
Kurskveld	3:	Hvem	var	Jesus?	

Alternativer  Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger 

Icebreaker: 

Hvem ser du opp til? 

(dette kan gjøres med alle 

aldersgrupper) 

10 minutter 

Her skal vi fortelle om en person vi 
ser opp til.  Poenget er at vi skal 
tenke på personer som gjør et 
inntrykk på oss.  

Velkommen til meg@Gud.  I dag er det kurskveld nummer 3. 
Temaet, skal vi snakke om snart, men først har jeg et 
spørsmål til dere.  Hvem ser du opp til?  Eller for å si det på 
en annen måte, hvem er din rollemodell? Og hvorfor?  Hva 
har de gjort eller hva er det som gjør at de er din 
rollemodell? Tenk på det et øyeblikk….  
Ok, nå skal vi dele dette med hverandre.  
Jeg kan begynne. Jeg har en ball her og når jeg er ferdig med 
å snakke så kaster jeg til neste mann som så kaster den 
videre når han/hun er ferdig med å snakke. (Så forteller du 
om hvem din rollemodell er og hvorfor. Deretter kaster du 
ballen videre til noen andre.  Dette gjør vi helt til alle har 
hatt muligheten til å fortelle).   
Flott dere!  Det var noen varierte og interessante 
rollemodeller.  I dag skal vi snakke om en mann som kanskje 
har påvirket vår verden mer enn noen andre.  Han har 
muligens vært rollemodellen til fler enn noen andre 
noensinne. Vi skal finne ut mer om Jesus, snakke om hvem 
han var og hva det er som gjør at han er så spesiell, både for 
så mange mennesker og for verdens historie.  

 En ball 

Introduksjons aktivitet: 

Sant eller usant om Jesus. 

7 minutter 

På forhånd sett opp to plakater. På 
den ene siden av rommet skal det 
stå «sant» og på den andre siden av 
rommet skal det stå «usant».  
En annen mulighet er å gi alle i 
gruppen 2 ark – et rødt og et grønt, 
hvor den røde representerer usant 
og den grønne representerer sant.  

Hvor mye vet du om Jesus? 
Ok, opp og stå alle sammen.  Nå stiller vi oss midt i rommet 
og legg merke til at det er to forskjellige plakater på 
motsatte sider av rommet. På den ene plakaten (pek) står 
det «SANT» og på den andre plakaten (pek) står det 
«USANT».  
Jeg kommer til å lese opp 10 setninger om Jesus.  Dere må 
bestemme om disse utsagnene er sanne eller usanne og gå 

En plakat med «SANT» 
skrevet på. 
En plakat med «USANT» 
skrevet på. 



Uansett, poenget her er å utfordre 
dem i hva de vet om Jesus. Dette er 
en måte å få noen fakta på plass før 
vi går videre med temaet.  

til den siden som du tror stemmer. ☺ 
1. «Jesus ble født i Nasaret.» (Svar: Nei, han ble født i 

Betlehem.  

2. «Jesus ble født 3 til 4 år før år 1 etter Kristus.» 
(Svar: Ja, merkelig nok var Jesus ikke født akkurat i 

begynnelsen av år 1 etter Kristus.) 

3. «Jesus hadde en bror som het Jakob.» (Svar: Ja.  

Jakob ble faktisk en leder i menigheten i Jerusalem 

etter at Jesus døde). 

4. «Når Jesus begynte å forkynne om Guds rike, 

begynte han med å undervise i Nasaret.  Der ble 

han tatt godt i mot og folk trodde på han.» (Svar: 
Nei, folk husket han som snekkerens sønn. Folk var 

fornærmet over at han kunne foreslå at han var 

oppfyllelsen av det profetiske synet om messias.  De 

prøvde å steine han (drepe han ved å kaste stein på 

han) og Jesus måtte rømme). 
5. «Jesus sa, «jeg er Guds sønn og jeg er skapt av 

han».» (Svar: Nei, Jesus sa, «jeg og faderen er en» 

Jesus sa aldri at han hadde blitt skapt – heller det 

motsatte- han gir inntrykk av at han var skaperen). 

6. «Jesus brukte meste parten av sin tid i nord Israel – 

et område som heter Galilea.» (Svar: Ja. Det var her 

han vokste opp i Nasaret, her han gjorde sitt første 

mirakel i Kanaen, her besøkte han vennene sine 

Maria, Martha og Lazarus i Kapernaum, her gikk han 

på vannet og det var her han forkynte Bergpreken). 
7. «Johannes bruker halv parten av plassen i sin bok 

til å fortelle om Jesus siste uke på jorden.» (Svar: 
Ja, det er sant.  Og det viser at Johannes trodde på 

at det var hans siste uke. Da Jesus ble korsfestet og 

stod opp igjen så var dette en veldig viktig del av 

historien)  



8.  «Under den siste uken av Jesus liv var Jesus i 

Jerusalem for å feire den førstefruktsfestivalen 

som skjedde ved innhøstingen, hver høst.» (Svar: 
Nei, Jesus var der for å feire påskemåltidet 

