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«Smak og kjenn at Herren er god.»

Salme 34,9

Vi vil ikke erstatte bibeltekstene med en TV-serie. Derimot vil vi bruke The Chosen
som en døråpner inn til tekstene serien bygger på. Der tekst og film møtes oppstår
et skjæringspunkt, og det er her samtalen med andre kan få oss til å bli bedre kjent
med hverandre, med oss selv og med Jesus.
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Teksten bygger på et intervju gitt av Dallas Jenkins til journalist Sharon Dierberger. Først publisert i World, november 2021.

Det enkleste med å holde The Chosen i gang, har vært forholdet til dere seere. Deres
respons, lidenskap og økonomiske opprettholdelse av serien har båret alt sammen. Gud
gjør et fantastisk arbeid, og jeg føler meg veldig heldig som får ri på bølgen som Gud har
startet. Å forberede og distribuere en «livestream» på Facebook eller Instagram, derimot,
kan være vanskelig nok: Ikke én ting med dette prosjektet har vært lett. Men det er greit.

Det er slik Gud vil ha det på mange måter, fordi det har holdt meg knust og ydmyk og
overgitt. Men etter en livestream svarer dere som har sett på, og dere gjør det enkelt: På
grunn av dere skaffer vi nok penger til å finansiere hver episode! Jeg trenger ikke å tigge,
låne eller stjele (ved inngangen til 2022 er sesong 3 akkurat ferdig finansiert. Vår anm.).
Likevel kan jeg aldri lene meg tilbake og hvile på laurbærene. Når noen kommer bort til
meg og sier: «The Chosen forandret livet mitt» eller «Serien brakte min 70 år gamle mor

til Kristus» eller «Barna mine ser alt, og de er 9 år gamle!» — da er det faktisk ganske
enkelt å være ydmyk og overgitt, fordi jeg vet at *så* god er jeg ikke. Jeg vet at serien
tydeligvis er større enn meg, og at Gud gjør noe betydelig mer overskridende enn hva jeg
er i stand til å fatte. Jo større The Chosen blir, jo mer enormt og dypere får det meg til å
gå ned på knærne. For det er ikke mulig at jeg kunne klare dette. Jeg er rett og slett ikke
en så god filmskaper!
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De fleste av besetningen og mannskapet på settet har ikke nødvendigvis samme
trosbakgrunn som jeg. Mange av historiene vi gjenforteller er totalt ukjente for dem!

Men de har blitt minst like påvirket som meg. Du kan ikke lese disse historiene, men du
får ikke vite noe om Jesus uten å bli påvirket på en eller annen måte.
Selv tror jeg The Chosen har blitt brukt av Gud for å gi plass i hjertene våre til de som
ikke like lett kan forstå visse sannheter eller intellektuelle konsepter. I skildringen av
Matteus, for eksempel, tok vi beslutningen om å rette ham mot autismespekteret. Ved
å være en visuell lydopplevelse, tror jeg selve serien har hatt en betydelig innvirkning

