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1.

JESUS MØTER DEN ”HÅPLØST SYKE MANNE”

Mark 2: 1-12

Bakgrunnsinformasjon: Husene på Jesu tid hadde flate tak av kalkstein og fliser. Det var trapper som fører til
taket utenfor huset. I norsk bibel står det at mannen er lam. Andre har oversatt til ”hopelessly ill” – håpløst syk.
En person er vanligvis ”håpløst syk” når han er middelaldrende eller eldre på grunn av blødning i hjernen. En
”håpløst syk” person kan verken snakke eller bevege seg. Menneskesønnen er et navn som Jesus brukte for seg
selv.

1. Tror du at en person kan være lykkelig hvis han ligger i sengen og hverken kan snakke eller bevege seg ?
* Hvilken omsorg behøvde denne mannen i sin hverdag?
* Forestill deg hverdagen for personene som tok vare på denne mannen.

2. Alle jødene trodde på Gud på den tiden. Hva tenkte kanskje denne mannen om Gud og tro etter at han var
blitt håpløst syk ?

3. Vi kan se fra vers 5 at denne mannen hadde synd på samvittigheten sin. Hva slags synder kan man begå selv
når man ikke kan flytte eller snakke?
* Hva er din mening: forandrer smerte og sykdom oss til et bedre eller verre menneske?

4. Hva gjør det vanskelig å transportere en lammet mann på et teppe gjennom en by?
* Hvorfor kom ikke andre mennesker ut av huset og lot denne fattige mannen bli båret til Jesus (4)?
* Hvorfor snudde ikke de fire vennene og gikk hjem når de innså at det var umulig å komme inn gjennom døren?

5. Hva var relasjonen mellom disse fire mennene og den syke mannen? Tenk på forskjellige muligheter. (3).
* Hvilke forholdsregler var det nødvendig å ta for å bringe den lammet opp på taket? (Se bakgrunnsinformasjon
om huset.)
* Hvilke typer verktøy var det nødvendig å ha for å bryte opp taket? Hvor har de fire mennene fått verktøyet fra?
* Hvilke typer bemerkninger ble kanskje hørt fra rommet under mens taket ble ødelagt?
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6. De fire mennene hadde brakt sin venn til Jesus for at han skulle bli helbredet. Hvorfor tilgir Jesus ham sine
synder først (5)?
* Hvorfor jobbet Jesus i denne rekkefølgen: Først tilgivelse for synder og deretter helbredelse av sykdommen?
* Hva betydde det for den lammede mannen at han ble tilgitt alle de gale tingene han hadde gjort tidligere?

7. Forestill deg en situasjon at du går til Jesus og ber ham om å løse ditt største problem. Hva om han ville
svare deg: "Min sønn / min datter, dine synder er tilgitt." Ville du bli trist eller glad?
* Hvis du kunne velge, hva ville du ønsket: en god samvittighet eller en løsning på ditt største problem?
* Hvordan endret den lamme mannen sin holdning til sin sykdom da han skjønte at han ville komme til himmelen
til slutt?

8. I vers 5 snakker ikke Jesus om troen til den lamme, men troen til hans venner. Åpenbart hadde mannen selv
ingen tro før han møtte Jesus. I hvilket vers tror du han begynte å tro på Jesus?
* Hvorfor trodde ikke fariseerne at Jesus var i stand til å tilgi folk deres synder (7-8)?

9. Svar på spørsmålet som Jesus stiller i vers 9.
* Hva kostet det Jesus å helbrede denne mannen? Hva kostet det å tilgi hans synder?
* Hva ville du tenkt om Jesus hvis du hadde sett med egne øyne det som er beskrevet i versene 10-12?

10. Glad Tidings Spørsmål:: Hvis ditt hjerte beskylder deg for noe du gjorde feil, hører du hva Jesus sier til deg:
"Min sønn / min datter, dine synder er tilgitt!" For å betale for Hans løfte måtte Jesus dø på korset. Hva betyr
Hans løfte for deg i dag? (Du kan svare i ditt hjerte.)
* (For alle å svare): Hva var det viktigste du lærte under denne studien?

***
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2.

JESUS MØTER SJEFEN PÅ SKATTEKONTORET

Luke 19: 1-10

Bakgrunnsinformasjon: På Jesu tid var tollerne kjent for sin uærlige oppførsel. Først av alt betjente de
okkupasjonsstyrken (romerne), og for det andre tok de ofte en del av skattepengene i sine egne lommer og ble
rike på bekostning av sine medborgere. Fra vers 7 ser vi hvordan upopulære Sakkeus var i sin hjemby. Så vidt vi
vet, var dette Jesus sitt eneste besøk til Jeriko, og det skjedde en uke før hans død. Da hadde Jesus gjort sin
tjeneste i 3 år, og alle visste gjort sitt offentlige departement i tre år, og alle visste at han også hadde valgt en
toller som en av sine disipler.

1. Kan en person være lykkelig hvis han vet at alle tenker/tror at han er en tyv ?
* Hvordan har det kanskje påvirket Sakkeus at han alltid har vært kortere enn de andre guttene (3b)?
* Hvordan kan vi legge bak oss/ lege sår hvis/for det vi har blitt mobbet for tidligere ?

2. Tenk på ulike grunner til at Sakkeus hadde bestemt seg for å bli en toller.
* Hvordan kunne en toller kanskje rettferdiggjøre sin oppførsel når han tok fra en fattig familie deres siste sau
eller mynter?
* Hva har det krevd av en mann for å bli sjef på et skattekontor i en storby under slike omstendigheter? Tror du
at en godhjertet mann kunne blitt sjef for Jerikos sitt skattekontor? Gi dine grunner.

3. Hvordan tror du Sakkeus tok det da han så at alt folket i Jeriko foraktet ham (7)?
* Det tar vanligvis litt tid å bli en sjef. Hvis Sakkeus var rundt 50 år, hadde han sannsynligvis voksne barn. Hva
tenkte kanskje barna om deres fars arbeid?
* Folk vurderer ofte sine mål og verdier når de er rundt 50. Hva tror du Sakkeus ønsket for resten av livet på dette
området?

