til å dele liv og erfaringer på dette området (se s. 8) 
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Lesning: Fortell historien om barnet og nistepakken med egne ord. 

Ukens bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset): 

«Da tok Jesus brødene, ba takkebønnen og delte ut til dem 

som satt der. På samme måte delte han ut av fiskene, så 

mye de ville ha.»         Johannes 6,11 

 

Oppdagelse:  Hva tror dere disiplene tenkte da de skjønte at Jesus ville gi 
mat til alle menneskene?  
 
Gjenskinn: Lag rundstykker selv eller kjøp på butikken og inviter til kvelds. 

Gjensvar: «Kjære Gud, hjelp meg å dele slik at det blir nok til alle. Amen.» 

 

Ukens bønn  

Jesus, vis meg hva jeg kan gjøre for mennesker  

som trenger noe godt fra deg i dag.» 

Lærerveiledningen til Tidslinjen 

Ukens velsignelse: 

Du dekker bord for meg like foran mine fiender. 

Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over. 

Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, 

og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.  

Salme 23, 5f 

TRO på hjemmebane            #6 
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Israelsfolket hadde tre høytider som bare skulle feires i Jerusalem: pinsen, 

løvhyttefesten og påsken. Utgangen av Egypt og friheten fra slaveriet ble 

feiret ved at påskelammet ble slaktet i tempelet og senere spist i hjemmene. 

Moses hadde forespeilet israelsfolket at en større profet enn ham skulle stå 

fram «- Ham skal dere høre på» (5.Mos 18,15). Forventingene om en       

Messias er tydelig gjennom flere tekster i GT (Sal 2; Sal 110; Jeg 9; Jes 11; 

Daniel 7 osv.). Det er typisk at tekstene beskriver en seirende og befriende 

messias, men tjenersangene i Jesaja vitner om en ydmyk og lidende tjener 

som bærer folkets plager og tar straffen for deres synder (Jes 52,13 - 53,12).  

Parallelt med profetiene om en messias (gr. Kristus, «den salvede»), leser vi 

også om løftene om en ny pakt mellom Gud og israelsfolket (Jeremia 31,31). 

Fortellingene i GT viser oss at folket selv ikke hadde maktet å holde sin del 

av pakten, nemlig å holde seg trofast til Gud og holde hans bud. Den nye 

pakten innebærer at Gud tar initiativet og forplikter seg på å vise nåde. 

  

D e n  s t ø r r e    f o r t e l l i n g e n 

 

 

P Å S K E N 
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Etter tre år med undervisning rundt i Galilea, vender Jesus blikket mot             

Jerusalem for siste gang, og påskefeiringen der: «Se, vi går opp til Jerusalem, 

og Menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal 

dømme ham til døden og overgi ham til hedningene, og han skal bli hånt og 

pisket og korsfestet. Og den tredje dagen skal han reises opp» (Matt 20,18f). 

Evangelietekstene viser at disiplene på dette tidspunktet ikke forstod noe av 

det Jesus sa (Mark 9,42; Lukas 9,45). Disiplene forventet nok den samme  

myndighet Jesus hadde vist i sin undervisning og undergjerning, i møte med 

jødiske autoriteter og vanlige enkeltmennesker. Jesus på sin side ser ut til å 

gå inn i påskehøytiden med det formål å oppfylle profetiene om den lidende  

Messias, og samtidig vise hva den nye pakten innebærer (jf. Matt 26,28). 

Og i lys fra oppstandelsens gjennomtrengende kraft, kan vi lese fortellingen 

i tro på at all denne lidelse og død gjorde Jesus for oss. Og derfor kan vi si 

som Maria Magdalena førte påskedag: «Jeg har sett Herren!» (Joh 20,18). 
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TEMA 7: «Kor ska vi reis?» 

Påskelabyrinten har blitt sendt i NRK P1 hver påske siden 1987, og følges 

hvert år av over 760 000 radiolyttere. Programmet er en spørrekonkurranse 

hvor deltageren pr. telefon skal finne fram til nye reisemål ved hjelp av     

informasjonen som gis av programlederen. Svarer du feil, er du ute og neste 

deltaker kobles inn. De tre som kommer lengst i løpet av den stille uke      

møtes til finale påskeaften. Svarer du feil går turen til motstanderen. 

«Kor ska vi reis?» Hva er dine kriterier for hvor du vil reise eller ikke?             

Vi reiser ekstremt mye fra Norge. Vi bruker til sammen 180 mrd. kr på reise, 

og 2 650 000 nordmenn reiste til Spania i 2017 (SSB). Og i påsken fylles flere 

hytter, hoteller og ferieleiligheter opp av tradisjonshungrige nordmenn.  

Disiplene skjønte ingenting da Jesus ville reise til Jerusalem. Men alle visste 

at det var ensbetydende med død og begravelse for Jesus. Han visste det 

selv også. Det var derfor Peter ville hindre ham i å reise (jf. Matt 16,22). 