for mennesker på en måte som en preken ikke makter å beskrive. Og av en eller annen
grunn bruker Gud serien for å komme gjennom til mennesker med ulike behov på en
veldig bemerkelsesverdig måte. Det har vært vakkert å se.
Jesus som sann Gud og sant menneske er et mysterium som er blitt diskutert i 2000
år, og jeg tror ikke The Chosen har løst dette på noen måte. Vi vet ikke sikkert hvordan
Jesus visste om dette i sin hverdag. Filipperbrevet sier at Jesus «var i Guds skikkelse, og
så det ikke som et rov å være Gud lik». Jeg tror at fordi han også var fullt ut menneske,
ble han virkelig en av oss da han var her på jorden. Derfor tenker jeg at Jesus virkelig
erfarte mye bare ved det å være et menneske, og det er for meg det vakre med
evangeliets historie: Han led virkelig sammen med oss, og som en av oss. Så tror jeg
selvfølgelig at Jesus hadde Ånden i seg og var helt og holdent Gud.
Hvordan ser alt det ut? Det er vanskelig for meg å forstå, men jeg tror at ved å
understreke hans menneskelighet i serien, eller i det minste fremstille det på en måte
som ikke har blitt fremstilt like tydelig før, vil det trekke folk mer inn i til en personlig
relasjon med den levende Jesus. Du tenker, wow, universets Skaper stelte sårene sine,
lagde sin egen mat og danset i bryllup med vennene sine. Det får meg til å føle meg
enda mer elsket og mer ofret for. Tenk at universets Gud virkelig gjorde dette!
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Hvorfor — og hvordan — skal vi
fortsette å se The Chosen?
Sesong 1 av The Chosen traff en god nerve i våre fellesskap. En ting var at våre
smågrupper fikk mulighet til å samles om noe visuelt, men vel så viktig var det å
samles om «troens opphavsmann og fullender», Jesus.
Seriens tolkning av Jesus satte i gang refleksjoner omkring seriens synsvinkel, men

også den enkelte sin opplevelse av hvem Jesus er. Slik ble troen relevant, og hver
episode gav utgangspunkt for gode og nære samtaler, slik en smågruppe skal gi.
Et annet viktig poeng var å se hvordan Jesu liv er et liv i bønn. I sesong 2 skal vi se
hvordan disiplene mer og mer blir involvert i denne delen av sin reise. Puls av
bønneliv er vesentlig for enhver kristen. Derfor håper vi at dere setter av tid til å be
for hverandre når dere samles i gruppene, ikke bare haster videre til neste episode.

Å se The Chosen i gruppa kan gjøres på tre måter. Velg deres metode:
A. Vi ser filmen hjemme | og samtaler om temaene, ber, leser Bibelen og reflekterer i gruppa
B. Vi ser filmen og samtaler om temaene hjemme | ber, leser Bibelen og reflekterer i gruppa
C. Vi ser filmen, samtaler om temaene, ber, leser Bibelen og reflekterer i gruppa |

Å reflektere sammen over hva som gjorde inntrykk for hver episode er viktig. Når TVen er skrudd av, la alle få dele litt av hva de sitter igjen med og hva som berørte mest.

Er det noen som har spørsmål til det som ble vist? La de få komme til uttrykk her.
Å lese evangeliene episoden bygger på parallelt— i gruppa eller alene— står sentralt.
For deg som ønsker å finne konkrete praksisøvelser ut fra bibeltekstene, anbefaler vi
å følge metodikken «Operatio divina». Se s. 26 og 27.
NB. Da sesong 2 ennå ikke er tekstet til norsk, er dansk tekst er et godt alternativ.
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O P P — I N N — U T — PÅ
Erfaringene fra The Chosen sesong 1 har gitt oss noen verdifulle innspill på
hvordan samtalen kan bygges opp. Dette er ivaretatt på følgende vis:
O P P lysniger:
Hva er det vi møter i denne episoden som gjerne trenger forklaring? Det kan
dreie seg om normer, koder, innstillinger og forventninger på Jesu tid som
det kan være viktig å bli gjort oppmerksom på.
I N N vendinger:
Hva er det vi møter i denne episoden som evangeliene om Jesus ikke sier
noe konkret om? Det dreier seg om utvalgte kunstneriske friheter som
regissør og manusforfatter gjør som det kan være greit å vite om.
U T fordringer:
Hva er det vi møter i denne episoden som vi kan ta med oss ut i vår egen
hverdag? Dette dreier seg om å gjøre troen praktisk og relevant, slik at The
Chosen ikke bare blir en serie du ser, men en ny måte du kan se deg selv på.
P Å hjemmebane:
Ukens lovsang du gjerne kan lytte til gjennom uka. I gruppa passer denne
som en felles innledning til samtalen eller før forbønnen for hverandre.
Ukens bibelvers kan du streke under i Bibelen, skrive ned og henge på en
synlig plass i huset. Eldre barn kan ha glede av å se The Chosen sammen
med en voksen.
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Episode 2:1
LENGDE: 60 min