4. Vanligvis hadde ikke tollerne noe å gjøre med religiøse mennesker. Hvorfor ville Sakkeus så absolutt se
Jesus (4)?
* Respektable menn Midtøsten-kulturen løp aldri. Hvilken side av Sakkeus ser vi når han ikke bare ville se Jesus,
men valgte å oppføre seg på en så uvanlig måte som å løpe og klatre opp i et tre (4)?
* Et morbær-tre kan vokse å bli like stort som et eiketre. Hva tror du: var sjefen for Jerikos skattekontor likegyldig
i forhold til å bli sett i et tre, eller ville han gjemme seg bak bladene? Gi dine grunner.
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5. Dette var første gang Jesus hadde besøkt Jeriko. Hva tenkte Sakkeus da han plutselig hørte navnet sitt fra
Jesu munn (5)?
* Å spise sammen var et tegn på vennskap i den kulturen. Når bestemte Jesus seg for at han ville bli med hjem til
Sakkeus? Tenk på ulike alternativer (5)?

6. Hvordan ville Sakkes ha reagert om Jesus hadde sagt til ham under treet: "Hvis du blir en god mann først, så
vil jeg være din venn?"
* Hvordan ville du reagere hvis noen sa til deg: "Hvis du forandrer dine dårlige vaner først, så vil jeg være din
venn?"
* Hvorfor endrer ikke et menneske seg bare ved å bli fortalt at det skal gjøre det ?

7. Hvorfor var Jesus så travel (5)?
* Hvorfor har ikke sjefen på skattekontoret følt seg pinlig berørt når han klatret ned det store treet foran hele
folkemengden (6)?

8. Sakkeus hadde alltid elsket penger. Hva forandret hjertet hans så plutselig (8)?
* Beregn omtrentlig hvilken prosent av hans tidligere formue Sakkeus beholdt for seg selv (8).
* Folket i Jeriko hadde kritisert Jesus for å bo i huset til den verste mannen i byen. Hvordan ville de kanskje ha
reagert hvis Sakkeus hadde bygget, for eksempel en skole med halvparten av sin store formue, og så gått fra hus
til hus og gitt tilbake de urettferdige skattene firedobbelt?

9. Abraham var jødens første stamfar og han er "troens far" for kristne. Hva mente Jesus med å si at Sakkeus
var ”en sønn av Abraham?" (9)
* Hva mente Jesus med sine ord i vers 10?

10. Når tror du Sakkeus begynte å tro på Jesus? Nevn verset.
* Hva skjedde med straffen for alle de dårlige tingene som Sakkeus hadde gjort?
* Hva tenkte Sakkeus da han hørte en uke senere at Jesus hadde dødd på et kors ?

Glad Tidings Spørsmål: På vei til Jerusalem besøkte Jesus Jeriko bare for å møte den verste mannen i byen. Da
han ble Sakkeus 'venn, visste han at han ville bli straffet i hans sted. Syndernes tilgivelse var fri for Sakkeus og
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deb er gratis for oss - men det kostet Jesus sitt liv. Jesus sier i dag til deg ordene i vers 10. Hva svarer du på ham?
(Du kan svare i ditt hjerte.)
***

3. JESUS MØTER EN PROSTITUERT

Lukas 7: 36-50

Bakgrunnsinformasjon: Vers 44-46 beskriver hvordan en æret gjest ble mottatt i Jesu tid. Folk spiste sittende
eller liggende på gulvet; Det er derfor en nabos skitne føtter kan få noen til å miste sin appetitt. Merk at i en
jødisk kultur viste aldri en kvinne håret for fremmede menn. En fariseer betyr en dedikert troende på Gud.
Simon er ikke den samme personen som en av Jesu disipler.

1.Hva mener du - kan en prostituert leve et lykkelig liv? Gi dine grunner.
* Alle menneskene i den byen kjente denne kvinnen som solgte sin egen kropp. Tenk på forskjellige grunner til at
denne jenta ble en hore ?

2. Hva var de viktige tingene (verdiene) i livet for fariseeren Simon ?
Hvorfor spurte ikke Simon en av sine tjenere om å vaske Jesu føtter? Han hadde tross alt invitert Jesus til å være
hans gjest? (36, 44-46)
* Hva kunne ha vært Simons motiv når han inviterte Jesus til å spise i sitt hus? Tenk på forskjellige muligheter
(36).

3. Hvordan klarte kvinnen å snike seg inn i Simons hus og til og med helt til spisesalen hans? Tenk på ulike
muligheter.
* En alabastkrukke full av parfyme var ganske dyrt. Hvordan hadde kvinnen kommet i besittelse av denne
krukken, eller i hvilken hensikt hadde hun kjøpt den? Tenk på forskjellige alternativer.

4. Hvorfor ønsket denne kvinnen så voldsomt å møte Jesus at hun våget å gå til fariseerens hus vel vitende om
at hun ville bli mislikt ?
* På den tiden hadde religiøse mennesker ingen kontakt med såkalte syndere. Hva gjorde at denne kvinnen
hadde håp og tro om at Jesus ville være annerledes?
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5. Hvorfor ønsket kvinnen å ta på Jesus (38)?
* Hva skjer hvis en rotte, en slange eller en person vi avskyer berører oss?
* Hva forsto/konkluderte hun når Jesus ikke gjorde motstand fra hennes berøring?

6. Gjett hvor lenge det var siden denne kvinnen hadde grått?
* Hvor mange tårer tror du er nødvendig for å kunne vaske andres føtter?
* Hva gråt denne kvinnen så mye at Jesu føtter ble våte?
* Hvorfor tørket ikke kvinnen Jesu føtter med hennes skjerf eller annet, men med håret sitt?
* Kvinnen sa ikke ett eneste ord under den middagen, men hva sa oppførselen hennes?

7. I vers 41-42 forteller Jesus en liten lignelse om en pengeutlåner og hans låntaker. Pengeutlåneren er her et
bilde på Gud, men hvem mener Jesus er låntakerne?
* Jesus sammenligner synd med gjeld. En gjeld på 500 denarer tilsvarer en lønn for en gjennomsnittlig
arbeidstaker i ca 1½ år. En gjeld på 50 denarer tilsvarer en gjeld på ca 1½ måned. Hvor mye vil dette være i vår
valuta?
* La oss anta at enhver synd du noen gang har begått, vil svare til en gjeld på f.eks NOK 100. Hvor mye skylder du
Gud til nå? (Du kan svare i ditt hjerte.)

