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Jesus havde en klar strategi om at gøre mennesker til sine efterfølgere. 
I denne bog tager Peter Roennfeldt os på en spændende rejse igennem 
Jesu liv her på jorden og viser os, hvordan Jesus arbejdede med menne-
sker. Indholdet i denne bog egner sig til personlig andagt, til prædiken-
serier og fremfor alt til at blive brugt i mindre grupper.
 
Adventistkirken i Danmark ønsker at sætte et særligt fokus på vækst-
grupper. En vækstgruppe er ikke bare et nyt trendy påfund, men er 
selve essensen af at være en menighed – læse og studere Bibelen, bede 
og opleve et kristent fællesskab, der deler livet sammen og udfordrer 
hinanden til at udleve troen. Efter evangelierne i Det Nye Testamente, 
læser vi om den første kristne menighed, hvor strategien med vækst-
grupper var en naturlig måde, hvorpå evangeliet spredte sig som ringe 
i vandet. Gud skabte mennesket som relationelle væsener, der har det 
bedst med at være i et fællesskab. Vækstgrupper er små trygge fælles-
skaber, hvor troen udvikler sig og bliver levende.
 
Det er vores håb, at små menigheder, mellemstore menigheder og store 
menigheder må tage principperne omkring vækstgrupper til sig, så 
troen hos den enkelte kan vokse.
 
Bogen, du sidder med her, er skrevet som en ressource til netop vækst-
grupper, hvor du i 50 korte afsnit følger med Jesus og gennemgår hans 
liv her på jorden. De korte oplæg og forslag til spørgsmål egner sig 
glimrende til en lille vækstgruppe, der gerne mødes i et hjem, deler  
et måltid sammen og studerer Jesu liv sammen.
 
Ledelsen i Adventistkirken håber og beder til, at dette ressource- 
materiale må forny din begejstring som en efterfølger af Jesus.
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”Jesus fulgte en klar strategi, når han udrustede sine disciple. I bogen 
At følge Jesus tager Peter Roennfeldt os på en spændende og lærerig 
rejse gennem Jesu liv, der viser, hvordan Jesus bar sig ad med at vinde, 
oplære og udruste disciple. Du vil hurtigt opdage, at processen var 
enkel, relationel og praktisk anvendelig. Jeg har personligt oplevet  
dr. Roennfeldt ved flere lejligheder, både som tourguide i Israel og som 
underviser på utallige kurser om netop dette emne i årenes løb, og jeg 
ved, at disse praktiske studier kan inspirere, udruste, udfordre og  
anspore alle Jesu efterfølgere til selv at vinde disciple for ham. Uanset 
om du bruger materialet som andagtsmateriale, som kursusmateriale, 
i cellegrupper eller som inspiration til en serie af prædikener, vil du 
opdage, hvor vigtigt det er, at vi igen gør discipelskab til den grund- 
læggende drivkraft i kirken.“

Simon Martin, leder for kirkevækst og mission i Sydengland 
 
”Mange har taget en beslutning om at følge Jesus, men ikke mange kan 
sætte ord på, hvordan de selv er blevet oplært, ligesom de heller ikke er 
blevet undervist i, hvordan de selv kan være med til at oplære andre. 
Bogen At følge Jesus er en af de mest gennemarbejdede ressourcer 
til – gennem studiet af Jesu liv – at uddanne enkeltpersoner såvel som 
grupper i discipelskab. Mange studiegrupper i Finland har allerede 
gjort brug af materialet, som er oversat til finsk, og deres feed-back  
har været overvældende positivt.“ 

Atte Helminen, præst og coach, Helsinki, Finland 
 
”I en verden der hele tiden bliver mere kompleks, er det forfriskende  
at sidde ved Jesu fødder og lytte til hans ord. Som Bibelens Marta er vi, 
i vores iver efter at tjene Gud, tilbøjelige til at kaste os ud i alverdens 
projekter. Men Jesus roste Maria, fordi hun valgte at sætte sig ved hans 
fødder og lytte til hans ord. Med sit fokus på Jesu liv og mission har 
Peter givet os et værktøj, hvorved vi kan gøre lige netop det – nemlig 
sidde ved Jesu fødder og lære af ham. Jeg vil stærkt anbefale dette forløb 
til alle, der søger at følge Jesu eksempel i deres eget liv og tjeneste.“

Bill Hodgson, Power to Change – kirkebevægelser, SHIFTm2M 
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FORORD

Alle, som er blevet berørt af Jesus, udfordres til at følge ham. For nogen sker 
det tilsyneladende helt af sig selv, mens andre har tendens til at stagnere og 
henfalde til passivitet. Kærlighed til Jesus vækker i os ønsket om helhjertet at 
følge ham, og dog er der visse spørgsmål, der trænger sig på: Hvordan bliver jeg 
i sandhed Jesu efterfølger? Og hvor lang tid går der, inden jeg når dertil?
 
Med udgangspunkt i evangeliernes beretninger om Jesus viser Peter Roenn-
feldt, hvad det var for en dannelsesrejse, som Jesus helt bevidst tog sine tilhæn-
gere med på. Hvert skridt var nøje tilrettelagt, og han var tålmodig. Disciplene 
fulgte ham, de svigtede, og de rejste sig igen. I At Følge Jesus opfordres vi til selv 
at gennemgå samme udvikling som disciplene. Denne bog tager os skridt for 
skridt gennem evangelierne, den opfordrer os til at tænke over, hvad det, som 
vi læser, betyder for os, og hvordan vi kan udleve det i praksis. Det er en bog, 
som du kan blive klog af, for den trækker på Jesus og hans uendelige visdom. 
Men det er også en praktisk anvendelig bog, for det at følge Jesus har praktiske 
konsekvenser for dit liv her og nu. I vores læsning kommer vi, der vandrer med 
Jesus, til at gøre fremskridt såvel som tilbageskridt. Vi vil falde, og vi vil rejse os 
igen i følgeskab med Jesus. Jesu kærlighed og nærvær vil blive håndgribelige for 
os, og hans ønske om, at vi lever op til vores fulde potentiale, vil anspore os.

Peter Roennfeldt taler af egen erfaring. Han har en baggrund som præst, evan-
gelist, leder, menighedsplanter, underviser, mentor, foredragsholder og coach. 
Men først og fremmest er han selv Jesu efterfølger. Han har været igennem 
processen med familie, venner og kolleger.

Peter har arbejdet i Australien, i hele Stillehavsområdet, i Europa, i Afrika og i 
Mellemøsten. På sine mange rejser, har han desuden haft anledning til at dele ud 
af sin viden i mange andre dele af verden. Han ved af erfaring, at principperne for 
efterfølgelse er de samme for analfabetiske bønder i Papua Ny Guinea og arabiske 
nomadefolk i Nordafrika som for sofistikerede og sekulære post-kristne profes-
sionelle i Nord- og Vesteuropa. Principperne er relevante for magthavere – på det 
nationale såvel som det lokale plan – og for højere uddannelsesinstitutioner. De 
er anvendelige i afrikanske såvel som mellemøstlige og asiatiske samfund. 



Peter brænder for, at de, der tror på Jesus, må vokse i troen og være med til at 
vinde, oplære og udruste disciple for Jesus. Denne bog tilskynder os til at løfte 
troen på Jesus fra det teoretiske til det praktiske plan ved at følge hans eksem-
pel og hans metoder. Idet vi sammen følger Jesus, vil han stifte en bevægelse, 
som kan udruste disciple på tværs af generationer og etniske tilhørsforhold.

Det har været en stor velsignelse for mig personligt at have Peter som mentor. 
På det seneste har vi tilbragt en del tid i samtale og bøn, idet vi i fællesskab har 
undervist andre om, hvad det vil sige at følge Jesus. Jeg har selv meget tilbage at 
lære i min vandring med Jesus, og denne bog hjælper mig med at blive den, jeg 
ønsker at være, og som Jesus kalder mig til at være.

Glenn Townend 
Præst, menighedsplanter, kirkeleder



INDHOLD

Forord

Verden på Jesu tid 11
 Kort: Det Hellige Land på Jesu tid 16
 Kort: Jesus i Galilæa 17

Fase 1: Forberedelse til et liv med vækst 18
Studie 1 Jesus som spæd 20
Studie 2 Jesus – et jødisk barn 24
Studie 3 Tømreren Jesus 28
Studie 4 Jesu fætter: Vejen banes for Gudsriget 31

Fase 2:  Etablering: Et forbillede på, hvordan man 
 skaber vækst 35
Studie 5 Overgangsmarkører: Dåben og fristelsen i ørkenen 37
Studie 6 ”Kom og se“ – Jesus kalder sine første disciple 43
Studie 7 ”Følg mig“ – Jesu anden opfordring 47
Studie 8  Jesu tillid til Åndens kraft 51
Studie 9 Jesus, det sande tempel! 54
Studie 10 Mødet med Nikodemus: Et medlem af det jødiske råd 58
Studie 11 Eksplosiv vækst: Flere disciple end Johannes 61
Studie 12 En samaritansk kvinde: Samtale med en foragtet slægtning 64
Studie 13 En kongelig embedsmand: Helbredelse for hedninger 69
Studie 14 Væsentlige komponenter i opbyggelsen af Jesu bevægelse 73

Fase 3: Oplæring: At udruste til udvidet opsøgende  
 arbejde 76
Studie 15 På farten: Store omvæltninger 77
Studie 16 Helbredelse ved Betesda – på en sabbat! 80
Studie 17 ”Kom, fisk med mig“ – En opfordring til at tage del 84
Studie 18 Fiskeri med Jesus: Rejse 1-4 88
Studie 19 Fiskeri med Jesus: Rejse 5 og 6 94
Studie 20 Fiskeri med Jesus: Rejse 7 98
Studie 21 Mere sabbatsdebat: Hvad handlede det nu om? 103
Studie 22 Væsentlige komponenter i opbygningen af Jesu bevægelse 107