(passover) hvor jødene ble minnet om utvandringen 

fra Egypt. Dette skjedde om våren. 3.5 år før ble 

Jesus døpt i Jordan elven, det var om høsten.) 
9. «Jesus ble korsfestet på Golgata som er et lite fjell i 

nærheten av Jerusalem som betyr hodeskallens 

plass.» (Svar: Ja, det er sant. Det var et sted hvor det 

var regelmessige korsfestelser.  Denne gangen var 

det Jesus og to kriminelle som ble korsfestet.) 
10. «Jesus ble arrestert i en hage som heter 

Getsemane. Så ble han brakt frem for fariseerne og 

prestene som hadde skaffet seg falske vitner og så 

dømte de han til døden.»  (Svar: Nei dette er ikke 

helt sant. Prestene hadde ikke autoritet til å dømme 

noen til døden.  Kun den romerske guvernøren kunne 

gjøre dette. Det er derfor de måtte ta Jesus til 

Pilatus.  Pilatus var ikke dum.  Han forsto at Jesus 

var uskyldig, men han orket ikke å stå i mot presset 

fra prestene. Så han ga sin godkjennelse og Jesus ble 

dømt til døden av Pilatus).  
 

 

Introduksjonsaktivitet quiz 

om Jesus – vanskeligere 

nivå 

Her er det spørsmål som krever 
svar, så ikke bare sant/usant 
utsagn. Så her kan det evt. deles 
inn i lag eller «alle mot alle» 
prinsippet. Disse spørsmålene er 
litt mer utfordrende. 

Og her er det noen vanskelige alternativer ☺ 
 

1. Hvilke konge var det som ba de 3 vise menn om å 
rapportere tilbake til han?  (Herodes) 

2. Hvorfor var Jesus og familien hans i Jerusalem når 
han var 12 år gammel? (for å feire påske) 

3. Når Jesus begynte sitt arbeide valgte han 12 disipler.  
Hvem var det som var «en sann israelitt»?  

 



(Natanael) 
4. Hvilket av Jesus to disipler var hans brødre? 

(Johannes og Jakob) 
5. Hva var Jesus første mirakel? (vann til vin i et bryllup 

i Kana) 

6. Hvem var det Jesus spiste med når han var i Jeriko? 
(Sakkeus) 

7. I hvilke tre språk ble det skrevet «Jesus fra Nasaret, 
jødenes konge» på korset til Jesus? (gresk, latinsk, 

hebraisk) 
8. Hvem var det som hadde et mareritt om Jesu død? 

(konen til Pilatus) 
9. Hvem var det som bar korset for Jesus? (Simon fra 

Kyrene)  
10. Hvem var det som tok Jesus kropp og begravde den? 

(Josef fra Arimatea) 
 

Vis DVD-en   DVD-en 
Alternativer  Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger 

Debrief 1: (5 minutter) 

Del noen tanker etter 

DVD-en 

Forslag 1. for yngre og mer 

aktive grupper 

Vi bruker en liten «Gi en, få en» 
aktivitet. 
Del ut et ark og en penn til hver, be 
de om å lage to kolonner. I den 
første kolonnen til venstre skal de 
skrive 3 viktige punkter de husker 
fra DVD-en om Jesus. 
Når de er ferdig med det (gi dem 2 
minutter) går de rundt til andre i 
gruppen for å sammenligne listene 
sine.  Hvis de har det samme gir de 
hverandre en high five, men 
forhåpentligvis kan de finne noe på 
hverandres ark som de ikke har på 

Ok det var mye der om vårt tema i dag, «Hvem var Jesus».  
Jeg håper vi lærte noe nytt.   
Nå gir vi ut et ark til hver av dere.  Brett det på langs i 2, slik 
at dere har 2 kolonner. Gjort? Bra. Ok, nå har dere 2 
minutter på å skrive ned 3 viktige punkter dere fikk fra DVD-
en.   
(gi 2 minutter) 
Ok.  
Nå skal vi stå opp, strekke oss, og så skal vi mingle og 
sammenligne våre lister.  Hvis du finner noen med akkurat 
de samme ideene som deg, gir dere hverandre en «high 
five».  Men finner du noen som har en setning du ikke har 
skrevet ned, kan du skrive den ned i høyre kolonne.  Og så 
går du videre til en av de andre.  

Papir og penn 



sitt eget. Da skriver de det ned i 
høyre kolonne. Så går de videre til 
noen andre og gjør det samme.  (3-
4 minutter). Til slutt har de en liste 
med 4 til 8 hovedpoeng fra DVD-en.  
Ta noen tilbakemeldinger i 
gruppen. 

Dere har nå 3 minutter på det, slik at hvis dere er effektive 
kan du kanskje rekke å snakke med 3 forskjellige personer. 
Er dere klare?  
3, 2, 1, start…  
(etter 3-4 minutter) 
Ok. Stopp hvor dere er.  Fortell meg noe av det dere fikk ut 
av DVD-en? (ta kanskje en idé fra hver person) 
 

Debrief 2: (5 minutter) 

Del noen tanker etter 

DVD-en 

Forslag 2 mulig for eldre 

grupper 

Dette er mer vanlig gruppe 
forelesning.  Vi tar litt feedback og 
skriver det opp på white board eller 
flipover eller lignende. 

