
UGE 5: PERSONEN JESUS

FORBEREDELSE

Det store billede
Det er her vi skal hen… hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem.

 Han er lærer og tjener.
 Født af en jomfru (menneske).
 Døbt (identificerer sig med den syndige menneskenatur).
 Ledet af Helligånden (får sin kraft fra Helligånden).
 Fristet (sejr over fristelser/et syndfrit liv)
 Perfekt menneske (han gjorde hvad Adam ikke gjorde, han modstod fristelser og 

levede et liv i tro – i fuldstændig hengivenhed og lydighed mod Faderen).

Slå den rigtige tone an
Du behøver ikke at repetere punkterne hver gang, men vær undervejs opmærksom på at 
de rent faktisk efterleves.

 Vi er her for at lære og for at forandres (det er ikke kun en social aktivitet, vi ønsker 
også at komme tættere på hinanden og at opbygge et fællesskab).

 Ha’ det sjovt, hold tingene i gang og sørg for at alle deltager
 Udfordringer er velkomne – begge veje.
 Stræb efter at være ærlige og dermed sårbare – altså lad maskerne falde. Det 

betyder også, at alt hvad der siges er fortroligt.
 Som udgangspunkt kan spørgsmål kun besvares ud fra den tekst, der er læst. Alt 

hvad vi behøver at vide om Gud og mennesker er at finde i teksten!

Genopfrisk fortællingen fra sidste uge
 Vi så, at Gud ledte sit udvalgte folk, Israel, ud af et forfærdeligt slaveri i Ægypten. 

Han gav dem en række instruktioner (love) for hvordan de skulle leve tæt sammen 
med ham, i frihed, og i en pagts relation. Han opsummerede alle lovene i 10 bud, 
med det første bud som det altomfattende: ”Sæt mig (Gud) over alt andet. Tilbed 
ikke andre ting”.

 Guds udvalgte folk fortsatte med at gøre oprør mod ham. De kaldte lovene for et nyt 
slaveri. Men Gud elskede sit folk, så han gav dem et system med ofringer, hvor 
de kunne substituere deres eget liv med blodet og livet af et uskyldigt dyr – som var 
prisen for at gøre oprør mod Gud. Gud accepterede dette – men kun som et 
symbol på, hvad der senere skulle komme!

 Folket kom til Gud når de havde problemer og behøvede hjælp. Men når så det gik 
godt, så begyndte de igen at tilbede andre ting. Det var en tid, hvor alle gjorde hvad 
der var rigtigt i deres egne øjne. Gud forudsagde gennem profeter, at der ville 
komme en frelser, en messias, som ville frelse sit folk en gang for alle…

 Hvilke en eller to ting fik du med hjem i sidste uge?

FORTÆLLING & DIALOG

Scene 1 – Jesu fødsel
Fortællingen bygger på Matthæus 1-2 og Lukas 1-2
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Der var nu gået 400 år siden Gud sidst havde talt til sit folk. 
Israelitterne, som blev kaldt jøder, havde været under 
fremmede og skiftende nationers herredømme gennem adskillige hundreder af år. De blev 
nu styret fra Rom, som var det mest magtfulde imperium, verden endnu havde set. 
Jøderne ventede og håbede på en konge, som ville komme og frelse dem og lede dem til 
sejr.

Endelig sendte Gud en engel til en ung kvinde, som hed Maria, i byen Nazareth. Hun var 
forlovet og skulle giftes med en mand, som hed Josef. Han var en efterkommer af David – 
og dermed en direkte efterkommer af Abraham.

Englen fortalte Maria, at hun ville blive gravid, og at hun skulle føde Guds søn – til trods 
for, at hun stadig var jomfru! Englen fortalte, at hendes barn var undfanget ved 
Helligånden, og at det skulle blive en konge, hvis kongerige aldrig ville få ende – det ville 
vare til evig tid.

Som forudsagt fødte Maria året efter en søn, som de gav navnet Jesus. Det betyder 
”Herren er frelse”. Gud åbenbarede overfor Maria og Josef, at drengen var den længe 
ventede Messiaskonge. Men de var ikke de eneste, som fik det at vide. Englene råbte 
nyheden ud til nogle hyrder på en mark langt væk. En stjerne viste dem vej, så de kunne 
finde det lille Jesus barn og bringe gaver til det og tilbede det. Denne fødsel var virkelig et 
mirakel!

Jesus voksede både fysisk og i visdom, og han var elsket af Gud, og af alle som kendte 
ham.