8. Hvorfor foraktet Simon både Jesus og kvinnen (39)?
* Hvorfor er det så mye lettere for oss å forholde oss til syndene til andre enn til våre egne?

9. Hva skjedde først: Tror kvinnen først at hennes synder ble tilgitt, eller elsket hun først Jesus for å få sine
synder tilgitt? Gi dine grunner fra vers 42-43, 47.
* Hvem betalte gjelden som denne kvinnen skyldte Gud?
* Hva skjedde med gjelden som Simon skyldte Gud?
* I hvilken valuta betalte Jesus alle menneskers gjeld?

10. Glad Tidings Spørsmål: Jesus kjenner alle dine synder, men på tross av dem sier han til deg: "Alle dine synder
er tilgitt. Din tro har frelst deg. Gå i fred! "(Vers 48 og 50) Han og bare Han har rett til å si disse ordene fordi han
har betalt din syndeskyld ved sitt blod. Hva svarer du på ham? (Du kan svare i ditt hjerte.)
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* (For alle å svare): Hva var det viktigste du lærte under denne bibelstudien?
***

4. JESUS MØTER EN VELLYKKET POLITIKER

Markus 10: 17-27

Bakgrunnsinformasjon: Andre biografier om Jesus forteller oss at mannen i denne teksten var ung og likevel var
han allerede blitt medlem av parlamentet (det såkalte store råd). (Matt.19: 22 og Lukas 18:18). Mannen visste
fra Bibelen at han etter sin død enten ville arve evig liv eller gå til evig helvete. Legg merke til at i den kulturen
hverken løp eller knelte menn foran andre menn.

1. Hva tror du: kan et menneske være lykkelig uten å vite hva som vil skje med ham / henne etter døden?
* Hva gjorde at dette unge medlemmet av parlamentet viste en så uvanlig oppførsel som å løpe til Jesus og knele
foran ham (17)?
* Tenkte denne mannen at Jesus var Gud eller bare en uvanlig vis mann (17b-18)?

2. Hvorfor var denne mannen ikke sikker på sin frelse, selv om han hadde holdt Guds bud hele sitt liv?
* Hvorfor er vi ikke alltid sikre på at vi kommer til himmelen når vi dør?
* Tror du at noen kan være sikre på at de kommer til himmelen etter de dør? Gi dine grunner.

3. Hvilke av budene som Jesus nevner i vers 19 er vanskeligst å følge ?
* Mange politikere er fristet til å bli korrupte, spesielt i saker som angår penger og sex. Hvordan hadde denne
mannen vært i stand til å motstå slike fristelser (20)?
* Legg merke til at ifølge Jesus må disse budene holdes, ikke bare i gjerninger, men også i ord og tanker. Tror du
at denne unge mannen hadde lykkes i å gjøre det (19-20)?
* Kan du ærlig si de samme ordene som denne unge mannen sa i vers 20?

4. Den unge politikeren manglet bare en ting. Oppsummer vers 21 og si: hva var det han manglet?

5. Jesus nevner en skatt i himmelen i vers 21. Hvordan kan man samle skatter i himmelen?
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* Hva er forskjellen mellom en skatt på jorden og en skatt i himmelen?
* Hva er de tingene ungdommer i vår tid vanligvis anser som deres mest respekterte "skatter"?
* Hvem eller hva er din mest verdifulle skatt? (Du kan svare i ditt hjerte.)

6. Denne unge mannen hadde sannsynligvis en familie og gamle foreldre å ta vare på. Hva ville ha skjedd med
dem hvis han hadde fulgt Jesu invitasjon i vers 21?
* Tenk deg at du er i situasjonen til denne unge politikeren. Kan du tro at Gud ville være i stand til å ta vare på
familien din selv etter at du hadde gitt opp huset og formuen din?
* Kan du tenke deg å gi opp din skatt på jorden hvis du ved å gjøre det kunne sende den inn i himmelen? (Du kan
svare i ditt hjerte.)

7. Ifølge vers 21 elsket Jesus den unge politikeren. Hvorfor sa Han da til slike harde ord at han gikk bort?

8. Etter at han hadde forstått at han ikke kunne gjøre hva Jesus ønsket av ham, hva mer kunne denne mannen
ha gjort uten å forlate Jesus (22)?
* Hva ville Jesus kanskje ha svart hvis denne mannen hadde tilstått og sagt: "Tilgi meg at jeg elsker penger mer
enn deg!"

9. Forestill deg den unge politikerens liv etter denne hendelsen: Var han glad? Hva tenkte han om sin død?
* Sammenlign svaret Jesus ga til denne unge politikeren med svaret han ga til Peter (vers 21 og 27). Var svaret
hans i utgangspunktet det samme, eller var det annerledes?
* Hvem kan komme til himmelen etter hans / hennes død?

10. Glad Tidings spørsmål: "Alt er mulig for Gud" betyr dette: Jesus ga opp sin skatt i himmelen og kom til denne
verden for å lide og dø for at du skulle få en inngangsbillett til himmelen. Den store feilen til denne unge mannen
var at han forlot Jesus. Hva skal du gjøre? (Du kan svare i ditt hjerte.)
* (For alle å svare): Hva var det viktigste du lærte av teksten denne gangen?

***
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6. JESUS MØTER EN BLIND TIGGER

Markus 10: 46-52

Bakgrunnsinformasjon: Så vidt vi vet, besøkte Jesus Jeriko bare en gang! Det skjedde under Hans siste reise til
Jerusalem. Jesus var en direkte etterkommer av kong David som styrte Israel tusen år før sin tid. Dette var noe
mange ikke visste på dette punktet. Roomerne som okkuperte landet på dette tidspunktet tolererte ikke at noen
henviste til Israels tidligere konger. Bartimeus hadde ikke vært blind hele sitt liv, men hadde mistet synet på et
tidspunkt (John 9:32). Vi vet ikke hans virkelige navn: "Bartimeus" betyr bare "Timoteus sønn".

1.Hva mener du: kan et menneske være lykkelig hvis han er blind og må livnære seg av å tigge ?
• Hvilke slags ting kan ha gjort at Bartimeus følte seg glad for en stund ?
• Hvilke ting endrer seg i livet til en person som nettopp har mistet synet sitt?
• Tenk deg at du måtte tjene penger ved å tigge i sentrum av byen. Hva tror du ville være den vanskeligste delen
for deg?