Tenk litt over det dere nå har sett.  Hvilket tre hovedting 
sitter du igjen med etter å ha sett DVD-en? Dere har 2 
minutter på å skrive ned noen tanker. 
(2 minutter) 
Flott.  Hva er noen av poengene dere fikk med dere. 
(skriv på tavlen) 
Har dere noen spørsmål eller kommentarer til det dere har 
sett eller hørt på DVD-en?  
 

Flipover eller lignende 
Papir og penn 

Gå dypere: 
Post 1: Fakta og profetier 

(5 minutter) 

Her deler vi ut et ark hvor de ser litt 
nærmere på hvordan livet til Jesus 
oppfylte profetier.  
 

Flott, da er vi klare til å gå videre.  Og vi begynner med dette 
arket. På den ene siden ser du noen fakta om Jesus liv og 
lære.  På den andre siden ser du noen Bibelvers fra det 
gamle testamentet og ca. når de versene ble skrevet. Bruk 5 
minutter i par eller 3 og 3, og finn ut hvilket Bibelvers som 
passer til hvilke fakta. 
 

Ark: fakta og profetier 
om Jesus 

Gå dypere: 
Post 2: Forstå Daniel 9 

(20 minutter) 

Her vil gruppen stå rundt en 
illustrasjon. Del ut arkene med 
bibelteksten på.  

En profeti som ble referert til i DVD-en er verdt å se på igjen, 
fordi den er kjempe spennende.  Den ble skrevet av 
profeten Daniel, ca. 600 år før Jesus ble født og er et resultat 
av et syn Daniel hadde i Babylon (som var en supermakt på 
den tiden og som nå i dag er en del av Irak). Som en ung 
mann hadde Daniel blitt tatt til fange av den babylonske 
hæren når de angrep Jerusalem.  Daniel hadde vært i 
Babylon i mange år og var selv en gammel mann når han fikk 
synet.  Han var godt kjent med skriftene til andre profeter, 

Kopier opp arkene som 
har bibeltekstene og 
kommentarene på.  
 
Dette trenger du for 
illustrasjonen: 
- Lenker  
- Konvolutt hvor det 

er skrevet, «Befaling 



inkludert Jeremia som hadde vært profet når Daniel var en 
liten gutt. Når Jerusalem ble ødelagt og Daniel ble tatt til 
fange sammen med mange tusen andre israelitter, skrev 
Jeremia om at etter 70 år vil fangene får lov til å reise hjem 
og gjenoppbygge Jerusalem.  
Det hadde gått 70 år.  Og dette plaget Daniel. Så han ba og 
ba til Gud om dette og i retur fikk han et syn som han skrev 
ned. Vi finner det i Daniel kapittel 9.  Synet hadde mye mer 
med Jesus å gjøre enn med noe annet.  
 
Nå skal vi se på det. (del ut arkene)  
 
Opp å stå alle sammen.  Vi leser nå en profeti som handler 
om tid.  Så vi skal lage en tidslinje sammen for å prøve å 
forstå hva profetien forteller oss.  
 
(Jobb nå gjennom arkene sammen med gruppen)  
 

nummer 1, Cyrus 538 

f.Kr.» 
- Konvolutt hvor det 

er skrevet, «Befaling 

nummer 2, 519 f.Kr.» 

- Konvolutt hvor det 
står skrevet, 
«Befaling nummer 3, 

Artaxerxes, 457 

f.Kr.» 
- Tau som er markert 

for å vise 49 uker 
eller et målebånd.  

- Murstein 
- Kopp med vann 
- Et lite kors 
- En rund stein. 

Alternativer  Beskrivelse Hva jeg sier Hva jeg trenger 

Gruppearbeid 

(12 minutter) 

Snakk om Johannes 1 

Dette er et enkelt bibel studie som 
er basert på Johannes 1,1-18 
Alle gruppene kan gå gjennom 
dette.   
Etter at gruppene er ferdig med 
arkene så kan det være at man 
velger å avslutte der. Alternativt så 
kan man velge å avslutte med en av 
følgende to aktiviteter:  
 
a) Yngre 

Når man leser teksten får mann en 
episk følelse i Johannes 1.  Scenen 
er satt – det er nesten som om 

Nå skal vi se på hva Jesu nærmeste venn sa om han.   
Dere skal jobbe i grupper og dere har 12 minutter til å jobbe 
med arkene jeg deler ut nå.  
 