Eneste måten Jesus kunne unngå å bli anklaget og dømt, var ved å vise sin 

makt. Kanskje det var dette Judas Iskariot ville tvinge fram hos sin lærer?  

«Kor ska vi reis?»  Han som tok bolig blant oss, han dro til et sted vi aldri 

hadde maktet å reise. Jesus kjøpte deg fri med sin død og oppstandelse for 

at vi skal få komme til Gud. Det er uten tvil verdens dyreste billett! 

Nåden kostet alt, derfor er den gratis. Den kommer ikke av seg selv, men til 

den som tar imot. Hvis du er forelder vet du at dine vaner blir dine barns 

verdier. Derfor, stopp litt opp denne påsken. Si ja til fellesskap, familietid OG 

til fokus på budskapet om ham som gikk i døden for at du skal ha liv.  

«Glad påsk!»   
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LES teksten 

langsomt, gjer-

ne flere ganger 

 

OPPDAGELSER i 

teksten. Noe 

viktig, noe 

vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN i 

mitt liv. Hva vil 

du vite mer 

om? Hva kan 

du gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si 

til Gud nå 

 

Palmesøndag: Johannes 12, 1 - 

13  

Skjærtorsdag: Johannes 13, 1 - 

17 

Langfredag:  

Matteus 26,30 - 27,54 

Påskedag:  
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Isbryter Hør på Påskelabyrinten på P1, eller lag deres egen påskelabyrint. 

OPP  

Se UT. 

INN  

Les påskefortellingen som vist på foregående side. Anvend LOGG-metoden.            

Del tanker med hverandre. 

 

Hva var det disiplene ikke forstod, da Jesus sa han ville reise til Jerusalem? 

 

«No man is an island» skrev John Donne. Vi er skapt til fellesskap med Gud og 

med hverandre. Hvordan kan vi lage gode fellesskap? Hva kreves av oss da? 

 

Se musikkvideoen «Judas» av Lady Gaga. Finn elementer i videoen og teksten 

som er hentet fra fortellingen om Judas’ svik. Hva får en verdenskjent artist 

til å skrive en låt som er inspirert av denne bibelfortellingen? 

 

Hvordan er det for dere å tro eller tvile på Jesu oppstandelse? 
 
UT  

Hold nattverd med og for hverandre. Ha brød som kan brytes og vin eller 

ublandet saft i et beger alle kan drikke fra.  Tente lys markerer Guds nærvær. 

En i gruppa leser ukens bønn. Be så sammen Herrens bønn s. 53. 

Deretter kan dere synge en lovsang alle kan før en i gruppa innstifter          

nattverden ved å be ukens velsignelse. 

Dere kan gi hverandre slik dere sitter, ved å sende fat og beger til venstre 

med tilsigelsesordene «Kristi kropp,  gitt for deg // Kristi blod utøst for deg.» 

Nattverden kan avsluttes med stillhet og fri bønn, og velsignelsen s. 65.  
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Lesning: Les påskefortellingen for hver dag, gjerne før et måltid. 

Ukens bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset): 

«Sannelig, han var Guds sønn!»   Matteus 27,54 
   

Oppdagelse:  Hva tror dere er sammenhengen mellom påskefortellingen 

og samfunnets fokus på påskekrim? Hva gjør påsken så spennende? 

Gjenskinn: Vi kan gjerne si at vi er takknemlig for det Jesus gjorde for oss. 

Men hvordan kan vi konkret vise dette i praksis? For nattverd, se forrige side. 

Gjensvar: «Kjære Gud, takk for at du har meg med i din drøm. Amen.» 

 

Ukens bønn  

Rettferdige Far, verden kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du 

har sendt meg. Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal fortsatt gjøre det, for at 

den kjærlighet du har hatt til meg, kan være i dem og jeg selv kan være i dem. 

Johannes 17,25f 

Ukens velsignelse: 

I den natt da Herren Jesus ble forrådt, tok han et brød, takket, brøt det og 

sa: «Dette er min kropp, som er for dere. Gjør dette til minne om meg!» På 

samme måte tok han begeret etter måltidet og sa: «Dette begeret er den 

nye pakt i mitt blod. Hver gang dere drikker av det, gjør det til minne om 

meg!» For hver gang dere spiser dette brødet og drikker av begeret,            

forkynner dere Herrens død helt til han kommer.  

Salig er den som får sitte til bords i Guds rike! 

1.Kor 11,23-26 +  Luk 14,15 

PÅSKE på hjemmebane    #8 
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Jesus var en lærer, hvis budskap har påvirket hele vårt samfunn, og den 

vestlige verden. For eksempel presenterte Jesus et menneskesyn som ble 

videreført av hans første etterfølgere; synet på barna, på kvinnene, på den 

syke — ja, til og med forståelsen av at lærdom er noe alle kan ta til seg.  