2. De sier at hvis en person ikke kan se, blir hans ører svært følsomme for alle slags lyder. Hva tror du
Bartimeus hadde lært om verden rundt ham bare ved å sitte ved veikanten?
• Hva hadde Bartimeus lært om menneskets natur gjennom stemmer og skritt fra folket som gikk forbi ham?
• Hva hadde Bartimeus kanskje lært om Jesu aktiviteter i løpet av de siste 3 årene?

3. Hvorfor tok ikke noen Bartimeus med for å møte Jesus som besøkte Jerusalem (30 km unna) hvert år under
påskefesten?
• Hvorfor vil folk vanligvis ikke være venner med tiggere?

4. Som du kan se kalte folk Jesus bare for "Jesus fra Nasaret". Tenk på forskjellige muligheter for hvordan
Bartimeus hadde konkludert / lært at Jesus var Davids sønn og etterfølgeren til Israels trone (47)?
• Påskefestivalen var noen dager unna med romerske soldater overalt. Hvorfor var ikke Bartimeus redd for dem,
men ropte av full kraft på Israels fremtidige konge?

5. Bartimeus kan ha planlagt på forhånd hvordan han kunne få kontakt med Jesus om han noen gang ville
komme til Jeriko. På hvilke andre måter kunne han fange Jesu oppmerksomhet foruten å rope ?
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• Hva er inntrykket man får om Bartimeus sin personlighet fra / gjennom denne teksten? Hva med hans
intelligens?
6. Folk var sinte på Bartimeus. Tenk på ulike grunner til hvorfor de ville at han skulle holde kjeft?
• Hvor langt kan stemmen til en voksen mann nå når han roper av full røst ?
• Hvorfor tok ingen bare Bartimeus ved hånden og ledet ham til Jesus?
• Sammenlign vers 47 og 48. Hvilke av disse skrikene har sterkest betydning: "Jesus, Davids sønn" eller "Davids
sønn" uten Jesu navn? Gi dine grunner.
• Hva lærte folkemengden når de så hvordan Jesus reagerte på sin nye tittel?

7. Forestill deg hva som skjedde inne i hodet til Bartimeus da han innså at Jesus hadde hørt sitt rop og ventet
på ham (49-50)?
• For en stund siden hadde folk bedt Bartimeus om å holde kjeft. Hvorfor henvendte de seg nå mot ham på en
vennlig måte?
• Hvorfor gikk ikke Jesus bort til Bartimeus, men ventet på at andre ville bringe han til seg ?

8. Bartimeus hadde nok tatt godt vare på kappen sin, som både var hans madrass og dyne om natten. Hvorfor
kastet han den plutselig bort (vs.50)?
• Hvordan fant Bartimeus sin vei til Jesus?

9. Hvorfor spurte Jesus Bartimeus et åpenbart spørsmål (51)?
• Hvorfor var det viktig at den blinde mannen hadde denne lille samtalen med Jesus før han ble helbredet? (Hva
ville manglet / vært forskjellig hvis ting hadde gått direkte fra vers 50 til vers 52?)
• Jesus stiller det samme spørsmålet til deg også. Derfor førte han deg til dette bibelstudiet. Vennligst svar ærlig i
ditt hjerte på spørsmålet hans: "Hva vil du at jeg skal gjøre for deg?" (51)

10. Hva var ekstraordinært på måten Jesus helbredet øynene til denne blinde mannen (52)?
• Det opprinnelige greske vers 52 kan oversettes på to måter: Gå, din tro har helbredet deg ", eller" Gå, din tro
har frelst deg. "Hvordan påvirket denne frelsen og helbredelsen Bartimeus sin oppførsel ?
• Hvorfor forble ikke Bartimeus i Jeriko men fulgte med Jesus til Jerusalem (52b)? Hva ville han gjøre / se der?
• Bartimeus fulgte Jesus på veien, sannsynligvis helt til Jerusalem (vs.52b). Hvorfor tror du han gjorde det?
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• Neste dag ropte alle og kalte Jesus for "Davids sønn" når han kom inn i Jerusalem (Mark 11: 9-10). Hvorfor
hadde de mistet sin frykt for romerne?
• Innen bare en uke etter at han hadde fått synet tilbake oppdaget Bartimaeus at hans velgjører ble spikret på
korset. Hva tror du at Jesu død betydde for ham?

Glad Tidings spørsmål: Neste dag kalte hele folkemengden Jesus for Davids sønn når han kom ridende Jerusalem
på et esel. Dette skjedde fordi folk hadde sett at Jesus aksepterte denne tittelen om seg selv i Jeriko. Bare en uke
etter denne hendelsen så Bartimeus at Jesus ble spikret på korset. Senere forsto han sikkert at det skjedde på
grunn av hans synder - og våre.
* (For alle å svare): Hva var det viktigste du lærte av teksten denne gangen?

***

6. LÆR AV JESUS: EN TAPT SØNN

Lukas 15: 11-24

Bakgrunnsinformasjon: En historie fortalt av Jesus kalles en lignelse. En arv ble aldri mottatt mens faren fortsatt
var i live. Et hus på Jesu tid stod ikke alene på en høyde, men var ofte nær en smal landsbyvei. Det eneste stedet
hvor du kunne se utenfor landsbyen var på taket av huset (20). Som vi tidligere har nevnt løper ikke menn i den
delen av verden.

1. Kan en ung mann være glad hvis foreldrene begrenser hans frihet?
* Hvorfor var ikke den yngre sønnen glad selv om han hadde et godt hjem og en god far?
* Hvis du hadde vært på i farens sted, hva ville du svart på din sønns forespørsel (12a)?

2. Hvorfor gjemte faren sin skuffelse og bekymring selv om han visste hva som ville skje hvis han lot sin sønn
gå (12b)?
* I denne lignelsen betyr Faderen Gud. Sønnen kan her bety en person som har forlatt Gud etter å ha trodd på
ham og / eller blitt døpt i hans navn. Hvorfor prøver ikke Gud å stoppe barnet sitt fra å vandre vekk fra ham?