(for bonus endinger, se forslagene til venstre) 

Arket: «Gruppearbeid» 



mann har kommet inn på en 
spennende magisk film.  
Få gruppen til å forestille seg at 
dette er en film.  De må summere 
opp det som står i disse versene, og 
fremføre den spennende 
oppsummering med en «film 
trailer» stemme.  Dette kan være 
gøy, kort, og samtidig tvinge dem til 
å finne essensen i teksten.  
 
b) for mer modne ungdommer 
som har bakgrunn i 
adventistsamfunnet. 
Skriv ut arket med adventistenes 
trospunkter på (den bak i 
lederpermen).  Be gruppene om å 
finne så mange av doktrinene som 
mulig i Johannes 1,1-18.   
Målet her er å få et bilde over hvor 
sentralt «ordet» er. (det skal være 
mulig å finne minst 15 trospunkter i 
denne teksten, men antallet er ikke 
så viktig, det som er viktig er for 
ungdommene å innse hvor viktig 
denne bibel teksten er). 

Stilletid (5 minutter) Mulighet for refleksjon Og da er vi nesten ferdig for i dag. Men først skal vi 
reflektere litt for oss selv.  
Jeg deler ut noen ark til dere.  Ingen andre trenger å se arket 
ditt.   Men det er viktig at vi tar stilling til hva vi snakker om 
her. For her møter vi noen veldig viktige spørsmål.  
I dag har vi sett på hvem Jesus er.  Neste gang skal vi snakke 
om mirakler.  

Lydfil: «liar lunatic lord» 
Ark: Stilletid 



Nå skal jeg spille (eller lese) et sitat fra en engelsk bok som 
heter Mere Christianity. Den er skrevet av den samme 
person som skrev Narnia – C.S.Lewis. Dere har teksten på 
arket deres også.  Så hvis alle setter seg godt til rette, kan vi 
høre vi på dette. 
(spill av lyd fil)  
(når den er ferdig) 
Nå, uten å si noe til noen andre, tenk litt for deg selv om det 
som er skrevet på høyre siden av arket.  (gi deltagerne 3 
minutter til dette) 

 

 

  



Fakta	og	profetier	om	Jesus	

Hvilken profeti i høyre kolonne går i oppfyllelse/passer med faktaene i venstre kolonne? Kan dere koble de 

sammen? 

Fakta om Jesus liv Profetier Ca. dato for profetien 

Messias** ble født i Betlehem.  Matteus 2,1 Hosea 11,1 720 år før Kristus 

Messias ble kalt for Immanuel som betyr «Gud 
med oss». Han ble født av en Jomfru. Matteus 
1,23 
 

Salmene 69,22 1000 år før Kristus 

Jesus måtte flykte til Egypt med foreldrene 
som en ung gutt. Matteus 2,14-15 
 

Jesaja 53,7 750 år før Kristus 

Babyene i Betlehem ble drept. Matteus 2, 16-8 Jesaja 9,1-2 750 år før Kristus 

Messias jobbet i Galilea, Sebulon og Naftali. 
Matteus 4,12-16 
 

Jesaja 53,12 750 år før Kristus 

Jesus red inn i Jerusalem på et esel.  
Johannes 12,13-15 
 

Jesaja 53,9 750 år før Kristus 

Jesus ble forrådt for 30 sølvmynter som ble 
returnert til prestene. De brukte pengene til å 
kjøpe pottemakerens åker. Matteus 27,3-10 
 

Jeremia 31,15 600 år før Kristus 

Jesus ble stille foran de som anklaget han. 
Markus 15,3-5  
 

Salmene 22,7-9 1000 år før Kristus 

Jesus ble spyttet på og slått. Matteus 26,67 Salmene 34,20-21 1000 år før Kristus 

Messias ble korsfestet sammen med 
kriminelle. 
Matteus 27,38; Markus 15,27-28 
 

Mika 5,2 710 år før Kristus  

Jesus ble gitt eddik å drikke. 
Matteus 27,34; Johannes 19,28-30 
 

Sakarja 9,9 520 år før Kristus 

Hendene og føttene til Jesus ble 
gjennomboret. Johannes 20, 25-27 
 

Salmene 22,16-18 1000 år før Kristus 

Messias ble hånet. Lukas 23,35 Sakarja 11,12-13 520 år før Kristus 

Soldatene spilte for å vinne klærne til Jesus. 
Lukas 23,34  
 

Jesaja7,14 750 år før Kristus 

Benene til Jesus ble ikke brukket.  
Johannes 19,33-36 
 

Jesaja 50,6 750 år før Kristus 

Jesus ble begravd i en rik manns grav. 
Matteus 27,57-60 
 

Salmene 22,19 1000 år før Kristus 

** Messias betyr «den salvede», med andre ord, den som blir sendt av Gud. Bibelens Nye 

Testamentet er tydelig på at Messias og Jesus er en og den samme.



 Gå dypere: Daniel Kapitel 9 

Hovedpunkter i Daniel 
9 

De sytti ukene Læringspunkter 

Daniel venter på 

oppfyllelse av en 

profeti. 