Fase 4: Udvidelse af lederteamet gennem selvopofrende  
 kærlighed 110
Studie 23 En nat i bøn: Valg af ledere 112
Studie 24 En omvendt strategi: Fjerde opfordring 116
Studie 25 Ledelse og autoritet 121
Studie 26 Ledelse og tvivl 124
Studie 27 Ledelse og taknemmelighed 127
Studie 28 Ledelse og afvisning 132
Studie 29 Ledelse og handlingsplaner 135
Studie 30 Ledelse og vanskelige opgaver 140
Studie 31 Ledelse i krisetider 144
Studie 32 Ledelse og frafald 147
Studie 33 Ledelse og fordom 151
Studie 34 Ledelse og klippen 155
Studie 35 Ledelse og konflikthåndtering 159
Studie 36 Hvilken slags kirke så Jesus for sig? 163
Studie 37 Det væsentligste klart og tydeligt formidlet 167
Studie 38 Fredens barn og trin til vækst 173
Studie 39 Jesu radikale verdenssyn bekræftet 179
Studie 40 Væsentlige principper for udrustning af disciple bekræftes 182
Studie 41 De sidste bliver de første! 186

Fase 5: Udbredelse ved Helligåndens salvelse 191
Studie 42 At bære frugt: Et figentræ uden figner 193
Studie 43 Kærlighed: Det vigtigste bud 198
Studie 44 Trofasthed: Agtpågivenhed og arbejdsomhed 202
Studie 45 De udstødte: ”Hvad hun har gjort, vil blive fortalt“ 207
Studie 46 Revolutionær ydmyghed: I hverdagen 212
Studie 47 Helligånden tager over 217
Studie 48 Selvopofrelse: ”Større kærlighed har ingen…“ 221
Studie 49 Passioneret vidnesbyrd om de gode nyheder! 226
Studie 50 ”Modtag Helligånden“: Femte opfordring 231

 Noter 236
 Tak 249



11

VERDEN PÅ JESU TID

Ikke mange skænker Jesus en tanke i dag, men for 2.000 år siden tiltrak han 
sig massernes opmærksomhed, irriterede de religiøse ledere og konfronterede 
politikerne. Da han var omkring 30 år gammel, trådte han ind på verdenssce-
nen fra en lille landsby på mellem 120 og 150 indbyggere¹ og sprængte græn-
serne for det, som forventedes af ham.² Det blev startskuddet til en bevægelse 
– en modkultur – som på mindre end tre århundreder vandt tilslutning hos 
millioner af mennesker overalt i Romerriget.³ Den måde hvorpå han med sine 
banebrydende ideer vendte op og ned på samfundsnormerne og på den gængse 
opfattelse af magt og status var mildt sagt imponerende.

Jesus benyttede sig af en ganske enkel metode, når han kaldte, oplærte og 
udrustede sine disciple – en metode, der adskilte sig radikalt fra den, som sam-
tidens religiøse og politiske ledere plejede at anvende. Han knyttede bånd – ofte 
i forbindelse med et måltid. Han mødte menneskers behov og gjorde dem til 
disciple, idet han oplærte dem til at gøre det samme.

Disciple er en slags lærlinge eller elever, som ved at benytte Jesu egne metoder 
selv vinder disciple for Jesus. De fremmer den bevægelse, som han har startet, 
og forbereder mennesker på hans andet komme! Aftenen før han blev forrådt, 
sagde han til sine disciple: ”Den, der tror på mig, han skal også gøre de ger-
ninger, jeg gør“ (Joh 14,12). Efter sin opstandelse sagde han: ”Som Faderen har 
udsendt mig, sender jeg også jer“ (Joh 20,21; sml. Joh 17,18; Matt 28,19).

Hvis vi skal forstå, hvad hans ord indebærer, må vi forstå den kontekst, som 
han befandt sig i: verden på Jesu tid. Vi må kende den politiske situation, da-
tidens retskredse og den overhængende fare, som den tids magtsyge og jaloux 
tyraner udgjorde. Desuden må vi kende til geografi, kultur og religiøs praksis. 
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Hvor lå landsbyerne og de større byer? Hvor boede folk? Hvordan boede de? 
Hvordan var hjemmene indrettet? Hvordan gik de klædt? Hvad spiste de?  
Hvilke familiemønstre havde de? Hvem var i familie med hvem? Hvad bekym-
rede de sig over, og hvad frygtede de?

I denne bog vil vi gå på opdagelse i Jesu verden. Jeg tager delvist udgangspunkt 
i min egen research. Siden 1979 har jeg besøgt Israel regelmæssigt, og jeg har 
været så heldig, at tilbringe et semester med Dr. William Shea ved Jerusalem 
Study Centre, som ligger blot få gader fra selve Gravhaven. Af større betydning 
er dog de fremragende akademiske studier foretaget af Kenneth Bailey, Richard 
Horsley, Neil Asher Silberman, Craig Evans, Bargil Pixner, Peter Walker og 
andre, som denne bog trækker på.

Efter at have siddet ved Jakobs brønd, sejlet på Genesaret Sø, vandret gennem 
Wadi Qelt, besteget Oliebjerget og besøgt Himmelfartskirken samt Tempelbjer-
get, stod det mig klart, at det ikke kun var et budskab, som Jesus kom for at dele 
med os, men også en fremgangsmåde. Jeg blev slået af hans menneskelighed, og 
jeg blev tvunget til at tage mine yndlingsfortællinger op til revision; den kasse, 
jeg havde presset Jesus ind i, blev sprængt og mit syn på ham udfordret. Hans 
liv danner derfor nu rammen om alt, hvad jeg foretager mig – lige fra mission 
og menighedsplanting til oplæring af disciple. 

Min grundlæggende antagelse 
Når vi udruster disciple og opbygger en bevægelse, er Jesus vores forbillede. Det 
var ikke nogen tilfældighed, at hans bevægelse gik viralt. Derfor skal vi nu skridt 
for skridt følge hans liv med det formål at blive klogere på, hvordan han oplærte 
sine disciple og opbyggede en dynamisk bevægelse. Alt, hvad evangelisterne har 
nedskrevet, bidrager til vores forståelse. De 5 faser af hans liv danner rammen:4

1. Forberedelse: til et liv med vækst.
2. Etablering: et forbillede på, hvordan man skaber vækst.
3. Oplæring: at udruste til udvidet opsøgende arbejde.
4. Udvidelse af lederteamet: gennem selvopofrende kærlighed.
5. Udbredelse: gennem Helligåndens salvelse.
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På denne rejse vil vi genopdage den enkle, relationelle menighed. Jesus stillede 
sig kritisk overfor de motiver, der lå til grund for mange af tidens religiøse 
handlinger, og du kan roligt regne med at blive rystet over hans holdninger til 
religion. Det er dog sikkert, at de grundlæggende principper, formålet med – 
og ånden i – den menighed, som han grundlagde, vil vinde genklang hos dig.

Frem for alt skal du forvente at blive opmuntret og inspireret. Evangelierne 
danner rammen om et forfriskende nyt indblik i Jesu liv og mission. Trods sin 
guddommelighed er han tydeligvis også menneske, og det engagement, som 
han lægger for dagen, når han indstifter Gudsriget og opbygger sin bevægelse, 
er voldsomt inspirerende.

Supplerende læsning
Som supplement til Bibelen vil jeg anbefale værker, hvori beretningerne fra alle 
fire evangelier er samlet til én fortløbende fortælling. En mulighed er Historien 
om Jesus af Jerry D. Thomas, Dansk Bogforlag, 2009. Dette er en forkortet og 
moderniseret version af en gammel klassiker af Ellen White, nemlig Den Store 
Mester (ældre udgave) eller Jesu Liv (nyere udgave) også fra Dansk Bogforlag. 
I alle tre versioner er emner og kapitelinddelinger de samme, så du kan uden 
problemer vælge den version, som passer dig bedst.

En krævende, men livsforvandlende rejse
Det er ikke nogen magelig slentretur, som du nu begiver dig ud på, men snarere 
en ganske krævende og potentielt livsforvandlende opdagelsesrejse gennem hele 
beretningen om Jesu liv. Du kan vælge at gå alene, eller du kan invitere andre 
med på rejsen. Materialet er opdelt i mindre afsnit, som hver især kan danne 
grundlag for mere dybdegående studier af specifikke aspekter af Jesu liv. I små-
grupper kan I f.eks. arbejde med ét afsnit og så holde en pause, inden I tager fat 
på det næste. I kan også vælge et afsnit, som er særligt relevant for jer her og nu 
eller for jeres særlige lederroller. Fase 4 kan f.eks. anvendes til at undersøge, hvil-
ket verdenssyn og hvilke ledelsesprincipper, som Jesus videregav til de 12 apostle, 
mens fase 5 er en guidet tur gennem den sidste uge af Jesu liv – fra palmesøndag 
til opstandelsen. I sin helhed henvender dette materiale sig dog til:
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1. Bibelstudie- og diskussionsgrupper. 
I disse grupper læser man hver især evangelieteksten og arbejder sig gennem 
en studieguide. Herefter mødes gruppen én gang om ugen – det kan være på en 
café til brunch eller om aftenen hjemme hos en af deltagerne. Her diskuteres, 
hvordan ideerne og principperne kan omsættes i praksis. Det vil tage tid at ar-
bejde sig igennem materialet, men fordelen er, at man kun behøver at mødes en 
time om ugen på et tidspunkt, der passer alle. Og så kan man jo invitere andre 
med i gruppen, det er en oplagt måde at præsentere sine venner for Jesus!

2. Præster og menighedsledere. 
Mange menighedsledere og præster anvender allerede At følge Jesus. Alle i le-
derteamet læser hver især evangelieteksterne og arbejder sig igennem ét studie 
om ugen. På et ugentligt møde diskuteres så, hvordan det læste kan omsættes i 
praksis i den enkeltes eget liv, i deres forskellige opgaver som menighedsledere 
og i menigheden som helhed. 