Scene 1 dialog – Jesu fødsel
Husk det er en dialog – ikke en quiz. ”Svarene” under hvert spørgsmål er for at hjælpe 
lederen til at guide dialogen hen på centrale temaer og pointer.

1) Hvad var unikt ved Jesu fødsel?

2) Hvem var Jesus en efterkommer af? Er det vigtigt?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Kong David og Abraham.
 Han opfyldte pagten og profetierne.

3) Hvad i historien minder dig om, hvad profeterne sagde om Messias?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Se slutningen af scene 2 i kapitel 4.

4) Er der nogen del af de mange profetier, som du specielt hæfter dig ved? 

5) Hvad betyder navnet ”Jesus”? Herren er frelse.
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Herre – over hvem? – over hvad?
 Frelse – for hvem? – fra hvad? – til hvad?

Scene 2 – Jesu’ dåb
Fortællingen bygger på Mat 3; Mark 1; Luk 3; Joh 1.

Gud sendte en budbringer, som hed Johannes, for at fortælle folk, at de skulle gøre sig 
klar, fordi Messias snart ville komme. Johannes var en af Jesu slægtninge og født seks 
måneder før ham. Han var en simpel mand, boede i vildmarken, var klædt i tøj lavet af 
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kameluld, og levede af græshopper og vilde biers honning. 
Johannes var meget dristig og udfordrede uden omsvøb 
jøderne: ”Sig ikke kun at du elsker Gud – men bevis det også med dit liv. Vend dig væk fra 
dine synder og vend dig mod Gud”.

Han blev kendt som ”Johannes døberen” fordi han neddyppede de mennesker, som 
bekendte deres synder, i Jordan floden. Neddypningen/dåben vaskede mennesker rene 
for deres synder og kaldte dem til en ny måde at leve på. Når de jødiske ledere spurgte 
Johannes, om han selv var Messias, så svarede han: ”Nej! Men der kommer meget snart 
en, som er meget større end mig – jeg er ikke engang værdig til at løsne hans sandaler – 
ja ikke engang til at være hans slave. Forstår I – jeg døber med vand – han vil døbe med 
Guds Ånd!”.

Snart efter kom Jesus for at blive døbt af Johannes. Johannes ville hindre ham i det og 
sagde: ”Det er mig som har brug for at blive døbt af dig – ikke omvendt!” Men Jesus 
insisterede og så døbte Johannes ham foran hele menneskemængden. Da Jesus kom op 
af vandet, kom Guds Ånd ned fra himlen. Det lignede en due, som svævede ned og 
hvilede på Jesus. Så lød der en stemme fra himlen, som sagde: ”Du er min elskede søn – 
jeg glæder mig over dig!”.

Scene 2 dialog – Jesu’ dåb
Husk det er en dialog – ikke en quiz. ”Svarene” under hvert spørgsmål er for at hjælpe 
lederen til at guide dialogen hen på centrale temaer og pointer.

6) Hvad lærer vi om Jesus i denne scene?

7) Hvad var Johannes' budskab?

8) Hvorfor kom folk for at blive døbt af Johannes?

9) Hvad er det essentielle som Gud siger til Jesus?
 At Jesus er hans søn! Søn af Gud!

10) Hvad erklærer/proklamerer Gud offentligt for alle?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Jesu’ identitet.

Scene 3 – Jesu’ fristelse
Fortællingen bygger på Mat 4; Luk 4.

Straks efter at Jesus var blevet døbt, ledte Guds Ånd ham ud i ørkenen. Her fristede Satan 
ham i 40 dage og nætter. I hele denne periode spiste Jesus intet og blev derfor ekstremt 
sulten. Satan prøvede at forføre Jesus ved at sige: ”Hvis du er Guds søn – hvorfor 
forvandler du så ikke disse sten til brød?”

Jesus svarede ham: ”Nej! Da Gud talte til Moses sagde han: Mennesker behøver mere 
end brød for at kunne leve – de må finde livet i Guds ord!”

Så tog Satan ham op på toppen af den højeste bygning i Jerusalem og sagde: ”Hvis du er 
Guds søn, så hop ud. Skriften siger jo: Gud vil sende sine engle og gribe dig, så du ikke 
rammer jorden!”
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Jesus svarede: ” Moses sagde også: prøv ikke på at teste  
eller udfordre Gud”.

Som det næste tog Satan Jesus op på toppen af et højt bjerg. Han viste ham alle verdens 
nationer og deres fantastiske rigdomme og sagde: ”Jeg vil give dig alt dette – alt hvad du 
ønsker – hvis du vil knæle ned og tilbede mig”.

