UGE 6: OM JESU’ LIV OG GERNINGER
FORBEREDELSE

Det store billede
Det er her vi skal hen… hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem.
 Mirakler (bekræfter Jesu guddommelighed og hans magt).
 En konges undervisning – Jesus er den perfekte menneskelige KONGE, der kom som en
ydmyg tjener.
 Han gav os en forsmag på fremtiden – hans liv og hans undervisning demonstrerer og
erklærer, hvordan verden skulle være, og hvordan den en dag kommer til at se ud.
 Jesu budskab: Jeg er vejen, sandheden og livet – til Faderen og til genoprettelse.
 Gud er en kærlig far, som længes efter genoprettelse med sine børn.

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.

Genopfrisk fortællingen fra sidste uge





Vi så på Jesu fødsel og liv – et ydmygt liv, menneske på alle måder, fristet på alle måder.
Præcis ligesom os. Men Jesus levede sit liv uden nogensinde at synde og uden at miste
tilliden til sin far, Gud. Jesus fandt sit liv og sin identitet i og fra sin Far.
Vi så også at Jesus var fyldt af, og fik sin styrke fra, Helligånden.
Vi lærte også hans navn at kende: Jesus: Herren er frelse, Immanuel: Gud med os. Disse
navne forklarer os, hvorfor han kom til jorden, og hvem han er.
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FORTÆLLING & DIALOG

Scene 1 – Mirakler
Fortællingen bygger på Mark 2-5; Luk 3, Joh 1.
Folkeskarer fulgte Jesus, hvor end han gik, fordi han udførte mange mirakler og helbredelser. Han
drev dæmoner ud af mennesker, og dæmonerne skælvede af frygt for ham. Hans usædvanlige stil
gjorde de jødiske ledere urolige og usikre.
På et tidspunkt hvor Jesus underviste, sagde han til en mand, som var lam, ”Vær ikke urolig – dine
synder er tilgivet”. Nogle lokale religiøse ledere satte spørgsmålstegn ved hans ret til at tilgive
synder – for som de sagde, ”Det kan kun Gud”. Jesus demonstrerede nu sin autoritet ved på stedet
at helbrede manden fuldkomment!
En anden gang var Jesus totalt udmattet efter at have undervist hele dagen. Han foreslog derfor,
at han og hans disciple skulle gå ombord i en båd og sejle over til den anden side af søen. En
voldsom storm rejste sig pludselig. Båden begyndte at tage vand ind, og lige meget hvor meget de
øsede, så steg vandet stadig. Til sidst gik der panik i dem, og de greb fat i Jesus, som lå og sov.
Jesus rejste sig og sagde til vinden og bølgerne: ”Bliv stille – nu”. Vinden stoppede med at blæse og
søen blev helt stille. Da disciplene så det, sagde de til hinanden, ”Hvem er den mand, som både
vind og bølger adlyder?”
Ved flere lejligheder opvakte Jesus folk fra de døde. Engang hvor Jesus var på en rejse blev han
bedt om at komme hjem til en mand, som hed Jairus, og hvis datter var meget syg. Mens han var
på vej derhen, kommer nogle mennesker dem i møde og fortæller, at pigen nu allerede er død.
Jesus fortsætter imidlertid rejsen og kom til Jairus hus, hvor der var en stor skare af mennesker
indenfor som råbte og græd. Jesus sagde til dem, ”Hvorfor græder I? Pigen er ikke død – hun
sover.” Skaren lo ad ham. Men han gik ind i pigens værelse, tog hendes hånd og sagde, ”Lille pige –
stå op!” Med det samme hoppede hun ud af sengen og begyndte at gå omkring. Jesus sagde, at de
skulle give hende noget at spise. Hendes forældre var ude af sig selv af forbløffelse!
Jesus tilbragte en hel nat i bøn, hvorefter han ud af de mange, som fulgte ham, valgte 12 mænd til
at være hans lærlinge, og han kaldte dem for apostle.

Scene 1 dialog – Mirakler
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) Skabte Gud mennesket til at leve evigt?
2) Ud fra hvad vi indtil nu har lært i fortællingen – hvad er så årsag til, at mennesker dør?
3) Hvem gav mennesket liv?
4) Hvem tror du har kraften til at opvække døde?
5) Når Jesus har autoritet til at tilgive synder, og har magten over naturen, og har autoritet over

dæmoner, og kan gøre døde levende – hvem tror du så, han er?
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6) Hvad tænker du om alt dette?