Læreren Jesus er en hyppig brukt term i evangeliene (arameisk Rabbi); Jesus   

preker, argumenterer mot og diskuterer med skriftlærde; han instruerer i 

loven; og han rettleder sine disipler (Mark 9,5). Samtidig fremstår Jesus også 

som en annerledes lærer ”for han lærte dem med myndighet og ikke som 

deres skriftlærde” (Matt 7,29, jf. «Men jeg sier dere...). 

Det brutale spørsmålet i Jesu undervisning er ikke «Hvordan skal du leve», 

men «Hvem skal du tilhøre». Å tilhøre Jesus er det samme som «å følge 

ham» eller «å tjene ham» (Luk 14,25ff). Det å bli Jesu disippel handler       

primært ikke om å assistere Jesus, på den måten at det kun handler om å 

rekruttere arbeidere. Å bli kalt av Jesus til å være hans disippel er selve                

  

              D e n  s t ø r r e  

            f o r t e l l i n g e n 

 

 

 

U N D E R V I S N I N G E N 
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frelsen, og den starter allerede i dette livet. Etterfølgelsen er altså ingen 

oppgave; det er en gave, en mulighet. Problemet er derimot at gaven ikke 

kan ta en begrenset plass «ved siden av» alt annet. Det er selvfornektelse 

(jf. Luk 9,23ff). Jesus etterlyser (og forlanger?) et nytt liv; ikke et alternativt 

liv med etiske standarder, men nye hjerter og et helt nytt livsgrunnlag.     

Dermed har forfatteren og ateisten Bjørn Stærk en utfordring til oss alle: 

Er livet bra med Gud? Vis meg det! Ikke hør på de strenge sekularistene 

som sier du må legge igjen troen din når du går ut av døra om morgenen. 

Vis meg hvordan troen din er en naturlig del av livet ditt. Ikke dytt den på 

meg, men ikke gjem den bort heller. Da tenker jeg bare at den ikke er 

viktig for deg. Se på deg selv som en vandrende demonstrasjon av hva 

det kan gjøre med et menneske å ha Gud i livet sitt. 
 

Fordi uttrykket «fornekte seg selv» er relativt ukjent på hebraisk, arameisk 

og gresk, kan vi være ganske sikre på at dette er et autentisk uttrykk direkte 

fra Jesus selv.  
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TEMA 8: Jesus tilgir deg 

Støvet legger seg, og det blir stille. Skrittene fjerner seg; på bakken ligger de 

tunge steinene de hadde tenkt å drepe henne med. Fuglene begynner å 

synge igjen; alt er tilsynelatende som før. Men ingen ting kan noen gang bli 

som før. Ikke for henne. Hun våger endelig å løfte hodet og se opp på ham 

som reddet henne: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?»* 

Utroskap er en forferdelig erfaring for alle involverte. Skam. Svik. Sorg. 

Smerte. Skilsmisse. Mange kan oppgi utroskap som årsaken til skilsmisse, 

men det kan være problemer i forholdet fra før, noe som førte til utroskap.  

Vår tekst har levd et omflakkende liv før den fikk plass i  Johannes 8: den 

finnes ikke i de eldste kildene før 400-tallet. Det finnes teorier om at den  

forble ukjent for evangelistene fordi den ikke var bevitnet av apostlene.   

Likevel levde den på folkemunne og kom med i evangeliet likevel. 

Plasseringen er ikke tilfeldig. I resten av kapittel 8 aner vi at episoden er 

med på å endre sinnsstemning hos Jesus.  Vi kan kjenne temperaturen stige 

i takt med Jesu raseri: her benytter de skriftlærde Guds lov for å fremme sin 

egen rettferdighet. De trekker en kvinne etter seg, skyldig eller ikke, og de 

utnytter hennes historie for å angripe Jesus, presse han og få anklaget ham.  

Hvis Jesus gav Moses rett, ville fariseerne anklage ham framfor den           

romerske øvrigheten, siden israelsfolket ikke hadde lov til å henrette noen. 

Gav Jesus derimot ikke Moses rett, ville fariseerne anklage ham for Det høye 

råd som en falsk profet, ettersom han ikke fulgte loven (jf. Matt 22,17). 

«Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer fra nå av!»  

* Sagrusten (VERBUM, 2014), s. 196 



 47 

 

Jesu siste ord er svært viktig. Hvis kvinnen er tilgitt, har hun blitt reddet fra 

en grusom død. Nå er det opp til henne å leve på denne tilgivelsen. Å tilgi er 

ikke det  samme som å tolerere. Å bli tilgitt synd betyr ikke at å synde ikke 

er så farlig. Derimot betyr tilgivelse at synd er farlig, men at Jesus har makt 

til å tilgi og sette fri. Vi vet ikke hva Jesus skrev i sanden.                               

Men vi vet han bøyde seg ned, og vårt ord «nåde»                                           

går tilbake til germansk, «å bøye seg ned».  