3. Hvorfor er mange unge i vår tid tiltrukket av denne unge mannens livsstil - være alene i utlandet uten
ansvar og med mye penger?
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* Hvordan brukte denne unge mannen sin fars penger: se vers 13 og 30?
* Hvorfor fikk ikke denne unge mannen noen virkelige venner som ville ha stått ved hans side også når flaksen
var borte ?

4. En gris ble ansett som et urent dyr blant jødene. Hva kan denne unge mannen ha tenkt da han måtte søke
etter arbeid på en grisgård (14-15)?
* Hvorfor fikk ikke den unge mannen engang lov til å spise av grisematen, for å tilfredsstille sin sult (16)?

5. Hva gjorde at den unge mannen "kom til seg selv" i stedet for å begå selvmord i sin desperate situasjon
(17)?
* I vers 18-19 finner du bekjennelsen som den unge mannen hadde tenkt å si til sin Far. Hva var hans synder mot
sin far?
* Hva var syndene denne unge mannen hadde begått "mot himmelen" (18)?
* Hva er syndene du har begått a) mot himmelen, og b) mot foreldrene dine? (Du kan svare i ditt hjerte.)

6. Hvorfor har ikke den unge mannen tenkt å spørre sin far om å ta ham tilbake som sin sønn (19)?
* Hva slags mennesker tror vanligvis ikke at de er verdige til å bli kalt Guds barn (19)?

7. Hva kan faren ha tenkt når han ser sin sønn dra sine føtter langs veien, barfot og i filler (20)?
* Hva gjorde det mulig for faren å gjenkjenne sin sønn på lang avstand (20)? (Se bakgrunnsinformasjon.)
* Hva tror du faren hadde gjort alle de årene mens sønnen var langt borte (20)?

8. Hvorfor sa ikke sønnen til sin far alle de tingene han hadde planlagt å si til ham (18b-19 og 21)?
* Hva formidlet farens ord og oppførsel overfor sin sønn (22-23)?
* Når tilgav faren sin sønn? Nevn verset.
* Når begynte sønnen å tro på sin fars kjærlighet og tilgivelse? Nevn verset.
* Hva mente faren med sine ord i vers 24?

9. Hvordan er Guds kjærlighet forskjellig fra menneskers kjærlighet?
GladTidings-BS.com
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* Hva lærer dennFinner ingen overskrifter.e lignelsen om omvendelse?

10. Glad Tidings spørsmål: "Min sønn var død, men lever igjen." Jesus forlot også sin Faders hus og kom til denne
jorden, ikke for å være en rebell mot Faderens vilje, men for å oppfylle den. Da han kom hjem, slo himmelens dør
mot hans ansikt, og han måtte gråte: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlat mg?". Hvorfor ble sønnen i
lignelsen velkommen slik som Jesus skulle ha blitt ønsket velkommen ? Og hvorfor ble Jesus avvist på den måten
som denne sønnen skulle ha blitt avvist?
* (For alle å svare): Hva var det viktigste du lærte av teksten denne gangen?
***

7. MER UNDERVISNING FRA JESUS. EN ANNEN TAPT SØNN Luke 15:25-32
Bakgrunnsinformasjon: Faren hadde overdratt halvdelen av sin formue til sin eldre sønn da den yngste fikk sin
arv (vers 12). Det var ikke farens feil at sønnen ikke trodde hans ord.

1. Kan en ung mann være glad hvis han føler at foreldrene ikke elsker ham?
* Hvorfor forlot ikke den eldre sønnen alt og reiste utenlands med sin bror hvis han var ulykkelig med sitt liv
hjemme?
* Hva tror du den eldre sønnen lengtet etter mer enn noe annet i livet sitt?

2. Hvorfor følte den eldre sønnen seg nesten som en slave, selv om hans far hadde lovet ham halvparten av sin
formue (12b, 29, 31)?
* Hvis denne lignelsens far er et bilde på Gud og den yngre broren en person som rister av seg sin kristne tro,
hvem tror du den eldre broren representerer?
* Tror du at faren behandlet sine sønner på en rettferdig måte?
* Tror du at Gud alltid behandler oss mennesker på en rettferdig måte?

3. Hva tror du den eldre sønnen tenkt på når de har arbeidet og slitt på gården hver dag?
* Har du noen gang følt deg som den eldste sønnen i vers 29-30, i hvilke situasjoner var/er det?
* Hva var den virkelige grunnen til at den eldre sønnen aldri hadde arrangert en fest for sine venner (29)?
* Hvordan hadde faren tatt det hvis sønnen hadde drept en geit, en sau eller en kalv og arrangert en fest for sine
venner (30-31)?
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4. Hva var den virkelige grunnen til at den eldre sønnen mistet temperamentet sitt i denne situasjonen (2728)?
* Den yngre sønnen hadde allerede ydmyket sin far foran hele landsbyen, og nå gjorde den eldre det samme.
Hvorfor ble faren sint?
* Hvilket inntrykk får du av faren i vers 28b og 31-32?
* Hvilket inntrykket får du av Gud fra vers 28b, 31-32?

5. Hvorfor elsket ikke den eldre sønnen sin Far, selv om faren alltid hadde vært god mot ham?
* Diskuter på grunnlag av denne lignelsen: Hva kan være grunner til at vi ikke elsker Gud?

6. Den eldre sønnen trodde at han alltid hadde oppfylt sin fars vilje (29). Likevel, hva forventet faren mest av
alt av sin sønn?
* Hva viser oss at den eldre sønnen ikke elsket sin yngre bror i det hele tatt (30)?
* Hvem elsket den eldre sønnen ?

7. Hvorfor avsluttet Jesus historien uten å fortelle om den eldre sønnen gikk til festen eller ikke (28, 32)?

8. I lignelsene om Jesus, refereres det ofte til en fest i himmelen. Ifølge denne lignelsen, hvem vil etter hvert
komme inn i himmelen?
* Ifølge denne lignelsen, hvem sin feil er det hvis de til slutt ikke kommer til himmelen?

9. Forestill deg situasjonen at begge mennene gikk til arbeid på åkrene følgende morgen. Hvordan var
stemningen til den eldre broren, hva med den yngre?
* Alle menneskene i verden ligner den ene eller den andre av sønnene i denne lignelsen. Hvilken tror du at du
ligner? (Du kan svare i ditt hjerte.)