Scene 2 – Kongeriget
Fortællingen bygger på Mat 5, 7, 10, 13, 18-20; Mark 3-6, 10, 13; Luk 6, 8-10, 12-15, 17; Joh 3.
Jesus fortsatte med at undervise mennesker og sagde, ”Guds rige er kommet nær – vend jer væk
fra jeres synder og jer selv – og vend jer i stedet imod Gud!”
På et tidspunkt gik han oppe på en bakketop sammen med sine nærmeste ledsagere. De satte sig
ned, og Jesus begyndte at undervise dem om Guds Kongerige.
Han sagde, ”Gud velsigner dem, som indser deres behov for ham - den ydmyge, den fattige, den
blide, den barmhjertige – Guds kongerige tilhører dem. Gud velsigner de rene i hjertet og de, som
hungrer og tørster efter at være sammen med ham.”
Jesus fortsatte med at undervise om Guds lov, som blev givet ved Moses. Han sagde, ”Tro ikke at
jeg er kommet for afskaffe hverken loven eller profeternes skrifter. Jeg er kommet for at opfylde
dem!” Han lærte dem: ”Lovene og budene siger, at du ikke må begå mord. Men jeg siger, at hvis
du hader eller krænker nogen, så er du præcis lige så skyldig, som en morder. Dine ord og dine
handlinger bringer dom over dig.”
”Loven siger også, at ingen må have sex med andre end sin ægtefælle. Men jeg siger, at enhver,
som kaster et lystent blik på en kvinde, har allerede begået utroskab med hende i sit hjerte.” Han
lærte dem videre, ”Hvis nogen stjæler din kjortel, så tilbyd dem også at tage kappen med. Lev
generøst – vær gavmild! Elsk dine fjender. Enhver kan elske deres venner – men du skal elske de,
som er umulige at elske. Du må leve på en anden måde og altid gøre hvad der er godt, rigtigt og
perfekt – præcis ligesom din far – Gud i himlen.”
Folk var forbløffede over Jesu’ undervisning. Han lærte dem som en, der havde reel kraft og
myndighed – og ikke som deres egne lovlærere.
(hold et øjebliks pause …)
Jesus fortsatte med at undervise om Guds rige, idet han brugte lignelser, som er korte historier
med tydelige pointer. Han sagde, ”Guds rige er ligesom et frø, som man sår ude på marken. Til at
starte med er det ganske lille. Men med tiden vokser det til et stort træ, hvor fugle kan komme og
bygge rede.” Jesus fortalte dusinvis af sådanne historier.
Han sagde, at Kongeriget er …
Som en skjult skat begravet i en mark – værd at søge ihærdigt efter.
Som gær i en stor portion dej – blot en smule har en stor effekt.
Ligesom en perle – det er værd at sælge alt for at få.
Ligesom en stor fest – hvor den fattige, den ensomme og den udstødte alle er inviterede.
Osv. og osv.….
Folk spurgte Jesus, ”Hvornår kommer det Kongerige, som du fortæller om? ” Han svarede, ”Guds
Kongerige er ikke noget, som du kan iagttage. Man vil ikke kunne sige ’her er det’, eller ’der er det’
– fordi Guds kongerige er inden i dig. ”
”Men lad ikke alt dette genere eller forvirre dig. Stol på Gud – og stol også på mig. I min Fars hus er
der mange boliger – og jeg tager derhen for at gøre én klar lige præcis til dig. Og du kender vejen
til det sted, hvor jeg går hen!”
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En af Jesu’ ledsagere spurgte ham, ”Herre, hvordan kan vi være sammen med dig, hvis vi ikke
kender vejen?”
Jesus svarede, ”Jeg er Vejen, Sandheden og Livet. Ingen kommer tilbage til et nært forhold til Gud –
undtagen gennem mig. Hvis du virkelig kendte mig – så ville du også kende min Far. Fra nu af
kender du ham og har set ham i mig.”
(hold et øjebliks pause …)
En nat kom der en farisæer, Nikodemus, til Jesus og sagde, ”Rabbi, vi ved, at Gud har sendt dig for
at undervise os. Dine mange mirakler viser, at Gud er med dig.” Jesus svarede, ”Du har ret – men
med mindre et menneske bliver født for anden gang, vil det aldrig forstå Guds rige.” ”Hvad mener
du?”, spurgte Nikodemus. ”Hvordan kan et menneske krybe tilbage ind i sin mors mave og blive
født for anden gang?” Jesus svarede ham, ”Sandheden er, at ingen kan komme ind i Guds
Kongerige, med mindre de er født for anden gang ved Guds Ånd. Mennesker kan kun give
menneskeliv; men Guds Ånd kan give nyt liv i Guds Kongerige”.
”Hvordan kan det ske?” spurgte Nikodemus. Jesus svarede, ”Du er en respekteret jødisk lærer, og
alligevel ved du ikke noget om disse enkle sandheder? Hvis du ikke tror mig, når jeg underviser om
almindelige ting, hvordan vil du så tro mig, når jeg underviser om Guds rige?”
”Hvad jeg fortæller dig – er sandt! Gud viste sin store kærlighed til mennesker ved at sende mig –
hans eneste søn – til denne verden. Enhver som tror på mig og lever på min måde vil finde liv, som
er komplet og evigt! Han sendte mig hertil for at frelse mennesker – ikke for at dømme dem. De,
som ønsker at leve i synd og mørke, afviser mig og vil dermed bringe Guds dom over dem selv. Men
de, som ønsker at leve på Guds måde, vil stole på mig og leve evigt!”