PREKENTEKST: Lukas 15,4-7

STØTTETEKSTER:

2.Mos 3,14; Joh 4,27-42: Joh 20,30f, Mark 13,31

PERSONGALLERI:
Taddeus en av Jesu disipler som foreløpig har en anonym rolle i flokken

Fotini kvinnen ved brønnen har begynt sitt nye liv etter møtet med Jesus
Nedim Fotinis eldre ektemann som ikke har behandlet henne bra
Kafni Rama sin far, eier av vinproduksjonen disippelen Tomas distribuerer
Melech en samaritansk mann som sammen med sin familie opplever å møte Jesus

Ukens bibelvers

«Det blir større glede i himmelen
over en synder som vender om,
enn over nittini rettferdige
som ikke trenger omvendelse.»
Lukas 15,7
Help me to love with open arms like You do
A love that erases all the lines and sees the truth
Oh that when they look in my eyes, they would see You
Even in just a smile, they would feel the Father's love
Ukens lovsang

«For the one» av Jenn Johnson
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Torden
Torden

Opplysning
Vi får et innblikk i forholdet mellom jøder og samaritanene. Samaritaner finnes fortsatt
som etniskreligiøs gruppe i dag. De bor i hovedsak i Nablus i Samaria på Vestbredden og
Holon ved Tel Aviv i Israel. Samaritanene er den gjenværende rest av Israels folk som ble
skilt fra Jerusalem da Israel ble delt i et nord- og sørrike etter kong Salomos tid. Siden
utviklet de sin egen variant av jødedommen. Blant annet regnes bare Mosebøkene
(Toraen) som Guds ord og deres hellige sted er Gerisim, ikke tempelhøyden i Jerusalem.
Gjentatte ganger i evangeliene ser vi hvordan Jesus utfordrer jødenes fordomsfulle og
fiendtlige holdninger, og hvordan de blir eksempelet på at evangeliet er for alle folk.

Innvending
Historien om Melech viser hvordan Jesu undervisning kan ha sett ut i praksis, men står
ikke i evangeliene. Selve åpningssekvensen, der disiplene og Jesu mor blir intervjuet av
Johannes, er en tolkning av hvordan evangeliene kan ha blitt til i møte med øyevitner.

Utfordring
Tordensønnene, Jakob og Johannes, gir uttrykk for sterkt sinne mot samaritanene. Jesus
minner dem på oppdraget, at det handler om å dele budskapet: «Vi er her for å så frø,
ikke brenne broer.» «Å så frø» – å dele tro – hvordan ser det ut i vår menighet,
cellegruppe, vår hverdag? Med hvem deler du din tro og hvordan?
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Episode 2:2
LENGDE: 50 min

PREKENTEKST: Johannes 1,43—51

STØTTETEKSTER:

Salme 102; Ordspr. 8,1-2; 22-31; Joh. Åp. 22,7

PERSONGALLERI:
Filip blir disippel etter at han tidligere har fulgt døperen Johannes

Natanael arkitekt uten arbeid, møter Jesus i det han erfarer en personlig krise

Ukens bibelvers

«Tror du fordi jeg sa at jeg sa deg under fikentreet?»
sa Jesus. «Du skal se større ting enn dette.»
Johannes 1,50

Midt i din lengsel må du løfte ditt blikk
Må du løfte ditt blikk
Hvis du søker noe mer
Kom og se! Se hva vår Gud har gjort

Ukens lovsang

«Kom og se» ved Storsalen menighet
T/M: Inge Andreas Jakobsen
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Jeg så
deg
Jeg så deg
Opplysning
Vi blir kjent med Natanael. "Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under
fikentreet", sier Jesus. I filmen siterer Natanael fra Salme 102 under fikentreet, en
klagesalme: "Herre, hør min bønn, la mitt rop nå fram til deg! Skjul ikke ansiktet når jeg
er i nød. Vend øret til meg, skynd deg, svar når jeg roper!" Historien om Natanaels sin
vanskelige fortid er fri diktning, men ikke usannsynlig. Vi vet at Gud viste sitt ansikt for
Natanael da han møtte Jesus. Gud hadde sett Natanael, også da han selv ikke så Gud.
Som en av de første, vitnet han derfor: «Rabbi, du er Guds Sønn».