10. Glad Tidings spørsmål: Jesus sier til deg: "Alt som er mitt, er ditt". På korset tjente han et sted for deg i
himmelen. Han gav denne arven til deg da du ble døpt. Den eldre broren trodde ikke på dette løftet, men strevde
for sin arv som en slave. Tror du at du vil få din himmelske arv fri, eller prøver du å tjene det med gode
gjerninger? (Du kan svare i ditt hjerte.)
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* (For alle å svare): Hva er det viktigste du lærte under denne bibelstudien?

***
8. MER UNDERVISNING FRA: HVEM ER MIN NESTE?

Lukas 10: 25-37

Bakgrunnsinformasjon: Fjellveien mellom Jerusalem og Jeriko var 30 km lang og veldig farlig på grunn av
landeveis-røvere som lå på lur etter reisende. En levitt betyr en mann som jobbet som en slags vaktmester i
tempelet. På Jesu tid var jødene fiendtlig innstilt til samaritanerne som bodde i samme land som dem. (Ta et
eksempel fra ditt eget land.)

1. Kan en person være lykkelig hvis han ikke bryr seg om sine lidende medmennesker i det hele tatt, men bare
tenker på seg selv og sin familie?
* Hvor ofte gir du bort pengene dine med det formål å hjelpe de som trenger det?

2. I et tidligere studie lærte vi om en politiker som spurte Jesus det samme spørsmålet som lovlæreren i denne
teksten. Hva er veien til himmelen ifølge det Jesus sier i denne teksten (25-27)?
* Hva er sjansene dine for å komme inn i himmelen hvis vilkår og betingelser er slik som Jesus underviser i vers
27?

3. Jesus forteller en lignelse om en mann som ble slått fra sans og samling av en gjeng røvere. Tenk på det
forslåtte menneskets tanker mens han lå i veikanten time etter time (30).
* Hva kan hans kone og barn ha tenkt når faren ikke kom hjem til avtalt tid ?

4. Hva gjorde det farlig for forbipasserende å hjelpe den forslåtte mannen?
* Presten og levitten var på vei for å utføre sine religiøse oppgaver i templet. Hva tror du de ville ha gjort hvis den
skadede hadde vært deres egen sønn?
* Tenk på så mange grunner som mulig hvorfor disse to mennene nektet å hjelpe det ukjente offeret som var
mishandlet (31-32)?
* Hvordan tror du at du selv ville ha handlet i den gitte situasjonen?
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5. Hvordan tolket presten og levitten budet om kjærlighet som de var blitt lært siden de var barn? Se på vers
27?
* Hva ville du tenke om en person som sa slik: "Jeg elsker Gud med hele mitt hjerte, men dessverre har jeg ingen
sjanse til å hjelpe andre mennesker."

6. Hvis samaritaneren hadde gått forbi den lidende jøden, hvordan kunne han ha unnskyldt seg / forsvart sin
oppførsel? Se Bakgrunnsinformasjon.
* På hvilken måte har samaritaneren gjort enda mer enn noen kunne ha forventet i en slik situasjon (33-35)?

7. To denarer var lønn for to dagers arbeid, noe som betyr en trettende del av en gjennomsnittlig månedslønn.
Med den summen kunne man bo i et vertshus i to hele måneder. Hvor mye vil omtrent to denarer være i din
valuta?
* Tenk på mulige årsaker til at samaritaneren ga en slik sum til en totalt fremmed (35).
* Etter din mening, hvor mange prosent av kjærlighetsbudet oppfylte den samaritanske reisende? Se vers 27.

8. Hvem mener Jesus passer til beskrivelsen ”vår neste” ?
* Hvem er din neste som du burde hjelpe, både fjernt og nær?

9. Hvis du ble bedt om å velge en av rollene i denne lignelsen, hvilken tror du passer deg best: mannen som blir
overfalt, en landeveisrøver, presten, levitten eller samaritaneren? Gi dine grunner for hvilken rolle du velger.
* På hvilken måte ligner Jesus samaritaneren i denne lignelsen?
* Hvordan ligner Jesus den mishandlede jøden?
* Jesus forberedte en annen vei til himmelen unntatt den som er beskrevet i vers 27? Hva var det?

10: Glad Tidings spørsmål: "Gå og gjør det samme", sa Jesus - og gikk og gjorde det samme selv. Selv andre
mennesker alltid har gått forbi deg uten å bry seg om dine sorger og problemer, vil Han ikke gjøre det. Han står
nå ved siden av deg og ønsker å lege dine hjertets sår. Hva svarer du på ham? (Du kan svare i ditt hjerte.)
* (For alle å svare): Hva var det viktigste du lærte under denne bibelstudien?

***
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9. JESUS MØTER TO KRIMINELLE

Lukas 23: 32-43

Bakgrunnsinformasjon: I det romerske riket ble korsfestelse bare brukt for de verste forbrytelsene. Vi kan derfor
anta at disse to mennene var profesjonelle kriminelle som kanskje hadde drept folk for penger. Messias (eller
Kristus) var tittelen til kongen, som jødene hadde ventet siden gammeltestamentlig tid.

1. Kan en slik person være lykkelig som slår andre med knyttneve eller med tungen hans?
* Hvorfor tyr mange unge mennesker i dag til vold og liker å mobbe andre?

2. Tenk på ulike grunner til at disse to mennene hadde begynt å ty til vold i sin ungdom?
* Hvem ville kanskje ha stoppet disse to før det var for sent å hjelpe ?
* Kan du alltid endre atferd når du forstår at det er skadelig for deg selv og andre?

3. De to kriminelle kunne observere Jesu oppførsel nærmere enn noen andre. Hvilke av hans ord og gjerninger
kan ha overrasket dem mest (34-38)?
* Hvorfor ville Jesus forsvare de som torturerte ham overfor sin himmelske far (34)?
* Kan du be for din verste fiende: "Gud, tilgi ham. Han visste ikke selv hvor dårlig han behandlet meg? "(34)

4. Finn fra teksten hva folkemengden, herskerne, de romerske soldatene og en av kriminelle ropte mot Jesus
(34b-39)?
* Hva var det disse menneskene anklaget Jesus for (35-39)?
* Hvorfor sto ikke noen av Jesu venner opp for ham / kom til hans forsvar?
* Hva ville du ha sagt og gjort hvis du hadde stått ved foten av korset?