Scene 2 dialog – Kongeriget
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.
7) Hvad tror du Guds Kongerige er? Hvor er det?
8) Hvorfor er det så svært at beskrive?
9) Hvordan kommer man ind i Guds rige ifølge fortællingen?
10) Hvad lærer fortællingerne os om Jesus?
11) Er hans kongerige ligesom de menneskelige kongeriger, som vi har hørt om tidligere i

fortællingen?
Det er måske nødvendigt, at du leder dialogen hen imod:

 Nej – Jesus er den perfekte menneskelige konge. Han gør altid, hvad der er godt, rigtigt og
perfekt. Han er den sande konge, som folk altid har ønsker sig!
12) Hvordan ville verden se ud, hvis alle levede i Guds Kongerige, under hans ledelse, omsorg og
beskyttelse?
13) Hvad tror du er sammenhængen mellem at leve på Guds måde og at tro på Jesus?
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14) Sagt med dine egne ord – hvad lærer Jesus sine ledsagere i denne scene?

Scene 3 – Den fortabte søn
Fortællingen bygger på Luk 15,11-32.
Jesus fortalte dem en anden lignelse om en far og hans sønner:
”Der var engang en mand, som havde to sønner. Den yngste sagde til sin far, ’Jeg vil have min arv
lige her og nu – giv mig, hvad der tilkommer mig! ”
Så delte faren ejendommen mellem sønnerne. Det varede ikke længe, så havde den yngste søn
pakket alle sine ejendele og begav sig mod et fjernt og fremmed land. Der levede han et
udisciplineret og selvoptaget liv – og han brugte alle sine penge på at feste og skeje ud. Da han en
dag havde brugt alle sine penge, endte han som hjemløs og sulten. Han fik til sidst et job hos en
landmand, hvor han blev sat til at fodre svinene. Han var nu så sulten, at han ville have spist det
samme som grisene, hvis bare nogen ville have givet ham det.
Det bragte ham til besindelse. Han sagde, ’Alle karlene, som arbejder hjemme på min fars gård, de
kan sidde ned og nyde tre måltider om dagen – mens jeg lever blandt svin og er ved at sulte ihjel.
NU går jeg tilbage til min far og siger til ham, ”Far – jeg har syndet mod Gud – Jeg har syndet mod
dig – jeg fortjener ikke længere at blive kaldt din søn. Men ansæt mig på gården som timelønnet.’
Så rejste han sig op og begav sig på vej hjem til sin far.
Da han stadig var langt væk, fik hans far øje på ham. Hans hjerte bankede, han løb ud, omfavnede
ham, og kyssede ham. Sønnen begyndte at sige, det han havde forberedt, ’Far – jeg har syndet
mod Gud – Jeg har syndet mod dig – jeg fortjener aldrig mere at blive kaldt din søn …’
Men faren hørte slet ikke efter. Han var allerede i gang med at kalde på to tjenestefolk, ’Hurtigt.
Hent det allerbedste tøj og giv ham det på. Sæt familiens ring på hans finger og giv ham sandaler
på fødderne. Få fat i en kornfed kalv og steg den på grillen. Vi skal virkelig feste og hygge os
sammen! For min søn her var død, men er blevet levende igen, han var fortabt, men er blevet
fundet. Og så gav de sig til at feste. ”

Scene 3 dialog – Den fortabte søn
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.
15) Hvorfor straffer faren ikke sønnen?
16) Hvorfor sætter han familiens ring på hans finger?
17) Hvorfor fester de egentlig? Sønnen har ikke gjort andet end synd … Fortjener han tilgivelse
og en fest?
18) Hvem minder denne far dig om?
19) Hvad ville det gøre ved dig, hvis dit liv reddet på samme måde?
20) Lignelsen om den fortabte søn er et billede på det, som kaldes evangeliet … Efter at have
hørt historien, hvordan vil du så beskrive evangeliet?
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Scene 3 – ALTERNATIV UDGAVE
Denne udgave er måske bedre, hvis tilhørerne er religiøse mennesker.