3. Ledere af en bevægelse, missionsafdelinger og trossamfund. 
For dem, som er ansvarlige for oplæring af præster, missionsafdelinger og 
administrativt personale, kan At følge Jesus danne grundlaget for en ugentlig 
refleksion og samtale. Alle opfordres til at læse evangelieteksterne og reflektere 
over et studie hver uge for derefter at mødes til en fælles diskussion af det læste. 
Alternativt kan afdelingsledere og præster anvende materialet i deres daglige 
andagter og mødes på en række weekendretræter, for at tale om hvordan det 
læste kan omsættes i praksis indenfor netop deres bevægelse. 

Skriv dagbog
I denne bog opfordres du til aktivt at reflektere over det, du læser. Ja, det for-
ventes faktisk, at du formulerer dine egne svar og giver udtryk for dine tanker 
og følelser. Spørgsmålene er altså ikke retoriske, og der foreligger ikke noget 
facit. Det er derimod meningen, at du skal blive mere bevidst om din egen 
personlige vandring med Jesus.

For dem, som helst vil fatte sig i korthed, kan man skrible nogle få ord efter 
hvert spørgsmål og i slutningen af hver studieguide. Men hvis du ønsker at få 
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mest muligt ud af denne bog, anbefaler vi, at du gør det til en vane at tage mere 
fyldestgørende notater, idet du arbejder dig igennem Jesu liv.

Køb en notesbog – pris og kvalitet er underordnet. Alternativt kan du oprette 
et dokument på din computer eller tablet. Sæt noterne i system med klare hen-
visninger til tallet på de studier, som findes i bogen, og nedfæld dine indtryk, 
dine opdagelser, din forståelse og dine tanker om det, som berører dig. 

Giv dig tid til at standse ved hvert spørgsmål og nedfælde dine tanker. Det er 
hensigten med spørgsmålene, at du får anledning til refleksion! Notér også alle 
de spørgsmål, som trænger sig på. Nogle spørgsmål vil du få besvaret undervejs 
i din læsning, andre kan du med fordel tage op med de venner, som du deler 
denne rejse med. Og så vil der nok også være nogle spørgsmål, som ikke umid-
delbart lader sig besvare, som du derfor må grunde over i længere tid.

Det er i skriveprocessen, at virvaret af løsrevne ideer og tanker kan omsættes 
til meningsfuld indsigt og konkrete handlingsplaner. Jesus kalder os til grun-
dig refleksion, men også til praktisk handling: det er også vores opgave at kalde 
og udruste disciple for ham. I skriveprocessen vil du få styr på dine prioriteter. 
Stil dig ikke tilfreds med en overfladisk læsning, men brug et år af dit liv på for 
alvor at fordybe dig i Jesu liv og missionsarbejde.

Del rejsen
Jeg har de seneste 10 år været en del af en lille gruppe mænd, der hver torsdag 
kl. 6.45 mødes på en café til morgenmad. Vi deler Guds ord med hinanden, 
beder sammen og opmuntrer hinanden. Flere af os rejser meget, men gruppen 
mødes hver uge, hvad enten vi er mange eller få. Grupper som vores kan med 
fordel tage udgangspunkt i materialet i denne bog. Man kunne læse hver for 
sig, reflektere over det læste, dele tanker på sociale medier og mødes regelmæs-
sigt og diskutere vigtige opdagelser. Hvem kan du invitere med på en sådan 
rejse? Hvem af dine venner og bekendte ønsker du skal vokse i tro og efterføl-
gelse af Jesus? Tag dem med på rejsen, og meld dig ind i Jesu egen bevægelse, 
hvor disciple er med til at skabe nye disciple!
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Fase 1
FORBEREDELSE 
til et liv med vækst

De første 30 år af Jesu liv brugte han på at forberede sig. Først herefter præ-
senterede Johannes Døber ham for folket. Det blev startskuddet til hans korte 
offentlige virke, hvor han kaldte, oplærte og udrustede disciple, som han 
derefter udsendte med besked på at gøre det samme: ”Gå derfor hen og gør alle 
folkeslagene til mine disciple“ (Matt 28,19). Ved at bruge det græske ord ethne 
indikerede Jesus, at han ikke talte om nationalstater, men om befolkningsgrup-
per eller sociale netværk. 

De fire evangelieforfattere var førstehåndsvidner til, hvordan Jesus kaldte, oplær-
te og udrustede sine disciple og opbyggede en verdensomspændende bevægelse:

• Matthæus – skatteopkræver og siden discipel – fokuserer på Jesu yderligt-
gående og modkulturelle definition af begreberne kongemagt og kongerige, 
og han er den eneste, som citerer Jesu brug af ordet kirke (eller menighed). 
Etablering af menigheder er en følge af det at kalde og og udruste disciple.

• Markus (Johannes Markus) – måske Barnabas’ fætter (Kol 4,10),1 – formidler 
fortællingen om Jesus, som han muligvis har fra fiskeren Peter.2 

• Lukas – en læge af ikke-jødisk afstamning (Kol 4,14), hvis to nedskrevne 
beretninger udgør næsten 27 procent af Det Nye Testamente – skrev sin 
”metodiske beretning“ efter grundig research (Luk 1,3), da han ikke selv 
personligt havde været vidne til Jesu liv.
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• Uden Johannesevangeliet havde vi ikke vidst ret meget om de første 18 må-
neder af Jesu virke. Johannes, som skrev sit evangelium mere end 60 år efter 
Jesu opstandelse, er den eneste af evangelieforfatterne, som var med Jesus 
helt fra begyndelsen. Hans evangelium er for det meste kronologisk opbyg-
get med særlig vægt på kriser og vendepunkter, men det begynder ikke med 
Betlehem – eller Jordan. Evangeliet indledes i stedet med en beskrivelse af 
Jesus som jordens skaber og frelser, som Guds ord og som Guds slagtede 
lam, ”fra verden blev grundlagt“ (Joh 1,1-3; Åb 13,8). Herefter bevæger for-
tællingen sig over i Johannes Døbers vidnesbyrd om Jesus og fortsætter med 
en beskrivelse af, hvordan Jesus kalder disciple.

Matthæus gengav talerne og Markus en biografi, Lukas er historiker og Johan-
nes teolog. Også Paulus’ breve kan inspirere os: ”I skal have det sind over for 
hinanden, som var i Kristus Jesus,“ skrev han, ”han, som havde Guds skikkelse, 
regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog 
en tjeners (det oprindelige ord er slave) skikkelse på og blev mennesker lig; og 
da han var trådt frem som et menneske, ydmygede han sig og blev lydig indtil 
døden, ja, døden på et kors“ (Fil 2,5-8). Han blev som en af os (Hebr 2,5-18).

I fase 1 vil vi se nærmere på Jesu tidligste år: hvordan blev han klar til at starte 
en bevægelse? Vi begynder med prologerne hos Lukas og Johannes samt Jesu 
stamtavle, og vi slutter med beretningen om Jesu fætter, Johannes Døber.

Vi undersøger spørgsmål som f.eks.: Hvilke erfaringer gjorde Gud sig mon 
som menneske? Hvad kan vi lære af disse forberedelsesår? Og hvilken praktisk 
betydning har det for os?
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Studie 1
JESUS SOM SPÆD

Prologen til Lukasevangeliet fungerer som en introduktion til den grundige 
research, som han har foretaget om Jesus og hans liv. Her giver Lukas udtryk 
for, hvad han dybest set mener om Jesus og om den bevægelse – det kongerige 
– som han etablerede. Lukas skrev ”om alt det, som Jesus gjorde og lærte fra 
begyndelsen lige til den dag, han blev taget op til himlen“ (ApG 1,1-2).

LÆS Luk 1,1.2.38; Joh 1,1-18; Matt 1,1-25 (sml. Luk 3,23-38)
 Historien om Jesus, kap. 1-5

Hvor kan Lukas have fået sine informationer fra?3

Hvad oplevede Gud for første gang, da han blev et spædbarn?

Jesus, som var fuldt ud Gud og fuldt ud menneske, valgte at sætte sin guddom-
melighed til side og leve sit liv som menneske. Hvad måtte han opgive for at 
blive menneske?

Hvorfor gjorde han det? 

Hvad kan vi lære af Jesu to slægtstavler (Matt 1,1-17; Luk 3,23-38)?

• Hvem var de kvinder, som fremgår af hans slægtstavle (Matt 1,3.5.6.16)?

• Hvad var det for mennesker, der tilhørte det ”folk“, som han kom for at 
frelse (Matt 1,1-21)?
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Lige så snart Maria fandt ud af, at hun var gravid, tog hun afsted for at besøge 
Elisabeth.

• Hvad afslører Maria og Zakarias’ lovsange om Jesu fremtidige gerninger 
(Luk 1,46-55, 67-79)?

• Hvor meget ældre end Jesus var Johannes Døber?

• Hvor lang tid blev Maria hos Elisabeth? Og hvad ville være tydeligt for folk 
hjemme i Nazareth, da hun vendte tilbage?

• Da Josef erfarede, at Maria var gravid, ”tænkte han på dette“ (Matt 1,20). 
Det græske ord kan også oversættes: ”han blev vred“.4 Men hvad siger det 
om Josef, at han valgte at gifte sig med hende til trods for, at samfundet om-
kring dem mente, at en kvinde, som på denne måde havde bragt skam over 
sin familie og sin landsby, burde dø?

• Hvem var, ifølge Lukas, de første til at byde Jesus velkommen (Luk 2, 
1-20)?

 

Fuldt ud Gud – fuldt ud menneske
Hvilken indsigt om Jesus får vi i følgende skriftsteder: Fil 2,1-11; Hebr 2,14-18; 
4,14-16; 5,7-10 og 10,19-25?