5. Hva gjorde at en av kriminelle konkluderte at Jesus var en konge og hadde et eget rike (37-38, 42)?
* Sammenlign Jesus på korset med andre konger i denne verden. Hva er de mest slående forskjellene mellom
dem?
* Hva gjorde at en av kriminelle konkluderte at Jesus ikke bare var en konge, men han var også Gud (40-41)?
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6. De fleste kriminelle innrømmer aldri å ha gjort noe galt. Hva gjorde at en av kriminelle innrømmet at
dødsstraff var den rettmessige straffen for hans forbrytelser (41)?
* Hvorfor innrømmet ikke den andre kriminellen sin skyld, selv i denne situasjonen?
* Hvem av disse to gangstjernene forstår du best: den som innrømmet sin skyld eller den som nektet det?

7. Vers 42 inneholder en veldig kort bønn: "Husk meg!" Hvorfor er det viktig for oss mennesker at noen vi
elsker, vil huske oss mens vi lider?
* Hvorfor spurte ikke denne kriminelle straks om han kunne få lov til å komme inn i Jesu rike?

8. Hva kan denne kriminelle ha tenkt mens du hører svaret Jesus ga ham (43)?
* Hvorfor lot Jesus en kaldblodig morder komme til Paradis (himmelen) ?
* Når, etter din mening, begynte denne kriminelle å tro på Jesus? Nevn verset.

9. Forestill deg de siste timene for den kriminelle som hadde blitt en troende i Jesus. Var han glad eller
ulykkelig de siste timene ?
* Kanskje moren, kona eller et barn av den ex-kriminelle stod under korset. Hva slags minne forlot denne mannen
av seg selv til sin familie?
* Hvilken type vitnesbyrd / vitne forlot mannen for de kommende generasjonene som leser om ham fra Bibelen?

10. Glad Tidings spørsmål: Paradisets porter ble åpnet foran en gangster, men Jesus måtte selv gå inn gjennom
helvetes porter i stedet. Vil du be den samme bønnen som denne gangster gjorde: "Jesus, husk meg!" Hvis du gjør
det, vil han gi deg det samme svaret: "En dag vil du være med meg til Paradis." (Du kan svare i ditt hjerte.)
* (For alle å svare): Hva er det viktigste du lærte under denne bibelstudien?
***

10. JESUS MØTER EN TVILENDE DISIPPEL

Johannes 20: 19-29

Bakgrunnsinformasjon: Thomas var en av Jesu tolv disipler. Han hadde sannsynligvis en tvillingbror, fordi navnet
hans betyr "en tvilling".
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1. Kan et menneske leve et godt liv på denne jorden uten å tro at hans kropp vil stige opp fra graven på den
siste dag?
* Hva er de gode egenskapene i personligheten til Thomas? Hva med de dårlige trekkene?
* Hvorfor tror du Jesus valgte en mann som dette som en av sine disipler?

2. Hva tenkte disiplene om Jesus i løpet av påskedagens morgen og dag?
* Hvorfor trodde disiplene ikke på Jesu oppstandelse?
* Tenk på ulike forklaringer på hvor Thomas kanskje hadde gått søndag kveld, da han ikke var med de andre ti
disiplene (24)?
* Hvorfor hilste den oppstandne Jesus sine disipler med å si: «Fred være med deg» (21, 26)?

3. Oppstandelsen var blitt profetert av profetene i det Gamle Testamentet ved Jesus selv. Nå forsikret de ti
beste vennene til Thomas at de hadde sett Jesus med egne øyne. Hvorfor trodde ikke Thomas på Jesu
oppstandelse, selv etter å ha hørt alle disse vitnesbyrdene (25a)?
* Hvis du hadde vært i Thomas sted, tror du at du kunne ha trodd på oppstandelsen? Gi dine grunner.

4. Hvordan tror du Thomas følte seg den følgende uken blant sine venner som gledet seg?
* Hva gjorde at Thomas forble hos vennen sine og ikke gikk sin egen vei i løpet av den uken?
* Hva ville ha skjedd med Thomas hvis han hadde forlatt gruppen med disiplene den uken?
* Hva vil skje med oss hvis vi forlater det kristne fellesskapet når vi er i tvil om de grunnleggende kristne
doktriner?

5. Hvorfor ønsket Thomas å berøre Jesus før han trodde på hans oppstandelse (25b)?
* Hvordan tror du Thomas følte det når han hørte sine egne ord fra Jesu munn (25-27)?

6. Hvilke detaljer viser oss at Jesus ikke var et spøkelse eller en ånd (27)?
* Tror du Thomas virkelig stakk fingrene inn i arrene på Jesu hender og i hans side?

7. Thomas var den første personen i det nye testamente som kalte Jesus for Gud, ikke bare Guds Sønn (28).
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* Hvorfor tror alle kristne i verden at Jesus er Gud?

8. Hvem refererer Jesus til i vers 29?
* Hvorfor er det viktig å tro på Guds hjelp før du opplever det?

9. I denne teksten, hvordan behandler Jesus en person som vil tro på ham, men som ikke kan?
* Hva ville du svart en person som sa til deg: "Jeg tror på Jesus, men jeg tror ikke på hans kroppslige
oppstandelse"?
* Hvorfor kollapser hele den kristne troen hvis Jesu kropp ikke hadde oppstått fra graven?

10. Glad Tidings spørsmål: Thomas sa til Jesus: "Min Herre og min Gud!" Kan du gjøre den samme bekjennelsen
til Jesus i dag? (Du kan svare i ditt hjerte.)
* (For alle å svare): Hva er det viktigste du lærte under denne bibelstudien?

***

LEDERENS GUIDE

HVA ER GLAD TIDINGS (GODE NYHETER) BIBELSTUDIER?

Evangelisk aktivitet
Du kan introdusere Jesus til dine venner og familie gjennom en Glad Tidings-gruppe. Vi kan lære av kirkens
historie at en liten gruppe alltid har vært et verktøy for å nå nye mennesker.

Lekmanns aktivitet
Hvis en lekmann blir bedt om å organisere et evangelisk møte, krever det mye forberedelse fra ham / henne. En
Glad Tidings-gruppe er imidlertid veldig enkelt å ordne. Jo flere slike grupper du har i din kirke, jo flere lekfolk kan
delta i evangelisering.
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Læring ved oppdagelse
Fordi deltakerne svarer på spørsmål, gjør de alltid mange funn i teksten. Folk lærer mye mer effektivt ved å
oppdage noe for seg selv enn å høre hva andre allerede har oppdaget.