Innvending
Serien tolker Natanael som disippelen Bartolomeus, en gammel kristen tradisjon.
Derimot sier evangeliene ingenting om Natanaels bakgrunn eller yrke. Det er likevel
denne friheten som kjennetegner hele serien: Ved at vi blir kjent med bakgrunnen til de
som Jesus kaller og henvender seg til, kan vi forstå at Jesus henvender seg til oss.

Utfordring
Peter forteller Jesus at når han ikke er sammen med disiplene, synes de det er vanskelig
å vite hva som er riktig å gjøre. Han savner en konkret og detaljert plan. Men den får han
ikke, og den får heller ikke vi . Prøv å få øye på det Jesus gjør, og heng deg på! Hva ser du
Jesus gjøre i menigheten, i din hverdag? Hvordan kan du koble deg på det som skjer?
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Episode 2:3
LENGDE: 36 min

PREKENEKST: Matteus 4,23-25

STØTTETEKSTER:

Sal 139,8; Jes 53; Sak 14,16-17; Fil 2,6-11; 27

PERSONGALLERI:
Jakob «Little James» er disippel, født med en lammelse

Ukens bibelvers

«Han var da ogsa alvorlig syk, ja døden nær.
Men Gud forbarmet seg, ikke bare over ham, men
ogsa over meg, sa jeg ikke skulle fa sorg pa sorg.»
Filipperne 2,27
Om jeg er rådløs, vet du alt
Om jeg er motløs, er du Gud
Om livets lenker binder meg,
Så skal jeg en dag bli helt fri
I himmelen
Ukens lovsang

«Annerledes» fra Skriv din historie ved IMPULS
T/M: Thomas Wilhemsen
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Over
hele Syria
Opplysning

Over hele Syria

Disiplene diskuterer hva slags Messias Jesus skal være. De er begeistret for at han helbreder,
men når skal han vise muskler og frigjøre folket fra romerne? Evangeliene forteller at folk
hadde forventninger til Jesus som han ikke oppfylte. De trodde han skulle utfordre makten i
større grad. Disippelen Tomas siterer profeten Sakarja: «Herren skal dra ut og føre krig mot
disse folkeslagene». At Jesus ydmykt skulle la seg fange og korsfestes, skjønte ikke disiplene
før etter oppstandelsen. Profeten Jesaja skriver om Herrens lidende tjener, noe Jesus
kanskje utlegger for disiplene etter oppstandelsen (Luk 24). Jødene derimot, maktet ikke å
tolke lidelse som en del av en Messias-profeti. Har Jesus oppfylt alle dine forventninger?

Innvending
Episodens originale tittel er «Mattew 4,24», og prøver å komme under overflaten på to
problemstillinger som for oss kan være interessante, men som evangelistene ikke bryr
seg om, nemlig 1. Hvordan ble skaren av de som oppsøkte Jesus organisert rent praktisk?
og 2. Hva tenkte disiplene om hvem Jesus var og hvilken rolle hadde de selv i det hele?