LES teksten 

langsomt, gjer-

ne flere ganger 

 

OPPDAGELSER i 

teksten. Noe 

viktig, noe 

vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN i 

mitt liv. Hva vil 

du vite mer 

om? Hva kan 

du gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si 

til Gud nå 

 

Johannes 

8, 1 - 11 
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Isbryter Når var forrige gang du ble møtt på en overraskende god måte? 

OPP  

En i gruppa leser ukens bønn. Gruppa er kanskje ikke stedet å bekjenne     

synder?  Men samtal og be over tema og områder der vi som samfunn, kirke 

eller enkeltmennesker trenger å be om tilgivelse. La det være rom for stillhet 

og fri bønn før en i gruppa avslutter med ukens velsignelse. 

 

INN  

Les Joh 8,1-11 og innledningen på forrige side. Anvend LOGG-metoden.       

Del tanker med hverandre. 

 

Hva er det med denne historien som har gitt den plass i evangeliet? 

Hvilke grunner hadde Jesus for å bøye seg ned og skrive i sanden?           

Hvordan tror du kvinnen opplevde sekundene Jesus skriver? Hvilke erfaringer 

har du om Guds tilsynelatende taushet når du trengte ham som mest? 

Med hvilken rett tilgir Jesus menneskets synder? (jf. Mark 2,7-10) 

I kirken sier vi «Du skal ikke bryte ekteskapet». Men ofte har det skjedd 

mange ting før noen velger brudd. Hvilke erfaringer kan du dele om dette? 

 

UT  

Tilgivelse kan være en vond vei å gå. Likevel kan den sette deg fri fra å        

bebreide deg selv. I tiden som ligger foran, er det noen du kan tilgi eller noe 

du kan be om tilgivelse for? 

Vi bygger B R O til mennesker gjennom BØNN RELASJONER og ORD.                 

Ta tid på samlingen til å dele liv og erfaringer på dette området (se s. 8). 
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Lesning: Matteus 17,1 - 3; Romerne 11; Jakob 5,13 - 18 

Ukens bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset): 

«Du gir meg din frelse til skjold, med din høyre hånd støtter 

du meg. Du bøyer deg ned og gjør meg stor.»   Sal 18,36 

 

Oppdagelse: Hvorfor vil vi av og til fortelle at andre har feil, men at vi har rett? 

Gjenskinn: Er det noen som trenger din tilgivelse, eller er det noen du bør si 

unnskyld til? Hvorfor er tilgivelse noen ganger lett og noen ganger vanskelig? 

Gjensvar: «Kjære Gud, hjelp meg å tilgi slik Jesus tilgav. Amen.» 

 

Ukens bønn  

Har vi sten i våre hender når vi møter den som falt? 

Har vi dom i våre øyne så vårt blikk blir hardt og kaldt? 

Har vi glemt vår egen krise og vårt eget nederlag 

Og det regnskap vi må vise på vår egen regnskapsdag? 

Liv Nordhaug 

 

Ukens velsignelse: 

Heller ikke jeg fordømmer deg 

Gå i fred 

Og synd ikke mer fra nå av. 

            Joh 8,11 

TRO på hjemmebane    #7 
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TEMA 9: Jesus rettleder deg  

Mor:  
Det er ikke så ofte vi ser dere nå, gutter! Tenk det, sønnene til 
Sebedeus, lærlinger hos en mester som Jesus! 
 

Johannes:   
I dag holdt han en tale som nesten tok pusten fra alle oss som 
hørte på. Han tolket budene fra Moses på en ny måte, helt     
annerledes enn slik fariseerne snakker. 
 

Mor:  
Han synes vel fariseerne er alt for strenge? Jeg hører han våger 
å kritisere dem? 
 

Jakob:  
Han kritiserer fariseerne, ja, men ikke for å være strenge,     
egentlig. Han sier de tilpasser loven på sin egen måte. Selv     
legger han lista mye høyere enn de skriftlærde, mamma. 
 

Johannes:  
Det stemmer. Bare hør på noe av det han sa i dag: «Den som 
opphever et eneste av disse minste budene og lærer               
menneskene å gjøre dette, skal regnes som den minste i          
himmelriket»!  
 

Mor: Nå må ikke alle disse tankene gå helt til hodet på dere, da 
gutter. Men ta vare på de gode lærlingplassene deres! Dere kan 
få viktige posisjoner en dag.  
 

Jakob:  
Dere blir nok skuffet. Jesus er ikke opptatt av makt og privilegier. 
Det viktige for han er hvilket fundament livet er bygget på. Hva   
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LES teksten 

langsomt, gjer-

ne flere ganger 

 

OPPDAGELSER i 

teksten. Noe 

viktig, noe 

vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN i 

mitt liv. Hva vil 

du vite mer 

om? Hva kan 

du gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si 

til Gud nå 

 

hjelper det om dette huset dere bor i har fine vegger hvis det er 
bygget på sand og faller ned den dagen stormen kommer? 
 

Mor: Hvordan er det du snakker?! Er liksom ikke det din far og 
jeg har gitt dere i dette huset godt nok nå? 
 