Jesus svarede: ”Vig bort fra mig, Satan! Det står også skrevet: Sæt Gud over alt andet og 
tilbed kun ham”.

Så forsvandt Satan og engle kom og tog sig af Jesus. På det tidspunkt var han lidt over 30 
år gammel. Gennem hele sit liv havde han aldrig syndet og aldrig gjort oprør mod Gud. 
Han valgte altid at gøre hvad der var godt, rigtigt og perfekt i Guds øjne.

Scene 3 dialog – Jesu’ fristelse
Husk det er en dialog – ikke en quiz. ”Svarene” under hvert spørgsmål er for at hjælpe 
lederen til at guide dialogen hen på centrale temaer og pointer.

11) Prøv med dine egne ord at fortælle, hvad det var Satan fristede Jesus med?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 At stole på egen evne til at skaffe det, som der er brug for. Men det er Gud som er 

den egentlige ”leverandør” af alle ting. Og Gud er god, så vi behøver ikke at kigge 
andre steder end hen til ham.

 At teste hans tro på/tillid til og relation til Gud. Men netop Gud er 100 % troværdig – 
han holder altid, hvad han lover. Og han er stor – meget stor – så vi behøver ikke 
selv have fuld kontrol / sidde i førersædet.

 At få Jesu tilbedelse væk fra Gud og over til ham selv. Men Gud alene er værd at 
tilbede (hvor i historien har vi set Satan forsøge det samme?). Gud er herlig og 
fantastisk – så vi behøver ikke frygte andre.

12) Hvordan reagerede Jesus på Satans fristelser?
Hvordan er det forskelligt fra Adam?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Stod imod, citerede Guds eget ord til Satan.

13) Hvad udfordrer Satan, når han spørger Jesus: ”Hvis du er Guds søn, så …”
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Hans identitet!

14) Hvor har vi tidligere set Satan udfordre og friste en person?
Udfordrede han også Evas identitet?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 ”Gud ved, at I bliver som ham, hvis I spiser ….”. Men de var allerede skabt i Guds 

billede! For at være som ham!
 Satans metode er altid den samme. Han fordrejer Guds ord og udfordrer vores 

identitet.

15)Hvad tænker du om sætningen ”Gennem hele sit liv havde han aldrig syndet og 
aldrig gjort oprør mod Gud”?
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16)Gennem alt hvad vi har hørt og lært om mennesker 
indtil nu: er det sket før?

17) Har mennesker været gode til at administrere godt og ondt, rigtigt og forkert?
Men Jesus er menneske – så hvordan kan det være muligt? Kun Gud gør hvad der er godt, 
rigtigt og perfekt. Kun Gud kan håndtere godt og ondt på en perfekt måde. Jesus må 
nødvendigvis være Gud. Han er Guds søn – både menneske og Gud.

18) Del dette med hinanden: Selvom Jesus var syndfri blev han døbt for at identificere sig 
med en syndig menneskehed. 
 Hvor godt går det for dig med altid at vælge, hvad der er godt, rigtigt og perfekt?
 Hvad tror du, gjorde Jesus i stand til at gøre dette? – leve et perfekt liv?

Scene 4 – Disciple
Fortællingen bygger på Mat 4; Mark 1; Luk 5.

Kort tid efter så Johannes Jesus komme gående hen mod sig og råbte ”Se der! Det er 
Guds lam – han vil tage alle verdens synder væk! Gud har vist mig, at han er den 
Messias, som vi har ventet på så længe – GUDS EGEN SØN!”

Mens Jesus vandrede langs med søen sagde han til nogle af dem, som fulgtes med 
Johannes: ”Kom og følg mig!”

Fra da af omgav Jesus sig med en lille flok af mennesker, som blev kaldt disciple. Han 
viste dem, hvordan det var at leve på Guds måde. Jesus rejste på kryds og tværs i landet 
og mødte mennesker på markedspladser, i private hjem og i jødiske synagoger, hvor han 
lærte dem om Guds veje. Han bragte et nyt budskab til dem og sagde: ”Guds rige er 
kommet nær – nu, vend jer væk fra jeres synder og vend jer mod Gud!”

Fuld af Helligåndens kraft helbredte Jesus mennesker med alle former for problemer og 
sygdomme. Nyheden om ham spredtes hurtigt og store menneskemængder begyndte at 
følge ham, hvor end han stod og gik. Folk rejste mange kilometer for at være nær ved ham 
og for at se de fantastiske mirakler, han gjorde.