 
Symbol: lenker 

9I det første året Dareios, sønn av Ahasveros, var 

konge – han var av medisk ætt og var blitt konge over 
kaldeerriket –  2 i det første regjeringsåret hans la jeg, 
Daniel, merke til i bøkene hvor mange år Jerusalem 
skulle ligge i ruiner ifølge Herrens ord til profeten 
Jeremia. Det var sytti år.  3 Jeg vendte meg til Herren 
Gud for å søke ham med bønn og rop om nåde, for å 
faste i sekk og aske. 

 

• I 539 før Kristus erobret Cyrus, den persiske kongen, Babylon.  Hans 
allierte, Dareios, fra Media ble konge i Babylon. 

• Daniel ble statsministeren og i løpet av året endte han i løve hulen. Han 
overlevde det. 

• Daniel lengtet etter å komme hjem igjen til Jerusalem, han hadde kjent 
Jeremia da han var en liten gutt.  

• De ordene han leste fra Jeremia kan vi finne i Jeremia 25,8-12 og i Jeremia 
29,10-14 

• Her lover Gud at Babylon vil få sin straff, og at etter 70 år vil Gud gjøre det 
mulig for Jerusalem å bli gjenoppbygget. 

• Når Persia og Media tok Babylon i år 539 fikk Babylon sin straff. 
• Men hva med Jerusalem, og alle jødene som hadde blitt tatt til fange og var 

i Babylon? De var fortsatt ikke fri, og Jerusalem var fortsatt i ruiner.  
 
GJØR DETTE: DERE HAR NOEN SYMBOLER.  AV SYMBOLENE SKAL VI LAGE EN 
TIDSLINJE. TA LENKENE OG LEGG DEM NED PÅ GULVET.  DETTE REPRESENTERER 
SITUASJONEN GUDS FOLK VAR I. 

 
Daniel ber om og for 

oppfyllelsen av 

profetien. 

     4 Jeg ba til Herren min Gud og bekjente: «Å, Herre, du 
store og skremmende Gud, som holder pakten og er 
trofast mot alle som elsker deg og holder dine bud!  5 Vi 
har syndet, handlet ille, gjort urett, vært trassige og veket 
bort fra dine bud og dommer.  6 Vi har ikke hørt på dine 
tjenere profetene som talte i ditt navn til kongene våre, 
stormennene og fedrene og til alt folket i landet.  7 Din er 
rettferdigheten, Herre, og vår er skammen. Slik er det i 
dag med mennene i Juda og dem som bor i Jerusalem og 
i hele Israel, fjern og nær, i alle land du drev dem bort til, 
fordi de hadde vært troløse mot deg.  8 Ja, Herre, oss 
tilhører skammen, oss og kongene våre, stormennene og 
fedrene, for vi har syndet mot deg.  9 Hos Herren vår Gud 
er barmhjertighet og tilgivelse; vi har gjort opprør mot 
ham. 10 Vi hørte ikke på Herren vår Gud og fulgte ikke 
hans lover, som han ga oss ved sine tjenere profetene. 
11 Hele Israel brøt din lov, vendte seg bort og hørte ikke 
på deg. Derfor har den forbannelseseden som er 
beskrevet i loven til Guds tjener Moses, kommet over 
oss. For vi har syndet mot ham. 12 Han har satt i verk det 

• På grunn av Jeremias profeti og utfordringen som vi finner i Jeremias 
profeti som sier at når dere «kaller på meg og kommer til meg med deres 
bønner, vil jeg høre på dere» (Jeremia 29,12), så kneler Daniel ned og ber.  

• Vi kan lære mye om bønn fra Daniel 
- han priste Gud og erkjente at Gud er større enn seg selv. 
- han takket Gud for alt Gud hadde gjort for dem tidligere i historien. 
- han anerkjente at de som et folk hadde gjort noen store feil, han beklaget 
opprøret mot Gud, og at de hadde glemt han.  
- han ba Gud om nåde og tilgivelse og han ba om at Han skulle huske sitt 
løfte gjennom Jeremia.  

• Like etter Daniels bønn, og nesten nøyaktig 70 år etter at Babylon hadde 
erobret Jerusalem og dratt med seg så mange fanger til Babylon, skrev 
Cyrus en erklæring hvor han presenterte en ny måte å regjere på. Persia 
ville vise toleranse til folkeslagene som var under deres makt og som 
tidligere hadde blitt undertrykt. Han ville kultivere regionale religioner og 
tradisjoner. Han ga til og med økonomisk støtte for gjenoppbygging av 
templer som hadde blitt ødelagt av Babylonerne.  