Utfordring
Vi ser hvordan Jesus kommer totalt utslitt inn i teltleiren etter å ha helbredet mange
mennesker. I sterk kontrast til Ham som har gitt alt, har vi sett hvordan disiplene har
sittet rundt bålet og kranglet om seg og sitt. Er dette noe som virker kjent? Hvordan kan
du bli mer lik Jesus og få en mer tjenende holdning? Hvordan kan du tjene andre?
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Episode 2:4
LENGDE: 58 min

PREKENTEKST: Johannes 5,1-15

STØTTEEKSTER:

3.Mos 23,39-42; Jes 40,1-5; Joh 1,25-30; 40-41

PERSONGALLERI:
Simon «Seloten» leser vi om i kun to opplistinger av navnene på de tolv disiplene
(Luk 6,15 og Apg 1,13). Men tilnavnet tilsier at han kunne ta litt større plass...
Jesse er det fiktive navnet på den lamme mannen ved Bethesdadammen
Atticus en romersk etterforsker som følger med på selotenes planlagte opprør mot
den romerske dommeren Rufus i Jerusalem

Ukens bibelvers

«Vil du bli frisk?»

Johannes 5,6
Men lær meg fremfor alt å kjenne
Din grenseløse kjærlighet,
Den som kan tusen stjerner tenne
Når lykkens sol for meg går ned.

Ukens lovsang

«Lær meg å kjenne dine veier» av Jacob Pauli, 1902
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Den perfekte
mulighet
Opplysning

Den perfekte mulighet

Vi introduseres for Simon seloten. Selotene var på Jesu tid en jødisk opposisjonsgruppe,
blant annet beskrevet hos historieskriveren Josefus. De var datidens fanatikere, svært
opptatt av å bevare de jødiske tradisjonene og beskytte dem mot hellenistisk og romersk
påvirkning. Navnet selot betyr å være «ivrig» og «nidkjær». Simon Kananeos er en av de tolv
disiplene som nevnes i bl.a. Matt 10,4. Tilnavnet «Kananeos» kan tyde på at han var
tilknyttet selot-bevegelsen. Det er fascinerende å tenke på mangfoldet i disippelflokken.
Jesus plukket med seg tolleren Matteus, som hadde jobbet for okkupasjonsmakten og Simon
seloten som trolig hadde kjempet mot den. Hvilke motsetninger tåler ditt kristne fellesskap?

Innvending
Evangeliene forteller oss ingenting om den lamme mannens navn eller familie, heller ikke om
selotenes opprør mot romerne. Likevel kan vi anta at romerne hadde kontroll på opprør av
denne typen. Frykten for brutale represalier var reell nok over hele Romerriket, også Judea.

Utfordring
Bethesdadammen blir vist som et sted for tilbedelse av andre guder enn Bibelens Gud. Den
lamme Jesse er jøde, og blir liggende ved dammen i årevis uten å erfare helbredelse. Kan
du se for deg noen ting i livet ditt som gir deg et slikt falskt håp? Hva kan du gjøre, om du
har noe som ikke hjelper deg, men som du fortsatt bruker tid på og gir oppmerksomhet?
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Episode 2:5
LENGDE: 47 min

PREKENTEKST: Lukas 4,33-37

STØTTEEKSTER:

Matt 6,9-13

PERSONGALLERI:
En besatt av en ond ånd forskanser seg i leiren til disiplene og helbredes av Jesus

Ukens bibelvers

«Hva er dette for slags tale? Med makt og

myndighet befaler han de urene andene,
og de farer ut!»
Lukas 4,36
Selv når alt er svart
Og veien som vi går er tåkelagt
Og frykten rammer våre liv

Er du kjærlighet
Ukens lovsang

«Vår Far» fra Utbryter ved IMPULS
T/M Trond Westby
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Ånd
Ånd
Opplysning
Flere ganger i The Chosen får vi et glimt inn i disiplenes regelmessige bønneliv. De ber bl.a.
faste morgenbønner og måltidsbønner. I dag er slike jødiske hverdags- og sabbatsbønner
samlet i såkalte «siddur». Jødisk og kristen bønnetradisjon har mye til felles. Salmenes bok
var Jesu bønnebok som han selv siterte fra, bl.a. mens han hang på korset. (Matt 27,46).
Likevel spurte også disiplene om Jesus kunne lære dem å be. Han lærte dem Vår Far som er
plassert midt i Bergprekenen. På sin enkle og kortfattede måte inkluderer bønnen de store

temaene i vårt kristenliv. Noe av det mest oppsiktsvekkende er at Jesus lærer oss å tilbe Gud
som Far. Dette var uvanlig i jødisk bønne-tradisjon. Fordi Jesus, Guds sønn har kommet og
blitt vår bror, kan vi kalle Gud «vår Far»!