Far: Så, så. Det holder for i dag.            
Nå spiser vi i stillhet! 

Matteus 

5 - 7 
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Isbryter  

Del en episode der du ble satt på plass av en som var yngre enn deg.  

OPP  

En i gruppa leser ukens bønn. «Herrens bønn» står midt i Bergprekenen. Den 

kan varieres ved at den bes saktere enn vanlig, stopp opp mellom hver bønn, 

gjenta setningene med egne ord/konkretiseringer, eller at det er stille.         

En i gruppa avslutter bønnesekvensen med å be ukens velsignelse. 

INN  

Les Matt 5,13-20 og innledningen på forrige side. Fordel rollene mellom dere. 

Anvend LOGG-metoden.  Del tanker med hverandre. 

 

Om en lignende samtale hadde foregått i din familie eller i deres fellesskap, 

hvordan hadde dere svart de unge disiplene? 

På hvilke områder opplever du at de unge er mer radikale enn de eldre?      

På hvilke områder er det snarere motsatt? 

Hvis Bergprekenen (Matt 5-7) er en beskrivelse av fellesskapslivet i Guds 

kongerike, hva lengter dere særlig etter å se mer av her og nå? 

Hva i Jesu undervisning i Bergprekenen vekker motstand hos dere? 

Les sitatet fra Bjørn Stærk på s.49. Hva er det som treffer deg i dette sitatet? 

 

UT  

Øv deg på ikke å unnskylde deg overfor Jesu bud i tiden som kommer. Finn 

en eller flere av Jesu bud i Bergprekenen som du ønsker å strekke deg mot. 

Be om Guds nåde til dette. Avtal å spørre hverandre hvordan det går.  

Vi bygger B R O til mennesker gjennom BØNN RELASJONER og ORD.                 

Ta tid på samlingen til å dele liv og erfaringer på dette området (se s. 8) 



 53 

 

Lesning: se bibelen.no for dagens bibelvers og søndagens tekst. 

Ukens bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset): 

«Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan 

skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, 

men kastes ut og tråkkes ned av menneskene ».    Matt 5,13 
 

Oppdagelse:  Bergprekenen handler om livet for disiplene i Guds rike.     

Hva trenger vi for å klare å strekke oss etter disse høye målene?  

Gjenskinn: Velg ut et av budene som Jesus omtaler videre i Matteus 5, og 

snakk sammen om hvordan det kan oppfylles konkret i våre liv.    

Gjensvar:  «Kjære Gud, takk for at du viser oss veien til ekte glede. Amen.» 

 

Ukens bønn  

Vår Far i himmelen! La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. 

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige 

brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke 

komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og 

æren i all evighet. Amen. 

 

Ukens velsignelse  

Vend deg til meg og vær meg nådig! Det er rett mot dem som elsker ditt 

navn. Gjør mine fottrinn faste slik du har sagt, la ingen urett få makt over 

meg! Fri meg fra dem som bruker vold, så vil jeg holde dine påbud!               

La ditt ansikt lyse over din tjener, lær meg dine forskrifter! 

Sal 119,132-135 

TRO på hjemmebane    #9 



 54 

 

TEMA 10: Jesus velsigner deg 

Barnas Supershow var et populært Barne-Tv program som gikk på 

NRK Super fra 2004 til 2015. Det som var unikt med programmet var 

at barn–voksen-relasjonen ble snudd på hodet. Barna hadde alle     

rollene og var selv programledere. Et av de mest populære innslagene 

var fjernstyring av en voksen, der barna fikk voksne til å gjøre flaue 

ting. 

 

Barnas Supershow har lært av Jesus, for han snudde også rollene på 

hodet. Han sa at barna er de største i Guds Rike og barna er forbilder. 

På Jesu tid var barn sett på som «potensielle voksne». De hadde sin 

verdi utfra hva de skulle bli som voksne. Tenk hvor revolusjonerende 

Jesus ord om barna må ha vært! I dag er barn mer inkludert i            

fellesskapet og sett på som mer enn bare «potensielle voksne».       

Ordene hans var så uhørte at de ble glemt i oldkirkens teologi og      

trosopplæring. I Jesu ord om barna ligger det så mye potensiale som 

man først har begynt å ta tak i bare de siste ti årene.  

 

Hva kan vi lære av barna? Mye ligger i deres åpenhet og hengivelse. 

De gir seg helt uforbeholdent over til den andre. Kaster seg inn i      

favnen til den de elsker. De jubler når gode ting skjer og de sturer når 

livet går dem i mot. De er ærlige. Vi voksne har masse å lære av      

barna. Ikke minst kan vi være som barn i forhold til Gud: Vi kan stole  
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på han, kaste oss i hans armer, hvile i hans gode ord og være ærlige 

om godt og vondt. Jesu ord om barna er til oss alle. Og de er fortsatt 

revolusjonerende, selv i dag.  