ordet han talte mot oss og mot styrerne som styrte over 
oss. Han har ført over oss en ulykke så stor at det ikke 
finnes et sted under himmelen der det har hendt noe slikt 
som i Jerusalem. 13 Etter det som er skrevet i 
Moseloven, kom all denne ulykken over oss. Men vi 
prøvde ikke å vinne velvilje for Herren vår Guds ansikt, vi 
vendte ikke om fra vår synd og prøvde ikke å forstå din 
sannhet. 14 Derfor hadde Herren stadig ulykken for øye 
og førte den over oss. For Herren vår Gud er rettferdig i 
alt han gjør, men vi hørte ikke på ham. 
    15 Og nå, Herre vår Gud, du som førte folket ditt ut av 
Egypt med sterk hånd og vant deg et navn som består 
selv i dag, vi har syndet og gjort urett. 16 Herre, du som 
alltid er rettferdig, vend vreden og harmen bort fra din by 
Jerusalem, ditt hellige fjell! Fordi vi har syndet og fedrene 
våre har handlet galt, er Jerusalem og folket ditt blitt til 
spott for alle omkring oss. 17 Hør nå, vår Gud! Din tjener 
ber og roper om nåde. La ditt ansikt lyse over din 
ødelagte helligdom, Herre, for din egen skyld. 18 Min 
Gud, vend øret hit og hør! Åpne dine øyne og se våre 
ruiner og byen som ditt navn er nevnt over. For det er 
ikke i tillit til våre rettferdige gjerninger at vi kommer fram 
for ditt ansikt med våre rop om nåde, det er i tillit til din 
store barmhjertighet. 19 Hør, Herre! Tilgi, Herre! Lytt og 
grip inn, drøy ikke – for din egen skyld, min Gud! For ditt 
navn er nevnt over byen din og folket ditt.» 

 

• Veien var nå åpen for at Jødene kunne dra tilbake til Jerusalem, akkurat slik 
som profetien hadde sagt det. (selv om det var 80 år før det faktisk 
skjedde.  

• Cyrus sin erklæring finnes nå i det britiske museum i London.  Det er 
skrevet på en stein sylinder. 

• Ellers kan du lese historien i Bibelen – i Esra kapitel 1.  
 
GJØR DETTE: VED SIDEN AV LENKENE, LEGG EN KONVOLUTT HVOR DET STÅR 
«BEFALING NUMMER 1: 538 F.Kr» 

Engelen Gabriel 

kommer til Daniel 

20 Mens jeg ennå talte og ba og bekjente min egen synd 
og synden til Israel, mitt folk, mens jeg bar fram for 
Herren min Gud en bønn for min Guds hellige fjell, 21 ja, 
mens jeg ennå ba min bønn, fløy Gabriel, den mannen 
jeg tidligere hadde sett i et syn, helt fram til meg. Det 
var ved tiden for kveldsofferet. 22 Han ville lære meg og 
sa: «Daniel, nå er jeg kommet for å gi deg innsikt. 23 Da 
du begynte å be, gikk det ut et ord, og jeg er kommet for 
å fortelle det til deg, for du er høyt elsket. Legg merke til 
ordet, så du forstår synet! 

 

• Gabriel var engelen som hadde kommet til Daniel i kapitel 8. Der 
snakket Gabriel om en tidsperiode som ville vare i 2300 dager.  

• Referansen til det tidligere synet kobler Daniel 9 med Daniel 8.   
• Gabriel kom for mer enn bare å si at Jeremias profeti ville gå i 

oppfyllelse. Han kom for å gi Daniel «innsikt». Innsikt i hva? Jo, Daniel 8. 
som Daniel ikke hadde forstått noe av: «Jeg, Daniel, var syk i flere dager. 
Så stod jeg opp og gjorde min tjeneste hos kongen.  Jeg var lamslått av 
synet og forstod det ikke».(Daniel 8,27) 

• Vi kommer tilbake til Daniel 8 i et senere program. 
 

Gabriel forteller om 

70 «uker». 

 
Symbol: målebånd 

24 Sytti uker er bestemt 
          for ditt folk og din hellige by, 
          til å bringe ondskapen til ende, 
          til å gjøre slutt på synden, 
          til å sone skylden 

• Det første Gabriel snakker om er en 70 ukers periode.   
• VIKTIG: i Bibelens profetiske skrifter, er en dag et symbol for et år. 

(se også 4. mosebok 14,34; og Esekiel 4,4-6) 
• Dette betyr at når Gabriel snakker om 70 uker snakker han om 490 



eller tau som 
symboliserer tid. 

          og føre fram en evig rettferd, 
          til å stadfeste det profetene så 
          og salve det aller helligste. 

 

år (70*7=490).  
• Så lang tid ville Gud gi jødene til å være trofaste og vise at de kunne 

være Guds folk og være et lys i verden.  
 

GJØR DETTE: BRUK ET MÅLEBÅND ELLER ET TAU SOM REPRESENTERER 490 
ÅR. LEGG DET PÅ GULVET CA. 30 CM. FRA KONVOLUTTET.  
 

Gabriel forteller om 

når «den salvete» 

(Messias eller Jesus) 

ville komme.  

 
Symboler:  2 stk. 
konvolutter med de 
siste to befalingene. 
Murstein – etter 7 
uker (49år) var 
Jerusalem 
gjenoppbygget. 
Kopp med vann – Jesu 
dåp. 