Scene 4 dialog – Disciple
Husk det er en dialog – ikke en quiz. ”Svarene” under hvert spørgsmål er for at hjælpe 
lederen til at guide dialogen hen på centrale temaer og pointer.

19)Hvorfor sagde Johannes ”Se – der er Guds lam”?”

20)Hvad tror du folk tænkte på, da han sagde dette?
Hvad er konsekvensen af påstanden om hvem Jesus er?
Hvad husker du af detaljerne om det første påskelam fra historien?

21) Hvad ellers i historien i dag har vi hørt om Guds Ånd (Helligånden)?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Maria blev gravid ved Helligånden.
 Ved Jesu dåb steg Helligånden ned på Jesus.
 Helligånden ledte Jesus ind i ørkenen for at blive fristet.
 Jesus udførte miraklerne ved Helligåndens kraft.
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22) Hvor fik Jesus kraften til at udføre mirakler fra?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Guds Ånd steg ned på ham – Helligånden.

23) Hvor har vi lært om Helligånden?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Faderen har sendt Helligånden.
 Helligånden har kraft og leder Jesus.

24) Hvad lærer vi om Jesus gennem de 4 scener?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:
 Jesus ydmygede sig selv.
 Han er Gud og menneske på en gang.
 Gud kaldte ham sin søn, som han elsker.
 Han gjorde aldrig oprør mod Gud – han levede et syndfrit liv.
 Han havde fantastiske evner og kraft.
 Folk ønskede at være tæt på ham.
 Han underviste i nye veje.

LEV DET UD
UGE 5: PERSONEN JESUS

noget at tænke over …
 Læg mærke til de tre måder, som Satan fristede Jesus på. Hvor i dit liv er du fristet 

på samme måde? 1. Han blev fristet til at stole på egen evne til at tilfredsstille egne 
behov – adskilt fra Faderen. 2. Han blev fristet til at tvivle på Gud og på ikke at stole 
på ham.
3. Han var fristet til at tilbede sig selv eller andre ting – i stedet for Gud.

 Prøv i den kommende uge at notere, hvad der frister dig til at være din egen gud og 
stole på dig selv. Ser du noget mønster? Del det med en ven og snak om hvorfor 
det mon er sådan.

 Hvor ofte forlader du dig bevidst på Guds Ånds virke i dit liv for styrke, kraft og 
visdom? Har du Guds Ånd?

 Tænk på hvordan det ville være at leve resten af dit liv uden at synde… er det 
muligt? Hvorfor og hvorfor ikke?

 Hvilken del af Jesu liv og karakter ønsker du var mere sandt om dig i dag?

noget at læse om …
Begyndelsen af evangelierne ifølge Mattæus 1-4, Lukas 1-4 og Johannes 1
Læs eller hør det f.eks. online på http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline

Og ordet blev kød John Piper taler om inkarnationen i Joh 1 og kommer gennem 
emnerne en usynlig gud, loven, Jesu liv blandt os på jorden, Guds åbenbaring af ham selv 
i Jesus samt Guds nåde mod os.
Læs eller hør det f.eks. online på http://bit.ly/piper-word-flesh
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Hvem er denne Jesus? Tim Keller taler om Jesu påstand, 
om at han er Gud – og vores mulige reaktioner på dette. 
Læs eller hør det online. http://bit.ly/keller-who-is-jesus

Inkarnationen En klassiker skrevet af Athanasias af Alexandria i år 335 for at forsvare 
bibelens budskab om at Jesus er Gud. Læs hele bogen med en introduktion af CS Lewis. 
http://bit.ly/ath

De, der ledes af Ånden, er sønner af Gud John Piper udpakker et afsnit af Romerne 8 
og hvad det betyder at være ledet af ånden.  Læs eller hør det online. http://bit.ly/piper-
spirit-led

Beskrivelse af Helligånden Et handout af Abe Meysenburg skrevet ifm. et foredrag på 
SOMA Men’s Retreat. Læs det online. http://bit.ly/abe-hs

Huskevers (til at fastholde nogle af hovedpunkterne i denne uges fortælling)

Helligånden dalede ned over ham i legemlig skikkelse som en due; og der lød en røst fra 
himlen: »Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag!« Luk 3,22

For vi har ikke en ypperstepræst, der ikke kan have medfølelse med vore skrøbeligheder, 
men en, der er blevet fristet i alle ting ligesom vi, dog uden synd.  Hebr 4,15
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