LES teksten 

langsomt, gjer-

ne flere ganger 

 

OPPDAGELSER i 

teksten. Noe 

viktig, noe 

vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN i 

mitt liv. Hva vil 

du vite mer 

om? Hva kan 

du gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si 

til Gud nå 

 

Jesus og barna 

Markus  

10, 13 - 16 
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Isbryter       Ta en runde og del noen gode sitater og gullkorn fra barnemunn. 
 
OPP        

En i gruppa leser ukens bønn. Avtal med to andre utenfor gruppa at de også er med å 

ber for din gruppe som samles og for andre temaer dere måtte ta opp. En i gruppa 

avslutter bønnesekvensen med å be ukens velsignelse. 

INN  

Les Mark 10, 13—16 og innledningen på forrige side. Anvend LOGG-

metoden.  Del tanker med hverandre. 

På hvilken måte kan Jesu ord om barna provosere i dag?  

Hva kan vi lære av barna om kristen tro?  

Hvilken plass har barna i vårt kristne fellesskap? Er de «potensielle kristne» – eller er 

de mer enn det?) 

Jesus velsigner barna. Velsignelse er viktig gjennom hele Den store fortellingen.       

Se f.eks. den aronittiske velsignelsen i 4. Mos 6,24-26. Hvordan kan Jesus velsigne 

oss? Og hvordan kan vi velsigne hverandre?   

Før denne hendelsen hadde jødene praktisert omskjærelse på 8 dager gamle       

guttebarn, men det var ingen riter forbundet med jentene. Hva betydde det at Jesus 

velsignet både gutter og jenter? 

Denne teksten leses når det er barnedåp, men den kan leses når det er voksendåp 

også. Synes dere den passer da? Hva betyr det å være Guds barn? 

Hva skjer i dåpen? 

UT  

Øv deg på å velsigne andre i tiden som ligger foran.  

Hvordan kan en velsignelse se konkret ut? 

Vi bygger B R O til mennesker gjennom BØNN RELASJONER og ORD.                 

Ta tid på samlingen til å dele liv og erfaringer på dette området (se s. 8) 
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Lesning: se bibelen.no for dagens bibelvers og søndagens tekst. 

Ukens bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset): 

«La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For 

Guds rike tilhører slike som dem.»       Markus 10,14 

 
Oppdagelse: Hvordan tror dere ansiktene til disiplene var da de stoppet 

barna? Og hvordan var ansiktet til Jesus da han oppdaget dette?  

Gjenskinn: Kjenner dere noen barn dere kan velsigne? Velsigne betyr å se 

dem og gjøre noe godt for dem. For eksempel inviter på filmkveld med 

popcorn (så får også foreldrene litt velsignelse;)    

Gjensvar: «Kjære Gud, hjelp meg å se drømmen din. Amen.» 

 

Ukens bønn  

Gud, takk for familien min! Vi har oppturer og nedturer, men vi 

er glad i hverandre, tross alt. Hjelp oss å holde sammen, og være 

der for hverandre, helt til vi dør.  

Bønn 045 fra 157 bønner Acta forlag  

 

Ukens velsignelse: 

Velsign oss Gud Fader. Velsign oss Guds Sønn.  

Velsign oss Gud Den hellige Ånd.  

Og la oss være til velsignelse for hverandre. 

Trad. Tilførelse ved Trond Sæthren 

TRO på hjemmebane     #10 
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TEMA 11: Jesus kaller på deg 

Er du god på å huske navn? Det å huske navn er viktig. Det gjør godt 

når noen husker navnet ditt. Vi liker å bli kalt ved navn. Men det er 

ofte vanskelig å huske navn når det blir mange folk man skal forholde 

seg til. En prest i England sleit med å huske navnene på mennesker i 

menigheten sin. Så han kalte alle han ikke husket navnet på for 

«buddy» (kompis på norsk). Det ble en morsom greie i menigheten, 

men det er vel egentlig ingen god løsning i lengden.   

 

Jesus kan navnet til Sakkeus. De har ikke møttes før. Men Jesus     

kommer bort til treet og sier «Sakkeus!». Sakkeus må virkelig ha     

opplevd å bli sett av Jesus. Ikke bare oppdager Jesus han i treet og 

kan navnet hans, men Jesus inviterer seg selv hjem til Sakkeus. Dette 

gleder Sakkeus så mye at han skynder seg ned for å ta med Jesus 

hjem. Så skjer det virkelig store: Endring skjer. Sakkeus opplever at 

Jesus nærvær gjør noe med hvordan han prioriterer livet sitt.     

 

Folket rundt murret. Jesus tar inn hos en synder! Vet ikke Jesus dette? 