25 Du skal vite og forstå: Fra ordet gikk ut om at 
Jerusalem skal gjenreises og bygges opp igjen, og til det 
kommer en som er salvet, en fyrste, skal det gå sju uker, 
og i sekstito uker skal byen stå gjenreist og gjenoppbygd, 
med gater og vollgraver. Men det skal være en tid full av 
trengsler. 26 Etter de sekstito ukene skal den salvede 
ryddes av veien og bli borte. 
         
          Byen og helligdommen skal legges øde 
          av hæren til en fyrste som kommer. 
          Han skal ende sine dager i en flom. 
          Ødeleggelsen som er fastsatt, 
          skal vare til krigen er slutt. 

 

• Når begynner de 70 ukene eller 490 årene?  
• Svar: «fra ordet gikk ut om at Jerusalem skal gjenreises… vers 25) 
• Befalingen som kom i 538 f.Kr. var den første av 3 befalinger og var 

en generell politisk erklæring.  
• Det kom en befaling til, i 519 f.Kr. som egentlig var en avklaring 

rundt den første.  
• Den tredje befalingen kom i 457 f.Kr. og hadde mye med Jerusalem 

å gjøre. Det var en befaling om at Esra fikk lov til å bygge opp 
rettssystemet i Jerusalem basert på Moseloven, og hvor alle de 
religiøse seremoniene og lover ble gjenopprettet. Dette var den 
mest omfattende befalingen i forhold til Jerusalem og derfor 
begynte de 490 årene med denne hendelsen. 

• De 490 årene begynte derfor i 457 f.Kr. 
 
GJØR DETTE: FINN FREM DE SISTE TO KONVOLUTTENE.  SETT DEM NED PÅ 
RIKTIG PLASS I FORHOLD TIL VÅR TIDSLINJE.  
  

• Legg merke til at de 70 ukene er delt opp i vers 25. 
• Først er det 7 uker (49 år).  Det tok ca. 49 år å gjenoppbygge byen.  
• Så er det sekstito uker (434 år). Jerusalem var ferdig restaurert 

under den tiden, men noe ville skje i slutten av den 434 års 
perioden.  

• La oss kalkulere for å se hvilke dato vi kommer til!  
457 f.Kr. + 49 år = 408 f.Kr. 
408 f.Kr. + 434 år = 27 e.Kr. 
Hva skjedde i år 27 e.Kr.? Jo, Jesus ble døpt og begynte sin misjon.  
 

GJØR DETTE: TA MURSTEINEN FRA SYMBOLESAMLINGEN, OG LEGG DEN PÅ 



TAUET FOR Å REPRESENTERER AT JERUSALEM VAR GJENNOPBYGGET ETTER 
49 ÅR. 
 
GJØR DETTE: SETT KOPPEN MED VANN PÅ TIDSLINJE FOR Å VISE JESUS SIN 
DÅP.  
  

Gabriel forteller at 
Messias skal lage en 
pakt med mange og 
etter en «halv uke» 
skal han gjøre slutt på 
slaktoffersystemet.  
 
Symbol: korset – slutt 
på offersystemet 

    27 I én uke skal han stadfeste en pakt med de mange, 
          etter en halv uke gjør han slutt 
          på slaktoffer og grødeoffer. 
          På motbydelighetens vinger 
          kommer han som ødelegger, 
          helt til utslettelsen som er fastsatt, 
          strømmer ned over ødeleggeren selv.» 

• Det er kun en uke (7 år) av de 490 årene som er igjen.  
• Gabriel forteller om at i midten av uken (3.5 dager/år) «gjør han 

slutt på paktoffersystemet.» 
• Hva var det som gjorde slutt på offersystemet? Jo, Jesus døde på 

korset. Han er beskrevet som «Guds lam». Og forhenget i tempelet 
revnet fra øverst til nederst. (Matteus 27,51) Dette symboliserte at 
offersystemet trengtes ikke mer, på grunn av det Jesus gjorde. 
(dette lærer vi mer om i et senere program).   

• Jesus ble korsfestet våren 31 e.Kr. Nøyaktig 3.5 år etter hans dåp på 
høsten 27 e.Kr.  

• Helt utrolig! 572 år før Jesus ble korsfestet, ble Daniel fortalt 
nøyaktig når Messias skulle døpes og henrettes.  

 
GJØR DETTE: SETT KORSET NED PÅ TIDSLINJEN. 

 
Hva skjedde på 
slutten av «uken»?  
 
Symbol: Stein – 
Stefanus ble steinet. 
Evangeliet spres til 
alle mennesker.   

 • Men i følge vår tidslinje er det fortsatt 3.5 år igjen av de 490.  
• Det som er interessant er at 3.5 år etter at Jesus ble korsfestet ble 

Stefanus steinet til døden av de jødiske lederne i Jerusalem.  Det var 
etter dette at den første menigheten begynte å flykte fra Jerusalem 
og nyheten om Guds rike ble dermed spredt over hele verden. Fra 
dette punktet var ikke jødene lengre Guds utvalgte folk. Kallet gikk 
ut til alle folk om å bli med i Guds rike.  

 
GJØR DETTE: I ENDEN AV TIDSLINJEN SETT EN RUND STEIN FOR Å MINNE 
DERE OM STEFANUS.  
 