Gud den Almægtige trådte ind i vores verden som menneske. Han valgte at 
begynde sit liv som baby og ikke som et fuldvoksent menneske. Bibelen siger, at 
han ”gav afkald“ (Fil 2,7). Han ophørte aldrig med at være fuldt ud Gud, men 
tilslørede sin guddommelighed og begrænsede med fuldt overlæg sig selv og sin 
magt, så han kunne være menneske helt og fuldt. ”Derfor måtte han i et og alt 
blive som sine brødre“ (Hebr 2,17). 

Jesus skifter altså himlens herlighed ud med vores ubetydelige jord. Tænk hvad 
Gud ofrer for at blive en af os! Skaberen bliver en del af sit eget skaberværk, så 
han kan få mulighed for ikke bare at være vores Gud, men også vores ypper-
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stepræst (Hebr 2,17) og selve vejen til Gud Fader (Joh 14,6). Det er en højst 
mærkværdig og uventet måde at frelse verden på. Guds gave til os var en baby.5

Hvad var Guds gaver til barnet?6

• Lydige forældre (Luk 1,38; Matt 1,18-25).

• Navnene Immanuel og Jesus (Matt 1,18-23).

• Bekendtgørelser omkring fødslen (Luk 2,8-40). 

Kulturel baggrund
Har du lagt mærke til, at der ingen steder i evangelierne står, at Jesus blev født 
i en stald? Det fremgår heller ikke af fortællingen, at Jesus blev født samme 
nat, som Josef og Maria ankom til Betlehem. Det fremgår derimod af Lukas’ 
beretning, at Josef og Maria tog til Betlehem for at lade sig indskrive, at Maria 
var med barn, og ”mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde“ (Luk 2,6).

Der er altså ikke noget i fortællingen, der antyder, at Jesus på dramatisk vis fø-
des samme nat, som Josef og Maria trætte og desperate ankommer til landsby-
en! I datidens samfund var det faktisk utænkeligt, at Maria var blevet overladt 
til at føde alene og da slet ikke med en mand (Josef) tilstede. Ja, Betlehem var 
overfyldt, men ingen mellemøstlig familie kunne drømme om at forsømme en 
gravid kvinde, og heller ikke i denne fortælling er der noget, der tyder på, at 
det var tilfældet. Tværtimod! Gæsteværelserne – det, som man i teksten kalder 
”herberget“ – var alle optaget.7

Men hvad er det så, teksten rent faktisk fortæller os?

Forestil dig den spændte atmosfære: ”Tiden kom, da hun skulle føde“ (Luk 2,6). 
Kvinderne ryddede familiens beboelsesrum – der hvor man lavede mad og 
bagte, og hvor familien sov hver nat. Dette værelse lå tæt op ad et lavere belig-
gende rum – måske en grotte – som boligen var bygget i forlængelse af 8, hvor 
husdyrene sov. Måske har deres fodertrug eller ”krybbe“ været indbygget i 
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gulvet i boligen, for dyrene var med til at varme familien i de kolde vintermå-
neder. Mændende blev bortvist, og barnet blev født, svøbt og lagt i den perfekte 
barneseng: en krybbe i hjertet af hjemmet.

Imens modtog hyrderne, som var simple og fattige mænd, de gode nyheder: 
”Kristus, Herren“ er født, ”svøbt og ligger i en krybbe“ (Luk 2,12). Jesus blev 
næppe født i vintermånederne (december til februar), for så havde hyrderne 
ikke overnattet i det fri. Nok var de fattige, men disse mænd værdsatte livet – 
og det lille nye liv, der var kommet til verden. De fandt barnet, ligesom englen 
havde sagt, og de priste og lovede Gud (Luk 2,20). Jesus blev født i fattigdom og 
budt velkommen af de allerfattigste.9

Tænk over
Hvad har du lært i dette studie, som er nyt for dig?

Hvorfor vælge at følge en Gud, der valgte at komme til verden som en baby – 
som os?

Del med andre
Hvad vil du dele med de venner, der sammen med dig har begivet sig ud på 
denne rejse?

Hvad vil du dele med venner, der endnu ikke følger Jesus?
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Studie 2
JESUS – ET JØDISK BARN

Jesus blev – som alle andre jødiske drenge – omskåret, da han var otte dage 
gammel. Maria og Josef gik den to timer lange tur til templet i Jerusalem for at 
indvie deres barn til Gud. Byen var dengang én stor byggeplads, og flere tusin-
de arbejdere var af Herodes den Store ansat til at udbygge templet. Da ”de vise 
mænd“ – eller rettere de hedenske astrologer10 – nåede frem for at tilbede Jesus, 
fandt de et barn – en helt almindelig jødisk dreng.

LÆS Matt 2,1-23; Luk 2,39-52 
 Historien om Jesus, kap. 6-8

Hvem var, ifølge Matthæus, de første, der bød Jesus velkommen (Matt 2,1-12)?

• Østens religioner var mange. Man tilbad naturen samt en vifte af forskel-
lige guder. På hvilken måde har vismændenes ankomst til Jerusalem været 
overraskende og opsigtsvækkende? Hvad har mon været deres religiøse 
baggrund?

• Hvor gammel lader det til at Jesus, ifølge fortællingen, var på dette tids-
punkt (Matt 2,13-18)? 

• Hvordan sørgede Gud helt håndgribeligt for sin søn gennem vismændenes 
gaver?

En engel advarede Josef om den overhængende fare, og familien flygtede til 
Egypten. Vi ved, at de første år danner grundlaget for et barns videre udvik-
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ling, og selvom der var en stærk jødisk koloni i Egypten på den tid, har han 
sikkert leget med egyptiske børn, smagt fremmedartet mad, hørt flere sprog og 
stiftet bekendtskab med andre uddannelsessystemer og kulturer. Måske legede 
han i nærheden af pyramiderne, som på det tidspunkt allerede var mere end 
2.000 år gamle, eller svømmede i Nilen.

Hvordan har dette land, hvor jøderne på Moses’ tid blev holdt som slaver, mon 
sat sit præg på Jesus?

Ved Herodes’ død vendte familien tilbage til Israel. Da de af en engel var blevet 
advaret mod at slå sig ned i Herodes Arkelaos’ territorium, bosatte de sig i 
Nazaret. Her fortsatte Jesus sin uddannelse med Maria og Josef samt den lokale 
rabbiner som lærere. Hver påske drog de, som mange andre jødiske familier, 
til Jerusalem. Jesus havde mange spørgsmål som 12-årig – måske i forbindelse 
med sin bar-mitzva, den fest, der markerer en jødisk drengs udvikling fra barn 
til voksen og ”åndeligt ansvarlig person“ (Luk. 2,41-47).11

Hvordan har Jesus mon fået at vide, at Josef ikke var hans biologiske far?

Hvornår mon Jesus begyndte at forstå sammenhængen mellem Betlehem, 
Egypten og Nazaret?

Hvordan har det mon påvirket Jesus at vide, at der som en følge af hans fødsel 
var blevet dræbt små drenge i Betlehem, mens han selv var undsluppet med 
livet i behold?

Profetier om Messias!
I sin fortælling om Jesu barndom henviser Matthæus til tre profetier i Det 
Gamle Testamente, der udpeger Jesus som den lovede frelser eller Messias.

1. Hans fødested (Mika 5,2).

2. Den sorg, som mødrene måtte gennemleve, da deres drenge blev slået ihjel 
(Jer 31,15).
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3. Hans tid i Egypten (Hos 11,1).

Også Jesu opvækst i Nazaret blev opfattet som en opfyldelse af profetien: ”han 
skulle kaldes nazaræer“ (Matt 2,23). Hieronymus, som oversatte Bibelen (og 
døde) i Betlehem, sporede oprindelsen af denne betegnelse til Esajas’ Bog, 
hvori Messias kaldes ”en kvist“ (netzer) af ”Isajs stub“ (Es 11,1-5). Isaj var kong 
Davids far, og Messias tilhører således nazaræernes eller Davids klan.12

Herodes den Store
I Det Nye Testamente nævnes en række personer med navnet Herodes. Den 
Herodes, der stræbte efter at få Jesusbarnet myrdet, er kendt som Herodes 
den Store – en edomit, der med den romerske kejsers tilladelse regerede over 
Palæstina fra år 37 f.Kr. I sin angst for at miste tronen udryddede han alle i sin 
familie af hasmonæisk slægt – inklusive ypperstepræsten, sin svoger, sin ynd-
lingshustru Mariamne, deres to sønner samt hendes mor Alexandra. Ikke desto 
mindre er han bedst kendt for sine fantastiske bygningsværker, der inkluderer 
vinterpaladset ved Jeriko, Masada-fæstningen, udvidelser på Tempelbjerget og 
forskønnelsen af jødernes Andet Tempel.

Da han hørte, at en prins af Davids slægt var blevet født, ”blev han forfærdet, 
og hele Jerusalem med ham“ (Matt 2,3). Josef flygtede straks med Maria og 
Jesusbarnet til Egypten. Sydøst for Jerusalem, med udsigt over Betlehem og 
Oliebjerget, lå Herodium: et kunstigt kegleformet bjerg opført af Herodes som 
palads og mausoleum. Ved hans død i år 4 e.Kr. blev Herodes’ krop transporte-
ret fra Jeriko til Herodium, hvor han blev begravet i en stensarkofag, som nu er 
udstillet i The Israel Museum.13

Herodes Den Stores rige blev delt mellem hans tre sønner, som også kaldtes 
”Herodes“: Arkelaos (Idumæa, Judæa og Samaria); Antipas (Galilæa og Peræa); 
og Filip (Trakonitis). Da Jesu familie hørte, at Herodes den Store var død, vend-
te de tilbage fra Egypten. Josef blev igen advaret om ikke at bosætte sig i Judæa, 
hvor Herodes’ voldelige søn Arkelaos regerede.
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Nazaret
Josef tog sin familie med til Nazaret i Nedre Galilæa. Nogle mener, at denne 
landsby var opført 100 år tidligere af efterkommere efter Israels Kong David. 
Som led i en plan om at holde den ”kongelige“ blodlinje så ren som muligt og 
igen gøre Galilæa jødisk, skulle Nazaret være en jødisk koloni midt i ikke-jø-
disk territorium. Forskning viser dog, at de fleste byer og landsbyer i Galilæa 
faktisk var jødiske. I Nazaret var der en synagoge og en mikveh (et bassin, som 
i jødedommen bruges til rituel nedsænkning),14 og intet tyder på, at der i byen 
fandtes hedenske templer eller skoler. ”Efter al sandsynlighed levede der ikke 
en eneste ikke-jøde i Nazaret på den tid.“15 Her voksede Jesus op i en landsby, 
hvis 20 huse ikke rummede meget mere end 120 til 150 indbyggere.16

Tænk over
Hvad lagde du især mærke til, da du læste kommentarerne eller skriftstederne i 
dette studie?