Innvending
Evangeliene gjenforteller ikke noen samtaler mellom døperen Johannes og Jesus, utenom
det som skjer under Jesu dåp. Vi vet heller ikke om noen som angrep disiplenes leir.

Utfordring
Fariseerne Shmuel og Yanni står overfor et under: Den lamme ved Betesda, Jesse, kan
plutselig gå. Underet ser de knapt nok. De henger seg opp i at Jesus sa at den lamme
skulle ta matten sin. På helligdagen! Fariseerne var engasjerte etterfølgere. Sånn som vi
er, eller? Tenk om Jesus viser seg annerledes enn vi forventer. Tenk om han sprenger
noen av våre, av menighetens rammer? Hvordan stiller du deg til det?
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Episode 2:6
LENGDE: 44 min

PREKENTEKST: Matteus 12,1-8

STØTTETEKSTER:

Jes 58,1-14; Hos 6,6; Matt 12,1-15

PERSONGALLERI:
Hammeren bar har vi vært mye innom. Navnet «hammer» (syrisk «maqqaba»)

spiller på ærestittelen til Judas Makkabeus som ledet opprøret mot makedonerne
167 — 160 f.Kr.
Skriftlærde er vitne til Jesu helbredelse på sabbaten, og reagerer deretter

Ukens bibelvers

«For jeg vil ha kjærlighet, ikke slaktoffer,

gudskjennskap framfor brennoffer.»
Hosea 6,6
Weak and wounded sinner
Lost and left to die
Oh, raise your head for Love is passing by
Come to Jesus
Come to Jesus
Come to Jesus and live
Ukens lovsang

«Come to Jesus» av Chris Rice
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Skyldig

Opplysning

Skyldig

Vi blir igjen minnet om hvor sentral sabbaten er, hviledagen i jødenes trospraksis. Det er
tydelig i evangeliene at Jesus må ha provosert de skriftlærde kraftig ved sin mer frie tolkning
av sabbatsbudet. Egentlig var sabbaten ment å være en beskyttelse for de svakeste, fordi
den garanterte en hviledag for fattige arbeidere som ellers kunne bli tvunget til å jobbe sju
dager i uka. Jesus reagerte på at de skriftlærde i stedet gjorde sabbaten til en lakmustest på
om man var religiøs nok. Han lærte disiplene at sabbaten er til for menneskets skyld, ikke

mennesket for sabbaten. Er vårt problem ofte snarere et annet? Glemmer vi ikke lett at
jobben også er til for menneskets skyld, ikke motsatt?

Innvending
Utenom fortellingen om helbredelsen og kornspisingen på sabbaten, følger ikke episode
6 evangeliske tråder. Marias kamp og tilbakefall, samt selotens offensiv, er spekulasjoner.
Merk at Maria Magdalena føres tilbake til Jesus via Maria, Jesu mor. Men heller ikke

dette eller det Jesus sier til Maria i det hun kommer tilbake, er hentet fra evangeliene.

Utfordring
Maria fra Magdala har falt tilbake i gammelt mønster. Jesus tilgir henne. Men Maria
klarer ikke å tilgi seg selv. Hvorfor er det slik at vi kan ha vanskelig med å tilgi oss selv?
Hvis det er noe du synes er vanskelig å tilgi deg selv for, be og snakk med noen om det!
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Episode 2:7
LENGDE: 42 min

PREKENTEKST: Lukas 7,18-28

STØTTETEKSTER:

Daniel 7; Matt 10,16-39

PERSONGALLERI:
Etiopisk kvinne som forkynner Jesu gjerninger uten å ha møtt ham personlig