Gruppearbeid ☺ 

 

Jobb sammen i grupper - mellom 3 og 6 stk. i hver gruppe. 

Les Johannes 1,1-18 

1. Hvem er «Ordet»? Hvordan vet dere det? 

 

 

2. Lag en liste over alt dere finner ut om «ordet» fra vers 1-5 og fra vers 10-18. 

 

 

 

3. Hva eller hvem er det som ikke forstår lyset? (vers 5 og 10).  Har dere opplevd situasjoner hvor lyset 
ikke forstås?  Hvorfor er det slik at noen ikke kjenner lyset? 

 

 

 

4. «nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus» (vers 17).  Hvordan ville et liv fult av nåde og sannhet se 
ut?  

 

- Et av argumentene som brukes for at Jesus var Gud er at hans liv og karakter lever opp til hans egne 
påstander om hvem han er.  Slik at han er ikke gal, eller kriminell, men den han sier han er.  Er dette en 
god argumentasjon, tror du? Hvorfor/hvorfor ikke? 

 

 

5. Fra denne teksten, hvordan sier Johannes at en person kan bli kjent med Gud? 
           
                      

 

  



Stilletid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Among these Jews there suddenly turns up a man who goes 

about talking as if He was God. He claims to forgive sins. He 

says He has always existed. He says He is coming to judge 

the world at the end of time. Now let us get this clear. 

Among Pantheists, like the Indians, anyone might say that 

he was a part of God, or one with God: there would be 

nothing very odd about it. But this man, since He was a Jew, 

could not mean that kind of God. God, in their language, 

meant the Being outside the world Who had made it and 

was infinitely different from anything else. And when you 

have grasped that, you will see that what this man said was, 

quite simply, the most shocking thing that has ever been 

uttered by human lips. 

One part of the claim tends to slip past us unnoticed 

because we have heard it so often that we no longer see 

what it amounts to. I mean the claim to forgive sins: any 

sins. Now unless the speaker is God, this is really so 

preposterous as to be comic. We can all understand how a 

man forgives offences against himself. You tread on my toe 

and I forgive you, you steal my money and I forgive you. But 

what should we make of a man, himself unrobbed and 

untrodden on, who announced that he forgave you for 

treading on other men's toes and stealing other men's 

money? Nobody does that. We have no right to.  Yet this is 

what Jesus did.  

He told people that their sins were forgiven, as if He was the 

party chiefly concerned, the person chiefly offended in all 

offences. This makes sense only if He really was the God 

whose laws are broken and whose love is wounded in every 

sin. In the mouth of any speaker who is not God, these 

words would imply what I can only regard as a silliness and 

conceit unrivalled by any other character in history.  

Yet (and this is the strange, significant thing) even His 

enemies, when they read the Gospels, do not usually get the 

impression of silliness and conceit. Christ says that He is 

"humble and meek" and we believe Him; not noticing that, if 

He were merely a man, humility and meekness are the very 

last characteristics we could attribute to some of His 

sayings. 

I am trying here to prevent anyone saying the really foolish 

thing that people often say about Him: "I'm ready to accept 

Jesus as a great moral teacher, but I don't accept His claim 

to be God." That is the one thing we must not say. A man 

who was merely a man and said the sort of things Jesus said 

would not be a great moral teacher. He would either be a 

lunatic—on a level with the man who says he is a poached 

egg—or else he would be the Devil of Hell.  

You must make your choice. Either this man was, and is, the 

Son of God: or else a madman or something worse. You can 

shut Him up for a fool, you can spit at Him and kill Him as a 

demon; or you can fall at His feet and call Him Lord and 

God. But let us not come with any patronising nonsense 

about His being a great human teacher. He has not left that 

open to us. He did not intend to. 

C.S.Lewis, Mere Christianity 

Les eller lytt til det som C.S. Lewis 

konkluderte om Jesus etter at han ble 

troende. Han var ateist men bestemte seg 

for å sjekke ut Jesus. 

Sett ring rundt de setningene du er enig i:  

 

 � Jeg tror at Jesus eksisterte.Jeg tror at Jesus eksisterte.Jeg tror at Jesus eksisterte.Jeg tror at Jesus eksisterte.    

    

 � Jeg er fortsatt usikker påJeg er fortsatt usikker påJeg er fortsatt usikker påJeg er fortsatt usikker på    hvem Jesus var.hvem Jesus var.hvem Jesus var.hvem Jesus var.    

    

 � Jeg tror at Jesus Jeg tror at Jesus Jeg tror at Jesus Jeg tror at Jesus var en viktig og god var en viktig og god var en viktig og god var en viktig og god 

person.person.person.person.    

    

 � Jeg tror at Jesus var Guds sønn.Jeg tror at Jesus var Guds sønn.Jeg tror at Jesus var Guds sønn.Jeg tror at Jesus var Guds sønn.    

 

 

Hva kunne du tenke deg å vite om Jesus 

som du ikke allerede vet? 