Historien om den ældre bror.
Erstat det sidste afsnit i scene 3 med disse 2 afsnit.
Men faren hørte slet ikke efter. Han var allerede i gang med at kalde på to tjenestefolk, ’Hurtigt.
Hent det allerbedste tøj og giv ham det på. Sæt familiens ring på hans finger og giv ham sandaler
på fødderne. Få sat fat i en kornfed kalv og steg den på grillen. Vi skal virkelig feste og hygge os
sammen! Min søn er kommet tilbage! Det er ligesom han var død – men er nu i live igen! Jeg havde
mistet ham – men nu har jer fundet ham igen!’ Og de havde en skøn tid sammen.
Da den ældre bror kom tilbage fra arbejdet i marken, opdagede han, at der var fest, dans og musik
for hans bror. Det gjorde ham vred, og han nægtede at komme ind. Faren gik så ud til ham og bad
ham komme med til festen. Men han sagde: ’Jeg har aldrig været ulydig mod dig, og jeg har
knoklet for dig i alle disse år, men du har aldrig holdt endda bare en lille fest for mig og mine
venner. Men denne din søn, som har ødslet din formue væk på at feste og skeje ud, dukker
pludselig op igen, og så holder du straks en kæmpefest for ham! ’ Faren siger til ham, ’Søn, du er
altid hos mig, og alt mit er dit. Men nu er det tid til at feste og være glade, for din bror her var død,
men er blevet levende igen Han var fortabt, men nu er han fundet! ’”

Scene 3 dialog – Historien om den ældre bror.
Indsæt disse to spørgsmål før spørgsmålet ”hvordan vil du forklare evangeliet”.
21) Hvad har du lagt mærke til ved relationen mellem faren og den ældste bror?
22) Hvad er fælles ved de to brødre?
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.
 Begge brødre er ”fortabte”. De gør begge oprør men på hver deres måde.
 Begge brødre ønsker farens ting fremfor faren selv.
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LEV DET UD
UGE 6: OM JESU’ LIV OG GERNINGER

noget at tænke over …






Tænk på de mirakler, som Jesus gjorde. Er der noget i dit liv i dag, som ville overstige hans
evne til at lede og til at forandre?
Brug noget tid denne uge på at notere områder i dit liv, hvor du kan sætte dig i den
fortabte søns sted ... ”Jeg vil have, hvad jeg vil have, og jeg vil have det nu!”
Har du nogensinde oplevet kærligheden, accepten og tilgivelsen fra faren i lignelsen? Faren
er et billede på hvad Gud føler for dig!
Hvordan ville livet se ud, hvis alt var som Gud havde planlagt det? Jesus gav en forsmag på
alt dette, da han levede og genoprettede mennesker og ting.
Bed Gud vise dig, hvad det betyder (eller ville betyde) for dit liv, at have Jesus til at vise dig
”vejen, sandheden og livet” – sådan som det hele tiden har været Guds mening.

noget at læse om …
Mattæus 5, 7, 10, 13, 18-20.
Markus 3-6, 10, 13.
Johannes 3
Læs det - eller hør det f.eks. online på http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/BibelenOnline
Er Kongeriget nutid eller fremtid? John Piper ser på flere af Jesu’ lignelser for at besvare
spørgsmålet. Læs eller hør det online på http://bit.ly/piper-kingdom
Hvad er forskellen på at leve for Kongeriget og på at leve for den amerikanske drøm? John Piper
ser på, hvad der driver os … Læs eller hør det online. http://bit.ly/keller-who-is-jesus
Den ødsle Gud Tim Keller forklarer, hvorfor begge sønner i Jesu lignelse er fortabte, af den samme
grund samt hvad det afdækker om faren http://bit.ly/keller-prodigal eller http://bit.ly/keller-sons
En rigtig god mulighed er også at læse bogen ”De fortabte sønners Gud”.
Den fortabte søn: en historie om at vende hjem En elsket bog af Henri Nouwen, som bruger et
maleri af Rembrandt og hans egen erfaring, til at dykke dybt ned i lignelsen om den fortabte søn.
http://bit.ly/nouwen
Huskevers (til at fastholde nogle af hovedpunkterne i denne uges fortælling)
Jesus sagde til ham: »Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.
Joh 14,6
Jesus sagde … »Den, der har set mig, har set Faderen;. Joh 14,9
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