Hvilken betydning har det for dig at vide, at Jesus voksede op som en jødisk 
dreng i et ganske almindeligt jødisk hjem?

Del med andre
Hvad vil du bidrage med, når du næste gang mødes med dem, som du deler 
denne rejse med? 

Hvad vil du fortælle dine venner, som ikke følger Jesus?
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Studie 3
TØMREREN JESUS

Som ung boede Jesus i Nazaret, hvor han var kendt som ”tømrerens søn“ og 
siden som ”tømreren“. Han havde brødre – Jakob, Josef, Simon og Judas – samt 
søstre, hvis navne ikke er angivet i evangelierne (Matt 13,55.56; Mark 6,3).

LÆS Luk 3,1-3,21-23 (første del); Matt 13,53-58; Mark 6,1-6 
 Historien om Jesus, kap. 9

Tænk på Jesu som menneske. Hvordan har hans opvækst været? Hvilke fristel-
ser kan han have stået overfor som teenager (Hebr 2,17.18; 4,15)?

Læs følgende profetier fra Det Gamle Testamente om Jesus, og tænk over hans 
ungdomsår: 

Esajas’ Bog 52,13-53,12

• Hvad ved vi om hans udseende?

• Hvad mon hans jævnaldrene har tænkt om, at han som teenager ikke lignede 
sin far?

• Hvilke fortrædeligheder kan Jesus have været udsat for som ung?

Salmernes Bog 69,6-12 (sammenlign Joh 2,17 med Sl 69,9, som antyder, at  
Sl 69 handler om Jesus – måske endda hans ungdomsår).
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• Hvorfor mon hans egne brødre hånede ham, som var han en fremmed, og 
hvorfor gjorde landsbyfælleskabet ham mon til skydeskive for vittigheder og 
hånlige bemærkninger (Sl 69,7-12)? 

Arbejderklasse-Jesus
Jesus tilhørte arbejderklassen, og han udførte manuelt arbejde. Hvordan kan 
landsbylivet og familievirksomheden have forberedt ham til det arbejde, han 
siden skulle udføre?

Forestil dig familiens hjem. Ved vi, om han var den yngste eller den ældste? 
Hvordan var Jesu forhold mon til sine brødre og søstre og til andre unge?

Nazaret og Sepforis
Nazaret var ganske vist en lille by, men den lå på ingen måde isoleret. Lige syd 
for landsbyen var der et udsigtspunkt, hvorfra Jesus kunne se Jizre’elsletten 
og den romerske vej, Via Maris – en hovedfærdselsåre for trafikken fra Syrien 
gennem Galilæa til Middelhavet og Egypten. I gå-afstand, omtrent 6,5 kilo-
meter mod nordvest, lå Sepforis, hovedstaden i Galilæa. Som svar på en jødisk 
opstand i efterdønningerne af Herodes den Stores død, jævnede romerne byen 
med jorden, men under Herodes Antipas blev byen genopbygget. I Jesu teen-
age- og ungdomsår har der sikkert været rigeligt at lave for en tekton (en der 
arbejder ”med både sten og tømmer“)17 som Josef.

Arkæologiske fund tyder på, at Sepforis på Jesu tid (altså før 70 e.Kr.) ”helt og 
holdent var jødisk“, idet man blandt andet har fundet ganske mange mikva’ot 
(bassiner til nedsænkning), fragmenter af lamper udsmykket med menorahen 
(den syvarmede lysestage) og mere end 100 dele af stenkar, som jøderne benyt-
tede, da de ikke kunne blive ”urene“. Mønter med billeder af romerske kejsere, 
guder, bygninger eller statuer har man ikke fundet fra denne tid, ligesom der 
ingen svineknogler findes på byens losseplads. Omkring år 70 e.Kr ændrer 
billedet sig dog fuldstændigt.18
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Også på bredden af Genesaret Sø kan der have været arbejde at finde, for i år 20 
e.Kr. flyttede Herodes Antipas sin hovedstad til Tiberias. Sepforis fortsatte dog 
med at være central. Selvom det ikke nævnes nogen steder, at Jesus har besøgt 
disse byer, har han helt sikkert været bekendt med livet i byerne.19 Måske har 
han i disse byer for første gang lært noget om:

• God planlægning, før man bygger et tårn (Luk 14,28-30).

• At bygge husets fundament på klippen og ikke i sandet (Matt 7, 24-27).

• Udtrykket hykler (hypokrites), som oprindeligt blev brugt om skuespillere 
i græske skuespil, fordi de brugte masker til at spille flere forskellige roller 
(Matt 23,13).20

Tænk over
Hvad slår dig som noget nyt eller særligt vigtigt i dette studie?

Hvordan påvirker det din beslutning om at følge Jesus at vide, at han var 
teenager i Nazaret og arbejdede som bygningsarbejder og tømrer – måske i 
Sepforis?

Del med andre
Hvad vil du dele med dem, som sammen med dig gennemgår disse studier?

Hvad vil du fortælle dem, som du håber på at kunne inspirere til også at begive 
sig ud på denne rejse med Jesus?
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Studie 4
JESU FÆTTER:
Vejen banes for Gudsriget

Johannes Døber blev valgt af Gud til at bane vejen for Jesus og hans ”gudsrige- 
bevægelse“. Den rolle, som han kom til at spille, var forudsagt på forhånd.

LÆS Matt 3,1-12; Mark 1,1-8; Luk 1,5-25.67-80; 3,1-20; Joh 1,19-28.
 Historien om Jesus, kap. 10

Sammenlign Matt 3,1-3 med Es 40,1-3 (se også Mark 1,1-3; Luk 3,1-6). Hvad 
lægger du mærke til?

Hvad skulle Johannes’ rolle være ifølge Zakarias’ profeti (Luk 1,67-80)?

Johannes Døber skulle forberede folket på Jesus og Gudsrigets komme. Som så 
mange andre profeter før ham var Johannes temmelig excentrisk. Han lignede 
en profet, klædte sig som en profet og talte som en profet. Hvor og hvordan 
levede Johannes (Luk 1,80; Matt 3,4; Mark 1,6)?

Det jødiske folk ventede med længsel på, at Gud skulle sende den lovede Messi-
as for at frelse dem fra deres romerske undertrykkere, så da Johannes begyndte 
at prædike, var de klar. De strømmede til fra byer og landsbyer i hele omegnen 
for at høre ham. Prøv at forestille dig det scenarie, som beskrives i disse vers 
(Matt 3,5-10; Mark 1,5; Luk 3,7-15).

• Hvem blev døbt – og hvor blev de døbt?
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Jordanfloden – når den altså ikke er oversvømmet – er ret smal (10-15 meter). 
Men for jøderne var floden et symbol på en ny begyndelse. Da Israels folk 
skulle ind i det lovede land, måtte de krydse Jordanfloden. Det var ved Jordan, 
at Josva tog over efter Moses og ligeledes Elisa efter Elias. Floden markerede 
landets østlige grænse, og syreren Na’aman steg i sin tid op af denne mudrede 
strøm – renset fuldstændigt for sin spedalskhed. ”Nu ved jeg,“ erklærede han, 
”at der ikke er nogen Gud på hele jorden undtagen i Israel“ (2 Kong 5,15). Det 
er ikke tilfældigt, at det var her, Johannes holdt til og døbte; her fik Israel – og 
alle andre – tilbudt en ny begyndelse.21

• Hvad kunne de ikke længere falde tilbage på (Luk 3,8 var et radikalt bud-
skab for dem)?

• Hvorfor tror du, at folket ønskede at opnå et ret forhold til Gud ved at  
bekende deres synder og lade sig døbe af denne profet-forkynder?

• Hvem ventede de på?

Hvad var Johannes’ budskab (Mark 1,7.8; Matt 3,11.12; Luk 3,16-18)?

Johannes var i familie med Jesus (Luk 1,36), han var en god ven (Joh 3,22-30) 
og den første der forstod, at Jesus var Guds lam (Joh 1,29-35). Det var ham, som 
Gud havde valgt til at bane vejen for Jesus og hans rige.

Forventningerne
Det var strenge tider for det jødiske folk. De længtes efter at blive befriet fra 
de romerske undertrykkere, sådan som profeterne havde lovet. Den sidste 
gammeltestamentlige profet, Malakias, havde forudsagt, at profeten Elias ville 
vende tilbage (Mal 3,23.24), og Johannes Døber prædikede jo netop på den 
anden side af Jordan, i den samme ørken, hvorfra Elias var faret til himmels.

Tænk over englen Gabriels ord, da han brød den tavshed, der havde præget de 
omtrent 400 år mellem Det Gamle og Det Nye Testamente:
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• Luk 1,13-17: Johannes skulle gå ”foran ham (Herren) i Elias’ ånd og kraft.“

• Matt 11,14 (sml. Matt 17,1-13): Jesus sagde: ”Han er Elias, som skulle komme.“

Timingen var også helt perfekt. Lukas fortæller, at Johannes begyndte at døbe i 
”kejser Tiberius’ femtende regeringsår, mens Pontius Pilatus var statholder over 
Judæa, og Herodes var landsfyrste over Galilæa, hans bror Filip over Ituræa og 
Trakonitis, og Lysanius over Abilene, og mens Annas og Kajfas var ypperstepræ-
ster“ (Luk 3,1.2). Det var år 27 e.Kr., da ”Jesus var omkring tredive år“ (Luk 3,23).