Et sted å møte Jesus
Jesus er Ordet som ble kjøtt, noe som betyr at vi alltid kan møte ham i Bibelen. Formålet med en Glad Tidingsgruppe er ikke først og fremst å undervise fakta om kristendommen, men å la folk møte den levende Frelseren.
Jesus selv snakker til deltakerne under en bibelstudie, trøster dem og hjelper dem. Se Matt.18: 20.

Et kristent fellesskap der ikke-kristne også er velkomne
Når vi diskuterer en bibeltekst skjer det noe iblant oss. Hjerter åpnes; problemer deles med andre deltakere så vel
som med Jesus. Og når fellesskap blir meningsfylte, bringer folk sine venner og gruppen begynner å vokse.

Hva er forskjellen mellom en vanlig bibelstudie og en Glad Tidings-gruppe?
Vanligvis forventes det at deltakere i en bibelstudie skal ha noen tidligere kunnskaper om kristendommen. Slik er
det ikke i en Glad Tidings-gruppe - spørsmålene til disse studiene er skrevet slik at selv nykommere kan delta i
diskusjonen bare ved å se på teksten. Deltakerne blir også ledet til å bruke teksten i sitt eget liv ved hjelp av
spørsmålene. En ting: I Glad Tidings-gruppene er vi ikke ute etter "de riktige svarene", men vil heller oppfordre
deltakerne til å si hva de egentlig mener og tror.

GRUPPEN
Er det mulig å omdanne en gammel gruppe til å bli en Glad Tidings gruppe?
Det er mulig, men ikke veldig enkelt. Jo eldre gruppen og dens deltakere er, desto vanskeligere er det å endre
hvordan man gjør det i gruppen. Snarere enn å prøve å endre den gamle gruppen, start en ny.

Når skal du begynne?
Etter en evangelisk kampanje er det en god tid å starte, men du bør også anbefale Glad Tidings-grupper til nye
folk som kommer til ukentlige tjenester og andre møter.

Den ideelle størrelsen på en gruppe er 4-8 personer
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Hvis to kristne inviterer med seg to venner, har du allerede en gruppe på fire. Når antall deltakere overstiger 8
personer, må du absolutt dele den i to. Hvis du ikke gjør det, slutter gruppen å vokse. Hvis du gjør det, fortsetter
begge halvdelene å vokse.

Lengde og intervaller
En studie bør ikke ta mer enn en time, eller en time og en kvart på det meste. (Eventuelt kan du gjør en raskere
gjennomgang på en halv time som en innledning til noe annet). Hvis studiet drar ut for lenge i tid, blir deltakerne
slitne og har en tendens til å slutte å komme. En gruppe kan samles hvor som helst fra en gang i uken til en gang
i måneden. Du kan også holde en Glad Tidings-gruppe et begrenset antall ganger: ett semester, ti ganger etc.

Ingredienser
•

Et hus. Det er bedre at noen andre enn eieren av huset leder studiet.

•

En leder. Det hjelper sterkt dersom lederen har deltatt i et Glad Tidings-kurs (eller i det minste hørt
kassettene i kurset).

•

Deltakere. I en ideell situasjon er halvparten av deltakerne kristne, og halvparten er ikke-kristne, men du
kan utføre en Glad Tidings-gruppe, selv om situasjonen ikke er den ideelle. Du kan invitere enhver person
fra 10 til 100 år. Det er bare ett unntak: Ikke inviter kristne som du vet snakker for mye. Andre typer
møter er mer egnet for dem.

•

Bibler. Alle må ha en bibel eller en kopi av teksten i hånden. Ta kopier hvis du mistenker at noen
mennesker kommer uten å ta med en bibel. Den enkleste oversettelsen for ikke-kristne bør foretrekkes
for disse studiene.

•

En Glad Tidings Bible Study Guide. Glad Tidings Bibelstudier er basert på spørsmål, som ikke skal være
verken for vanskelig eller for letet for både kristne og ikke-kristne. Det er en bok skrevet av Mailis
Janatuinen med spørsmål for hver av de fire evangeliene (se siste side).

•

Servering av te. Sørg for at folk føler seg fri til å forlate samlingen etter den faktiske studien. En enkel
tea-time er for de som har tid tilovers. Et måltid bør bare tilbys før jul eller ved andre spesielle
anledninger.

Under et studium

Gruppen har samlet seg i sin stue for første gang. Hva vil du gjøre?
•

Forklar først "spillets regler": 1) Under denne studien skal lederen ikke svare på sine egne spørsmål. 2) På
den annen side vil lederen aldri si at et svar er feil. 3) Lederen vil bringe diskusjonen tilbake til teksten
hvis noen begynner å snakke om andre ting.
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•

Deltakerne leser bibelteksten høyt. Lederen forklarer bakgrunnsmaterialet i henhold til boken og ber en
kort bønn. Deretter leses teksten stille igjen hver for seg.

•

Lederen spør et spørsmål om gangen og venter på mer enn ett svar. Et spørsmål er merket med * eller.
Et spørsmål i parentes må bare leses hvis ingen svarer på det forrige spørsmålet.

•

Det er en regel at det er frivillig å svare. Bare når det gjelder små barn, kan lederen spørre ved å bruke
navn.

•

Vi tar ikke notater i en Glad Tidings-gruppe. Vi ser heller ikke på andre bibeltekster, bortsett fra den vi
studerer.

•

Deltakerne bør ikke se på spørsmålene mens de svarer. De kan distribueres til alle etter studiet, eller
deltakerne kan kjøpe egne bøker.

•

Hvis gruppen er snakkesalig, må lederen hoppe over noen spørsmål for å fullføre i tide. Ikke hopp over de
siste spørsmålene for de er de viktigste.

•

Hvis lederen er ærlig, vil andre være det også.

•

Når spørsmålene er gjennomgått, kan alle fortelle deres hovedoppdagelse i teksten. Lederen kan også
fortelle hans / hennes nå.

•

Til slutt ber lederen for problemene som deltakerne eventuelt nevnte under studiet.

•

Hvis bare en person ble litt rørt av Jesu kjærlighet, kan du konkludere med at studien var en suksess.
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