Ukens bibelvers

«Blinde ser, lamme gar, spedalske renses,

døve hører, døde star opp,
og evangeliet forkynnes for fattige.»
Lukas 7,22
La din vilje skje
På jorden som i himmelen

La ordet ditt få vise meg
Den rette vei
Ukens lovsang

«La din vilje skje» fra I alt ved KRIK
T: Karin Okkenhaug Seim M: Øystein D. Haare

22

Oppgjørets time
Oppgjørets time

Opplysning
Jesus fremstår som en gudsbespotter for de lærde jødene. To uttrykk går igjen: Han har gjort
seg til «herre over sabbaten» (Matt 12,8). Det kan bare Gud gjøre. Og han kaller seg for
«Menneskesønnen». Det er et av mange navn og betegnelser på Jesus i evangeliene.
«Menneskesønnen» er den benevnelsen han oftest bruker om seg selv. Den fremstår på den
ene siden som en ydmyk understrekning av hans menneskelighet. Hvorfor er det da så
provoserende for de skriftlærde? Fordi betegnelsen også henspiller på Jesus som noe mer

enn bare et menneske. Nøkkelen finnes i det sjuende kapittelet i Daniels bok. Her snakkes
det om han som skal komme i de siste tider. «Med himmelens skyer kom en som var lik en
menneskesønn». Jesus slår dermed to fluer i en smekk med dette mystiske navnet: Han har
kommet fra himmelen, født av Gud. Han har kommet fra jorden, født av et menneske. Han
er både sann Gud og sant menneske. Like provoserende den gang som i dag.

Innvending
Arrestasjonen av Jesus har ikke sin begrunnelse i evangeliene, og er derfor ren spekulasjon.

Utfordring
Peter ber Jesus om å lære dem å be slik han ber når han trekker seg tilbake. Jesus svarer:
«Nå oppfører dere dere som sanne studenter; dette er det jeg liker å se. Og bønn er
første steg på veien til å få tankene og hjertet på riktig sted.» Del noen erfaringer rundt
det. Hvis du satte av ekstra tid til bønn denne uka, hva gjør det med tankene og hjertet?
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Episode 2:8
LENGDE: 56 min

PREKENTEKST: Matt 5,1-11

STØTTEEKSTER:

Matt 13,44; 27,6-10 (Apg. 1,18) ; Rom 10,9-17

PERSONGALLERI:
Judas Iskariot entrer endelig scenen, en tyv fra begynnelsen av

Kumpanen til Judas og jordeieren som blir svindlet hører vi ikke mer til

Ukens bibelvers

«Ja, salige er dere nar de for min skyld haner og
forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere pa
alle vis. Gled dere og fryd dere,
for stor er den lønnen dere far i himmelen.»
Matteus 5,11-12
Nådigste Jesus
Nå vil jeg meg binde til dine løfter
Din trofaste pakt
Hver den som ber og som leter skal finne
Så har de sanndrue lepper jo sagt
Ukens lovsang

«Jesus din søte forening å smake » ved Salmeklang
T J. L. K. Allendorf , 1712
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Opp til fjellet
og forbi
Opplysning

Opp til fjellet og forbi

Jesus forbereder å holde tale. Den er gjengitt i Matteus 5-7 og kalles Bergprekenen, fordi
den innledes med: «Da Jesus så folkemengden, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og
disiplene samlet seg om ham.» Det kan godt tenkes at det var en stor folkemengde som
hørte Jesus tale. Det er samtidig verdt å merke seg at det er disiplene som sitter rundt ham
han særlig henvender seg til, ikke folk flest. Jesus oppsummerer det å være hans etterfølger i
det nye Gudsriket. At Jesus holder talen fra fjellet, henspiller tydelig på Moses som ga folket

de ti bud og loven fra fjellet. Jesus er den nye Moses. Bergprekenen både bekrefter og
fornyer loven. Det er ikke bare karakteren Matteus i som synes at Jesus er radikal med sine
ord. Jesus setter en høy standard som vi ikke har mandat til å senke, selv om ingen har klart
å holde den. Men også nåden finnes i Bergprekenen. Midtveis i den mektige talen får vi be
bønnen «Vår Far», og midt i bønnen får vi mulighet til å be «tilgi oss vår skyld...»