Jesus vet selvfølgelig hva han gjør og han forteller folket hva hans 

oppdrag er: «Menneskesønnen er kommet for å lete etter de         

bortkomne og berge dem.» Historien om Sakkeus er ikke bare en 

etisk fortellingen om en mann som endrer livet etter et møtet med 

Jesus. Fortellingen sier også noe om den livsforvandlende nåden Jesus 
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LES teksten 

langsomt, gjer-

ne flere ganger 

 

OPPDAGELSER i 

teksten. Noe 

viktig, noe 

vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN i 

mitt liv. Hva vil 

du vite mer 

om? Hva kan 

du gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si 

til Gud nå 

 

er bærer av. Den nåden som berger oss. Det er i møtet med denne 

nåden, personifisert i Jesus, at Sakkeus endrer livsstil. Fortsatt den 

dag i dag kan et møte med Jesu nåde gjøre at vi           

føler oss sett, og at vi vil endre retning i livet.    

Sakkeus 

Lukas 

19, 1 - 10 
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Isbryter Vet du hva navnet ditt betyr? Og husker du en gang du ble sett? 

OPP  

En i gruppa leser ukens bønn. Hver i gruppa kan be for den til høyre for seg. 

La det etterpå være rom for å be fritt, høyt eller stille. En i gruppa avslutter 

bønnesekvensen med å be ukens velsignelse. 

INN  

Les Luk 19,1 – 10 og innledningen på forrige side. Anvend LOGG-metoden. 

Del tanker med hverandre. 

Hvorfor ønsket Sakkeus å se Jesus? Tror dere Sakkeus håpet på at han skulle bli sett 

av Jesus, eller hadde han bare tenkt å skaffe seg en god tilskuerplass? 

Problemet til Sakkeus var neppe at han ikke ble sett. Han hadde en stilling hvor han 

ble sett hele tiden, og trolig visste de fleste i byen hvem Sakkeus var.                          

Hva var da problemet hans?  

Hva kan denne fortellingen si oss om måten Jesus møter mennesker på? Og hvordan 

kan han møte oss i dag?   

Les 1.Mos 16,7-13. Hagar opplever seg sett av Gud og sier «Du er en Gud som ser 

meg.» og «Har jeg virkelig sett han som ser meg?» Opplever du deg sett av Gud? 

Hvorfor? Hvorfor ikke?   

Hvor kan vi gå for å bli sett på den gode måten? Er menigheten et sted hvor vi kan 

oppleve det? Hva kan vi eventuelt gjøre for at menigheten skal bli et slikt sted? 

Som kristne er vi utsendinger og bærere av Jesus. Vi representerer han. Kan et møte 

med oss skape endring i andres liv på samme måte som hos Sakkeus? Hvorfor ikke? 

UT  

Øv deg på å se folk og lær navnene deres i tiden som ligger foran. Tenk hvilken      

forskjell du kan gjøre ved å se folk i din hverdag og lære deg navnene deres. Folk som 

ikke forventer at du husker hva de heter. Det kan bety så mye at du sier navnet deres 

når du se dem neste gang.    

Vi bygger B R O til mennesker gjennom BØNN RELASJONER og ORD.                 

Ta tid på samlingen til å dele liv og erfaringer på dette området (se s. 8) 
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Lesning: Fortell historien om Sakkeus med egne ord. 

Ukens bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset): 

«Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, 

skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.»  

          Luk 19,5 

Oppdagelse: Jesus møtte Sakkeus på en annerledes måte enn de andre 

som bodde i Jeriko. Sakkeus opplevde seg sett og fikk også lyst til å endre på 

livet sitt. Hvordan klarte Jesus det? Hva gjorde han annerledes?  

Gjenskinn: Er det  noen dere vet om som burde bli sett? Hva kan dere 

gjøre for denne personen eller familien? 

Gjensvar: «Kjære Gud, hjelp meg å være ærlig  

   og å gjøre det som er rett. Amen.» 

Ukens bønn  

Gud, du ser mine gleder og problemer.  

Min sorg og min lykke er din. 

Du vet når jeg ikke er så sikker som jeg høres ut som, 

og når jeg kan mer enn jeg tror. 

Gud du ser meg sånn jeg er . 

Takk, Gud.  

Bønn 121 i 157 bønner, Acta forlag 

Ukens velsignelse: 

Knoklene mine var ikke skjult for degda jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i 

jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de 

fikk form før én av dem var kommet. 

Sal 139,15f 

TRO på hjemmebane         #11 
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TEMA 12: Jesus sender deg 
Å være visjonær og samtidig god på delegering er en krevende øvelse. 

Mange av oss som ser på oss selv som visjonære, kan fort erkjenne at vi like 

greit kan gjøre oppgaven selv, med en gang. Enklere blir det ikke hvis du er 

perfeksjonist i tillegg: Det er raskere å gjøre alt selv, framfor å vise de andre 

hvor vi skal, hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gjøre det.  

Heldigvis tenkte ikke Jesus slik. Snarere tvert imot: «Det er det beste for   

dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen 

til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere» (Joh 16,7). 