Som svar på sin bøn om frelse for byen og folket (Dan 9,4-19), havde profeten 
Daniel fået at vide, at fra et ”dekret, der skulle udstedes om at genoprette og 
genopbygge Jerusalem“ (457 f.Kr.), ville der gå ”syv uger“ og ”62 uger“ (483 
år), indtil ”der kommer en salvet fyrste“ (Daniel 9,25). Jesus blev altså døbt og 
salvet til den fastsatte tid. Paulus skrev: ”Men da tidens fylde kom, sendte Gud 
sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der 
var under loven, for at vi skulle få barnekår“ (Gal 4,4).

Tidspunktet var helt rigtigt. Johannes Døber passede perfekt ind i de forvent-
ninger, som jøderne havde til Elias’ tilbagevenden, og de kunne ikke lade være 
med at tænke: måske er han Messias?

Fredsstifter – nøgleperson i opbygningen af en bevægelse
Gud valgte Johannes Døber til at bane vejen for Jesus. Han skulle skabe kontakt 
mellem Jesus og folket. Den slags nøglepersoner kaldte Jesus fredens børn (Luk 
10,5,6). Guds brobyggere22 er de, som ønsker at nå mennesker udenfor deres 
eget sociale netværk, egen baggrund eller etnicitet. Der er brug for et fredens 
barn til at formidle kontakten til mennesker fra forskellige samfundslag.

Væsentlige komponenter i opbygningen af Jesu bevægelse
•  Personen: Jesus. Dette er en gudsrigebevægelse med Jesus som konge, og det 

er igennem ham – den inkarnerede Gud – at rigets evangelium (budskab) og 
opbygningsproces (metode) åbenbares.
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• Princippet: Statusændring. Han, som var Gud, blev menneske – født som 
baby, trådte sine barnesko, voksede op og blev en ung mand, en ”arbejderklas-
se Messias“.23 Sådan er den treenige Gud: han underkaster sig fuldstændig i 
erkendelsen af, at forvandling kommer nedefra – fra græsrødderne. ”Nedstig-
ning er temaet over dem alle, metafortællingen“ – Bibelens kernefortælling.24

• Formålet: At gøre Faderens vilje. Det var Jesu mission – og vores.

• Fredens børn: Nøglepersoner, når der skal etableres kontakt til sociale net-
værk. På grund af deres omdømme – godt eller skidt – øver disse mennesker 
en indflydelse, der, når de følger Jesus, kan blive nøglen til at vinde disciple 
via relationer. Netop relationer har i de fleste tilfælde en stærk indvirkning 
på de livsbeslutninger, som vi træffer.

Kan du komme i tanker om andre vigtige nøglebegreber i den bevægelse, som 
Jesus stiftede? 

Tænk over
Hvad har gjort indtryk på dig i beretningen om Johannes? 

Hvad synes du, som følger Jesus, er væsentligt for dig at vide om de første 30 år 
af Jesu liv?

Del med andre
Hvad kunne du tænke dig at dele med dem, som studerer disse emner sammen 
med dig?

• Hvilken betydning har denne forberedende del af Jesu liv fået for dig?

• Hvordan har Gud formet dit liv – og med hvilken hensigt?

Er der noget fra Jesu tidlige liv, som du kan dele med dem, som du forsøger at 
lede til Jesus?
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Fase 2
ETABLERING:
Et forbillede på, hvordan man  
skaber vækst

Jesu missionsarbejde gik efter hans dåb ind i en ny fase, som varede cirka 18 
måneder, indtil han satte kurs mod Galilæa. Ofte kalder man denne del af Jesu 
liv hans tidlige judæiske periode. Alle evangelierne inkluderer de begivenheder, 
som markerer, at Jesus ikke længere er igang med at forberede sig, men nu aktivt 
begynder at etablere sin bevægelse. Kun Johannes medtager dog beretninger fra 
denne tid – meget væsentlige beretninger endda! Her findes bl.a. fortællinger om:

• Jesus, der kalder sine første disciple ved hjælp af fem forskellige opfordrin-
ger, som også kan anvendes i den videre oplæring af disciple.

• Jesu grundlæggende principper.

• Jesus, der introducerer sig selv som det nye tempel!

Det, som Jesus ved sit første besøg i Jerusalem gjorde på Tempelbjerget, dan-
nede hele fundamentet i hans gudsrigebevægelse. Han ”rensede“ ikke bare 
templet, nej, han stillede sig op og erklærede, at han selv var templet – i ham 
var Gud selv til stede midt iblandt dem!

Etableringstiden er kendetegnet ved markante beskrivelser af rigets og tempel-
tjenestens karakter og omfang:
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• I et natligt møde med Nikodemus, som var medlem af det jødiske råd.

• I den eksplosive vækst af disciple i Judæa.

• I en samtale med en samaritansk kvinde, hvorved en hel landsby kom til tro.

• I historien om, hvordan Jesus, der befandt sig i Kana, helbredte en kongelig 
officers søn i Kapernaum.

Det er spændende fortællinger, som vi nu skal tage hul på. Hvis du vil, kan du 
supplere din læsning af evangelierne med kap. 11-20 i Historien om Jesus. Vi vil 
bl.a. få indblik i de begivenheder, som markerede overgangen til denne anden 
fase af Jesu missionarbejde: dåben, og hvordan Jesus af Ånden føres ud i ørke-
nen. Jesus, der af Johannes er blevet identificeret som ”Guds Lam“, og som selv 
kalder sig ”Guds Søn“, kalder her sine første disciple og etablerer sin bevægelse. 
Denne fase slutter med fængslingen af Johannes, hvorefter bevægelsen går fra 
etableringsfasen og over i sin tredje fase (Luk 3,20; Mark 1,14).
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Studie 5
OVERGANGSMARKØRER: 
Dåben og fristelsen i ørkenen

Jesus var omkring 30 år gammel, da han stiftede sin bevægelse (Luk 3,23). 
Overgangen fra landsbyliv til offentlig virksomhed markeres af to vigtige 
begivenheder – Jesu dåb og fristelsen i ørkenen – og i den forbindelse af to 
udslagsgivende bekendtgørelser. Vi kender efterhånden historierne så godt, at 
vi overser, hvor besynderlige de egentlig er: Jesus, der var hellig og uden synd 
(Luk 1,35), blev underligt nok døbt ”med vand til omvendelse“ (Matt 3,11), 
og derefter blev han ”af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen“ (se 
Matt 4,1). Er det ikke Ånden, der skal beskytte os mod det onde? Med dåben og 
fristelserne identificerede Jesus sig med dem, som han kom for at frelse, og han 
viste os, hvordan Gud er.

LÆS Matt 3,1-4.12; Mark 1,9-13; Luk 3,1-3. 21-23; 4,1-13; Joh 1,15-35
 Historien om Jesus, kap. 11-13

Jesu dåb
Johannes Døber isolerede sig i ørkenen og levede af græshopper og vilde biers 
honning. Skarpt irettesatte han synd og kaldte sine tilhørere til at ”frembringe 
frugt i overensstemmelse med omvendelsen“. De, som bekendte, blev døbt i den 
mudrede Jordanflod (Matt 3,6.8).

Hvordan definerede Johannes sin egen rolle i forhold til Jesus, og hvad forud- 
sagde han om Jesus (Matt 3,11.12.; Sml. Mark 1,7.8; Luk 3,15-18; Joh 1,32-34)?
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Hvorfor mon Jesus lod sig døbe til omvendelse til trods for Johannes’ protester 
(Matt 3,13-15)? 

Her støder vi for første gang i Matthæusevangeliet på ordet ”retfærdighed“ – et 
begreb, der bliver et nøglebegreb i evangeliet, og som Jesus, ifølge Matthæus, 
hele tiden vender tilbage til. Hvad mente Jesus mon, da han sagde: ”Lad det nu 
ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed“ (Matt 3,15)?

Jesus blev ikke døbt for at statuere et eksempel, men for ”at opfylde al retfær-
dighed“.1 Jesus er ”Gud med os“. Var dåben Jesu måde at vise os Guds inderste 
væsen og kærlighed? Sagde Jesus med andre ord til Johannes: ”Gud er ligesom 
mig! Han elsker de mennesker som flokkes her på Jordans varme og støvede 
bred. Hvis I skal forstå, hvem Gud er, må I se ham stille sig her i vandet side om 
side med de største syndere!“ Prøv at se det for dig. Hvilket indtryk gør det på 
dig?

En bekendtgørelse ovenfra
Umiddelbart efter sin dåb opsendte Jesus en bøn. Hvad var himlens svar  
(Luk 3,21-23; sml. Matt 3,16.17; Mark 1,9-11)?

• Helligåndens svar:
 Hvilken dybere betydning havde det, som Helligånden her gjorde  

(ApG 10,34-38)?

 Hvilket navn eller titel fik Jesus ved sin salvelse?

• Faderens svar:
 Hvad åbenbarede Faderen om Jesus?

 Hvordan har det mon været for Jesus igen at høre sin fars stemme  
(måske for første gang i 30 år)?



39

Fase 2 · Etablering

Fristelserne
”Så blev Jesus af Ånden ført ud i ørkenen for at fristes af Djævelen“ (Matt 4; 
sml. Mark 1,12.13; Luk 4,1-13). Jesus blev fristet på forskellige områder (Matt 
4,2-10), og han mødte hver fristelse med et citat fra Guds Ord:

Appetit: 
”Der står skrevet  “ (Matt 4,4).

Tillid: 
”Der står også skrevet  “ (Matt 4,7).

Magt: 
”For der står skrevet  “ (Matt 4,10).