Innvending
Jesu undervisning blir framstilt som et resultat av samarbeid og fellesskap mellom disiplene
og Jesus selv. Ikke direkte usannsynlig, men heller ikke kommentert i evangeliene.

Utfordring
Om saligprisningene sier Jesus: «Om noen ønsker å finne meg, er dette de gruppene de
skal se etter.» Les saligprisningene. Hvor i ditt nabolag, din familie, din cellegruppe, vår
menighet finner du disse gruppene og dermed Jesus?
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operatio divina
Har vi en tendens til å hoppe over «Hva nå?» etter å ha lest en tekst? Hvor
mye tid gir vi oss selv til å reflektere over følgende spørsmål: «Hva skjer
med meg i de neste dagene ut fra det jeg nå har lest?» Her kan du lese mer
om hvordan du kan få trospraksiser til å springe ut av de enkelte tekstene.

Lesning
Velg deg ut en av tekstene for hver episode, en støttetekst eller
prekenteksten. Les langsomt flere ganger, gjerne høyt. La det være
tid til stillhet mellom hver gang. Ikke strek under noe.

Innlevelse
Legg fra deg teksten og se for deg handlingen. La fantasien, følelsene
og fornuften slippe til. Forsøk å leve deg inn i teksten. Hva ser du?
Hva hører du? Hva lukter du? Er du i fysisk berøring med noe? Kjenn
på atmosfæren i rommet / på stedet. Identifiserer du deg med noen i
teksten? Eller er du mer flue på veggen?
Om det «bare kjennes vanskelig», kan det være helt rett og riktig å
bruke tid på å gruble mer over teksten. Dvel ved ordene, setningene
eller inntrykkene som treffer noe i deg. Det er også lov å ta en sniktitt
på bibeltekstene som kommer før og etter teksten.
Hvis du vil kan du begynne å notere korte setninger eller stikkord. Du
kan streke under for å vise for deg selv hva som gjør inntrykk på deg.
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fra ord
til handling

Fra ord
til handling

Bønn
Ta med deg inntrykkene fra teksten inn i bønnen. Spør Jesus om det du
lurer på. Takk Jesus for det du kjenner ble godt for deg. Kjeft på Jesus,
om det er noe du reagerer på med sinne eller frustrasjon. Her er alle
følelser og spørsmål tillatt. Fortsett gjerne å notere. Dukker det opp
noen tanker, ideer, episoder eller bilder for ditt indre blikk?

«Velsignet er Herren dag etter dag!
Gud er vår redning, han bærer oss.
Vår Gud er en Gud som frelser.» Salme 68,21

Praksis
Å oversette fra tekst til praksis er en type kreativ kompetanse som
kommer med erfaring. Her kan du prøve og feile, og justere underveis.
Pass på at det ikke blir for mange eksperimenter. Forsøk å legge listen
på rett sted. Det er en fordel å ha praksiser der du selv bestemmer tid
og sted for det du skal gjøre. Slik får du operatio divina til å passe inn i
din livssituasjon og blant mengden av gjøremål i tiden som ligger foran.
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The

CHOSEN er...
Den aller første sesongserien om Jesus og hans liv.
Det største publikumsfinansierte TV-prosjektet gjennom tidende

med $ 10 millioner dollar donert fra over 19 000 personer.
Oversatt til 50 språk, et tall som stadig øker.
En helt gratis strømmetjeneste uten gebyr eller abonnentkostnader
som du kan strømme direkte til din TV hvor og når du vil.
Rangert blant topp 50 underholdningsapper for iOS og Android.
Finansiert på den måten at du som seer selv kan være med å gi et
valgfritt bidrag for fremtidige sesonger ved å trykke på knappen
«pay it forward» etter endt visning. Slik får flere se evangeliet!
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