Vi har som vane å tenke at Kristi himmelfartsdag skjedde 40 dager etter 

påske. Men evangelienes ulike innfallsvinkler (særlig Lukas 24), tilsier at 

oppstandelsen, himmelfarten og intronisasjonen* skjedde en og samme 

dag. Vi kan også forstå dette ved at de eldste skriftene ikke omtaler Jesu 

oppstandelse som egen akt, men går direkte fra omtalen av oppstandelsen 

til Jesu himmelske herredømme (Acta 2,32f; Rom 8,34; Ef 1;20). 

Jesus lar ikke sin menneskelighet bli igjen på jorden. At Jesus blir tatt opp til 

himmelen betyr at mennesket har sin plass hos Gud i all evighet. Men skal 

denne drømmen bli sann, da må menneskene bli omvendt. Og skal          

menneskene bli omvendt da må de døpes og opplæres til å følge etter.  

Dette er ikke noe vi kan gjøre i vår egen kraft. Men fordi Jesus er den som 

har fått all makt i himmel og på jord, gjør vi det. I takk og tilbedelse. 

Og en stor dose undring. Vi er ikke bedre enn disiplene selv, «noen tvilte». 

Men sjansen er stor for at de klarte å «trøste og bære» hverandre i den 

oppgaven  de hadde fått, «å gjøre disipler» over hele verden. Litt av en jobb! 

* = det øyeblikket Sønnen satte seg ved Faderens høyre hånd 
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LES teksten 

langsomt, gjer-

ne flere ganger 

 

OPPDAGELSER i 

teksten. Noe 

viktig, noe 

vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN i 

mitt liv. Hva vil 

du vite mer 

om? Hva kan 

du gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si 

til Gud nå 

 

Men akkurat slik Jesus ivaretar Guds inkarnasjon ved himmelfarten, slik    

ivaretar vi vår menneskelighet gjennom den kristne bekjennelsen. Troen kan 

vi ikke skape i oss selv, ut fra egen uforgjengelighet. Men bekjennelsen    

kan vi velge, og valg inneholder alltid risiko. 

Jesus forlot oss, han er ikke tilstede som før, 

men den kristne kirke reagerer ikke med sorg.        

Vi skal takke og tilbe, i undring og glede! 

Matteus 

28, 16 - 20 
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Isbryter Hva er det vanskeligste oppdraget du har fått? 

OPP  

Ha et fat med vann. En i gruppa leser ukens bønn. Deretter dypper dere etter 

tur tre fingre i vannet (tommel, pekefinger, langfinger) og tegner korsets tegn 

på håndbaken til den som sitter til høyre for deg som en dåpspåminnelse. 

Avslutt med ukens velsignelse når alle har mottatt sin dåpspåminnelse. 

INN  

Les Matteus 28, 16 - 19 og innledningen på forrige side. Anvend LOGG-

metoden. Del tanker med hverandre. 

 

Hva vil du legge i dette løftet - at Jesus har all makt? Hvordan erfarer du dette 

selv i hverdagen? 

 

Hvem er du blant de personene vi møter? Er du blant de som faller ned og 

tilber, de som tviler, de som gleder seg over oppdraget eller de som støtter 

seg til at Jesus alltid vil være med? 

 

Hva er det vi skal lære og holde? Hva har Jesus befalt oss? 

 

Hva vil du legge i dette løftet - at Jesus alltid skal være med? Hvordan erfarer 

du dette selv i hverdagen? 

 

UT  

Hvordan deler dere fortellingen om  Jesus med hverandre og med andre? 

Vi bygger B R O til mennesker gjennom BØNN RELASJONER og ORD.                 

Ta tid på samlingen til å dele liv og erfaringer på dette området (se s. 8) 
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Lesning: Fortell historien om misjonsbefalingen med egne 
ord. 

Ukens bibelvers (lær gjerne utenat eller skriv opp på en synlig plass i huset): 

 

«Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»  

        Matteus 28,20 

 

Oppdagelse: Hva tror du disiplene tenkte om det oppdraget som de fikk? 

Gjenskinn: Vet dere hva misjonsprosjektet i menigheten deres er? Hvordan kan 

dere finne ut mer om deres liv og tro? Hvordan kan du bety noe for andre slik andre 

betyr for deg? 

Gjensvar: «Kjære Gud, hjelp meg å kjenne at Jesus er nær  

    slik at jeg kan gå dit du leder meg. Amen.» 

Ukens bønn  

Herre Jesus, takk for at vi gjennom dåpen fikk del i alt hva du gjorde til vår 

frelse gjennom din lidelse, død og oppstandelse. Takk for at du møtte oss i 

dåpen med de løfter som gjelder i liv og død. Amen. 

 

Ukens velsignelse: 

Vår Herre Jesu Kristi nåde 

Guds kjærlighet 

Og Den hellige Ånds samfunn være med oss alle 

Amen. 

TRO på hjemmebane        #12 



 66 

 

Heftet er godkjent av K-stud. Under «Mine kurs» på www.k-stud.no kan dere legge 

inn samlinger, deltakere og frammøteliste. Den godkjente studieplanen finner dere 

under «Mine studieplaner».  For spørsmål, ta kontakt med din lokale menighet. 