Hvorfor mon djævelens genveje syntes så tillokkende? Hvad havde det haft af 
konsekvenser for Jesus – og for os – hvis han havde:

• stillet sin sult:

• sprunget ud fra templet:

• bøjet sig for denne verdens fyrste:

Hvorfor tror du, at Helligånden tillod Jesus at blive fristet?

Hvorfor tror du, at fristelserne i Lukasevangeliet står i en anden rækkefølge 
end hos Matthæus?

Hvilken betydning har fristelsen i ørkenen? Handler fristelsen – som dåben 
– om at vise os, hvem Gud er: at han var villig til i alt at blive ét med os og på 
egen krop mærke, hvad det vil sige at være skydeskive for den ondes angreb?

I Jesu dåb og fristelser åbenbaredes den treenige Gud. Faderen, Sønnen og Hel-
ligånden er én enhed, som er villig til at ”flytte ind“ hos os (Joh 1,14), og som ar-
bejder i fuldkommen harmoni.2 Hvad er din reaktion på disse to begivenheder? 
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Johannes Døbers bekendtgørelse
Efter fristelserne ”forlod Djævelen ham, og se, der kom engle og sørgede for 
ham“ (Matt 4,11). Så vendte Jesus tilbage for at besøge sin fætter i Betania på 
den anden side af Jordan.

• Hvilke titler gav Johannes Døber Jesus?

 1) Joh 1,29,36:

 2) Joh 1,34:

•  Hvordan bekræftede Helligåndens salvelse Johannes’ overbevisning  
(Joh 1,32-34)?

Johannes vidner her om en Gud, som fra et menneskeligt perspektiv nedvær-
diger sig selv. At afgive status, som Jesus gør her, betragter vi som ydemygende. 
Men der er en afgrundsdyb forskel på Guds natur og vores – på hans veje og 
vores. De politiske, forretningsmæssige og religiøse hierarkier, som vi fasthol-
der ved hjælp af tvang, rivalisering og kollektiv egeninteresse, står i skarp kon-
trast til Guds totale hensyntagen til andre og deres interesser. Jesus var konge 
af et radikalt anderledes kongerige!

En ny dåb
Gennem dåben identificerede skarerne sig med Johannes Døber – Guds sen-
debud – og tilsluttede sig hans budskab om omvendelse. Som repræsentant for 
den treenige Gud – for hans budskab og hans mission – identificerede Jesus sig 
med dem, som han var kommet for at frelse. Faderen gav ham sin fulde opbak-
ning, og Helligånden salvede ham.

Johannes varslede en ny dåb: ”Jeg døber jer med vand til omvendelse; men han, 
som kommer efter mig, er stærkere end jeg, og jeg er ikke værdig til at bære 
på hans sko. Han skal døbe jer med Helligånden og ild“ (Matt 3,11). Jesus kom 
med Helligåndens dåb og for at etablere Guds egen gudsrigebevægelse.
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Hvad skulle ifølge Jesus være tegnet på Helligåndens dåb (ApG 1,4-8)?

Når du kommer til Jesus, får du en ny identitet (Gal 3,26.27; 2 Kor 5,17). Mark 
Edwards kommer med denne opfordring: ”Lad din identitet i Jesus slå rod og 
vokse i dig. Acceptér, at du nu er Guds barn, højt elsket og vellidt af ham.“3

Hvad kan følgende vers lære os om vores identitet i Kristus?4 

• 1 Kor 3,16: 

• 1 Kor 12,27: 

• 2 Kor 5,17:

• Gal 3,26.27: 

• Gal 4,4-7: 

• Ef 2,10: 

• Fil 3,20: 

• Fil 4,13:

• Kol 2,10:

• Kol 3,3.4:

• 1 Joh 3,1-3 (gå ikke glip af disse vers!):
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Tænk over
Hvad var nyt for dig i disse overgangsmarkører?

Hvordan viser du andre, at du tilhører Jesus?

Forestil dig, hvordan det var at være alene i ørkenen i 40 dage uden mad og 
drikke og samtidig være udsat for den ondes konstante bombardement.  
Hvilken indflydelse har omstændighederne haft på fristelsernes intensitet?

Del med andre
Hvad kan du dele med de venner, som følger dette forløb sammen med dig?

Hvad kan du dele med dem, som du håber på at lede til en større forståelse af 
Jesus?
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Studie 6
”KOM OG SE“
Jesus kalder sine første disciple

Dåben og fristelsen i ørkenen markerede begyndelsen på Jesu missionsarbejde 
i Judæa. Matthæus, Markus og Lukas beskriver ikke det, som Jesus gjorde i 
Judæa, men springer direkte til Johannes Døbers fængsling, hvorefter Jesus 
vender tilbage til Galilæa. Som den eneste giver Johannes os indblik i, hvad der 
skete i de 18 måneder, der går mellem Matt 4,11; 4,12; Mark 1,13; 1,14 og Luk 
4,13; 4,14. For at slå fast, at Jesus virkelig var ”Kristus, Guds søn“ (Joh 20,30.31), 
inkluderede Johannes, der skrev sit evangelium flere årtier efter de andre, noget 
af det, som de andre havde udeladt.

Som det allerførste, opfordrede Jesus folk til at blive hans disciple. Hans fem 
opfordringer gjaldt den enkelte, men også bevægelsen som helhed. Til ikke-tro-
ende sagde Jesus: ”Kom og se.“ Og til troende sagde han: ”Følg mig.“ Og sådan 
blev han ved, indtil han hang på korset: Den ikke-troende, som hang ved hans 
side, inviterede han med i Gudsriget, og de troende, der betragtede ham, ind-
gød han kraft og mod.5 Jesus opstillede således en model for kald, oplæring og 
udrustning af disciple, som er praktisk anvendelig og relevant også i dag. 

LÆS Joh 1,19-51 
 Historien om Jesus, kap. 14

Hvorfor tror du, at Jesu første opfordringer var henvendt til Johannes Døbers 
disciple?
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Hvordan viste Johannes sine disciple hen til Jesus, og hvad var deres reaktion 
(Joh 1,35-37)?

Opfordring 1: ”Kom og se“
Samtalen mellem Jesus og disse mænd var enkel og ligefrem (Joh 1,38.39).

• Hvad opfordrede han dem til?

• Når man i mange kulturer inviterer på ”kaffe“, mødes man en times tid, 
men man drikker ikke nødvendigvis kaffe! Jesus indbød på samme måde 
Johannes Døbers disciple til at tilbringe tid sammen med ham: til at spise og 
drikke og til samtale. Hvor længe endte de med at blive?

Efter sit møde med Jesus erklærede Andreas: ”Vi har fundet Messias“ (Joh 1, 
40-45).

• Hvad var det, Johannes Døber havde sagt, der havde vakt deres interesse?

• Hvad har Jesus – i lyset af Joh 1,44.45 – muligvis fortalt dem som bevis  
på, hvem han var?

Jesus-portrætter
Gennemgå hvordan evangeliernes forfattere hver især beskrev Jesus:

Matthæus fokuserede på Jesus som konge, hans kongerige og kongerigets ind-
byggere: ”Jesus Kristus, Davids søn, Abrahams søn“ (Matt 1,1). I Matthæus- 
evangeliet blev han kaldt:

• Jesus, ”fordi han skal frelse sit folk fra deres synder“ (Matt 1,21).
• Immanuel, som betyder: ”Gud med os“ (Matt 1,23).
• Jødernes konge, som de vise mænd ”faldt ned og tilbad“(Matt 2,2.11).
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Markus introducerede ham som ”Jesus Kristus, Guds søn“ (Mark 1,1). 

Lukas erklærede, at han skulle hedde Jesus (Lukas 1,31). Han blev kaldt:

• ”Den Højestes søn, konge … til evig tid“ (Luk 1,32.33).
• Hellig, ”Guds søn“ (Luk 1,35).
• ”Kristus, Herren“ (Luk 2,11) og ”Herrens salvede“ (Luk 2,26).

Johannes, der ventede mere end 60 år, inden han skrev sin beretning, har 
uden tvivl læst Matthæus’, Markus’ og Lukas’ optegnelser. I lyset af den større 
fortælling om Jesus valgte han at fokusere på særlige vendepunkter og kriser. 
Hans fokus var den betydning, som den enkelte begivenhed havde, fremfor 
hændelsen i sig selv. Ligesom Matthæus gengav Johannes Jesu samtaler i detal-
jer – dog med fokus på Jesu identitet som Guds inkarnerede Søn. Han skrev: 
”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i 
begyndelsen hos Gud“(Joh 1,1.2):

• ”Alt blev til ved ham“ (Joh 1,3).
• ”I ham var liv, og livet var menneskers lys“ (Joh 1,4).
• ”Ordet blev kød og tog bolig iblandt os“ (Joh 1,1.2.14).

De fem opfordringer – en oversigt
Ved hjælp af fem forskellige opfordringer, indbød Jesus mennesker til at blive 
Gudsrigets disciple. Disse opfordringer understøtter opbygningen af bevægel-
sen, og de danner en parallel til faserne i Jesu missionsarbejde:

1. ”Kom og se“ – en opfordring til at erfare, hvem han var.

2. ”Følg mig“ – en opfordring til at få et forhold til ham.

3. ”Fisk med mig“ – en opfordring til at tage del.

4. ”Elsk jeres fjender“ – en udfordring til at gå imod strømmen og leve et 
selvopofrende liv. 
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5. ”Modtag Ånden“ – en opfordring til at tage imod bemyndigelse og kraft til 
at gøre de samme gerninger, som Jesus gjorde.

Disse opfordringer danner rammen om den opgave, som er vores, nemlig at 
gøre mennesker til disciple, som selv vinder nye disciple for Kristus!

Tænk over
Hvad lægger du især mærke til i dette studie?

Hvordan reagerer du på Jesu første opfordring?

Del med andre
Hvad vil du dele med dine venner?

Hvordan kan du i praksis sige ”Kom og se“ til dem, som du ønsker også skal 
være Jesus disciple?
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Studie 7
”FØLG MIG“
Jesu anden opfordring

Jesu strategi var ganske enkel. ”Kom og se,“ sagde han. Han gav sig tid til at 
være sammen med mennesker, så de kunne lære ham at kende, og han kunne 
forklare dem, hvem han var. Han henviste til de skrifter, som de allerede kendte 
godt, nemlig Mosebøgerne, Salmerne og profeterne.

Disciplene havde ikke svært ved at fange metoden, og de begyndte snart at gøre 
det samme. Andreas havde kun tilbragt en enkelt dag med Jesus, da han op-
søgte Peter og erklærede: ”Vi har fundet Messias.“ Og Filip sagde til Nathanael: 
”Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi 
mødt, Jesus … Kom og se“ (Joh 1,35-46).

Dernæst sagde Jesus: ”Følg mig.“ Han opfordrede dem nu til at indgå i en relation 
med ham. Igen betød det, at han måtte investere tid i dem. Der skal mere end et 
seminar eller et bibelstudie til at forvandle søgende mennesker til disciple. Vi 
må følges ad på livets vej, hvis det skal lykkes.

LÆS Joh 1,35-2,12 
 Historien om Jesus, kap. 15

Opfordring 2: ”Følg mig“
Jesus ville have Filip med tilbage til Galilæa. Hvad opfordrede han ham til  
(Joh 1,43)?
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Hvad var Nathanaels reaktion på Filips begejstring (Joh 1,45.46)?

Baggrund
Filip, Andreas og Peter kom fra Betsajda (Joh 1,44), en fiskerby øst for Jordan 
i den nordlige ende af Galilæasøen, mens Nathanael kom fra ”Kana i Galilæa“ 
(Joh 21,2). Der hersker tvivl om, hvor landsbyen egentlig lå: er der her tale om 
Kafr Kanna, der lå henover en bakkekam lidt nord for Nazaret eller er det mon 
Khirbet Kana, som lå lidt længere væk (13 kilometer) mod nordøst?6

Nathanael har måske ikke kendt Jesus personligt, men han kan have været 
bekendt med familien. Filip sagde: ”Ham, som Moses har skrevet om i loven, 
og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret“ (Joh 1,45). 
Hans reaktion: ”Kan noget godt komme fra Nazaret?“ (Joh 1,46), var udtryk for 
en klar skepsis: ”Hvad? Du står ikke her og fortæller mig, at han kommer fra 
den landsby? Vi kender familien!“

Men ved at sige: ”Følg mig“, viste Jesus, hvem han virkelig var (Joh 2,1-12):

Jesus var menneske. Han ønskede, at hans disciple skulle lære ham at kende: 
hvem hans familie var, hvor han kom fra, og hvem han selv var.

Hvor tog Jesus sine første disciple med hen?

Hvad prioriterede han således højt?

Jesus tog sin lille discipelskare med til Kana – blot en kort gåtur fra det sted, 
hvor han var vokset op – for at deltage i et bryllup – en familiefest. Ligesom i 
Nazaret passede børnene her får, geder og æsler, de hjalp med kornhøsten og 
tærskningen, de høstede oliven og druer, og de så på, mens mændene arbejde-
de med den tunge olivenpresse, og kvinderne trådte druerne. Husene, der var 
bygget af marksten og mudder, sydede af liv. Her blev spundet og garvet uld, 
fremstillet tøj, tørret frugt, røget kød og konserveret mad til vinteren. Jesus tog 
sine disciple med hjem, så de kunne møde hans mor og hilse på hans brødre og 
søstre.7
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Jesus var Gud. Jesus, hvis guddommelighed indtil nu havde været skjult bag 
hans menneskelige fremtræden, gav udtryk for, at det endnu var for tidligt at 
afsløre, at han også var Gud (Joh 2,4) – men mødre giver ikke op så let!

Hvad forventede Maria mon?

Gavmildt bidrog Jesus til festen ved at skaffe dem al den vin, de kunne drikke. 
Gennem dette hans første mirakel blev hans ”herlighed“ åbenbaret (Joh 2,11). 
Hvad ligger der mon i det?

Hvad lærte disciplene om Jesus ved dette bryllup?

Derefter fulgtes Jesus og disciplene med Jesu mor og hans brødre ”ned til 
Kapernaum, og dér blev de nogle få dage“ (Joh 2,12). Det er gennem hverdagens 
gøremål, at disciple oplæres. Måske har Jesus og hans familie her haft mulighed 
for at møde disciplenes familier og lære dem bedre at kende. Måske har der 
endog været tid til at fiske lidt, til at reflektere over tingene, eller til at forberede 
påskebesøget i Jerusalem (Joh 2,13).

Forventninger
Johannes Døber befandt sig i samme ørken, hvorfra profeten Elias i sin tid blev 
taget til himlen i en ildvogn. Johannes lignede og talte som en profet. Jesus, 
derimod, hverken lignede eller talte som den Messias, jøderne forventede eller 
forestillede sig. Judas Makkabæus havde nemlig 170 år tidligere formet deres 
forventninger til, hvad de kunne vente sig af Messias.8

Med Alexander den Stores erobringer udvidedes det græske imperium. Vassal-
staterne oversvømmedes med græsk kultur, hvorved de mistede deres ”identitet“ 
og blev ”mindre oprørske“. Som Michael Frost udtrykker det: ”I Israel var helleni-
seringsprocessen en blændende succes … Den jødiske religion blev hverken ud-
slettet eller forbudt af grækerne. Den blev … gradvist opgivet som gammeldags 
og ubrugelig.“9 Den seleukidiske monark, Antiokus IV, mente, at fordi jødedom-
men var så svækket, var tiden kommet til helt at afskaffe den. Han erklærede, at 
han var den græske gud Zeus og beordrede jøderne at ofre og spise svinekød.
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I Modein, en lille by 24 kilometer fra Jerusalem, nægtede den gamle præst 
Matthias at bøje sig for kravene. Han dræbte regeringsrepræsentanten samt en 
ung mand, som indordnede sig, og flygtede derefter med sine fem sønner for at 
føre guerillakrig mod undertrykkerne.

Gamle Matthias overgav ledelsen af oprøret til sin tredje søn, Judas, inden han 
døde det følgende år (166 f.Kr.). Judas vandt uventede sejre, og skønt han blev 
dræbt i 160 f.Kr., overlod han det til sine brødre ”at fortsætte kampen, indtil Is-
rael havde genvundet sin frihed i 143 f.Kr.“ ”Han var deres store frihedshelt.“10

I 63 f.Kr. mistede Israel igen sin frihed, denne gang til Det Romerske Imperi-
um. Da Jesus ankom, ventede de altså desperat på en modig Judas Makkabæ-
us-type, som kunne befri dem fra deres romerske undertrykkere og generhver-
ve deres værdighed. Jesus var ikke ligefrem den brændende, lidenskabelige 
oprørsleder, som de drømte om! De ønskede en majestætisk Messias, der kunne 
uddrive de forhadte romere!

Tænk over
Hvorfor mon disciplene fulgte Jesus, når nu han ikke levede op til det, som de 
forventede sig af Messias?

Hvordan bestemte du dig for at følge Jesus? Hvad betyder det for dig?

Del med andre
Hvad vil du dele med de venner, som sammen med dig studerer disse ting?

Hvad vil du fortælle dem, som du håber vil blive Jesu disciple?
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Studie 8
JESU TILLID TIL ÅNDENS 
KRAFT

I dette studie vil vi se nærmere på det, som skete med Jesus umiddelbart efter 
de forberedende år, inden han gik igang med at etablere sin bevægelse. Vi vil 
forsøge at identificere 6 prioriteter i Jesu liv såvel som i hans oplæring af discip-
lene.

Vi vil reflektere over, hvad disse ting betød for Jesus og overveje, hvordan vi 
kan prioritere på samme måde i vores liv – i oplæring og udrustning af disciple 
og i vores arbejde for Gudsriget.

LÆS Matt 3,1-4: 12; Mark 1,9-13; Luk 3,1-3.21-23; 4,1-13; Joh 1,15-2,12

Seks prioriteter

Afhængighed af Helligånden: Jesus blev undfanget, salvet og fyldt af Hellig-
ånden.

• Hvilken rolle spiller Helligånden i Jesu liv (Matt 3,13-4,1)?

• Hvordan kan du blive bedre til at lade Helligånden lede dig i dit liv?

• Hvordan vil du sikre dig, at du underkaster dig Helligåndens ledelse, når du 
vinder disciple for Gudsriget?
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Bøn: Efter sin dåb bad Jesus en bøn.

• Dan dig et indre billede af Jesus i dåben og i bøn.  
Hvad oplevede han (Luk 3,21.22)?

• Hvor afhængig er du af bøn?  
På hvilke måder bliver du styrket af bøn?

• Hvordan vil du gøre bøn til et fundament for dit arbejde og til en prioritet i 
den bevægelse, som du er en del af?

At underkaste sig Gudsrigets dagsorden:

• Ser du beviser på, at dette var vigtigt for Jesus (Matt 3,13-4,11)?

• På hvilke måder afspejler dit liv lydighed mod Gudsrigets dagsorden?

• Hvilke ændringer skal der ske med dit missionsarbejde eller i din bevægelse, 
hvis du og din bevægelse skal følge Gudsrigets dagsorden?

Guds ord:

• Hvad var Jesu syn på de bibelske skrifter som Guds ord (Matt 4,1-10;  
Joh 1,35-45)?

• På hvilke måder indgår Guds ord i dine samtaler?

• Hvordan kan vi beskæftige os med Guds ord på en måde, der forvandler os?

• Udbredes Guds ord og nyder det fremgang (ApG 6,7) indenfor din bevægelse?

At ophøje Faderen:

• Hvad gjorde og sagde Jesus under sin dåb og i fristelserne, der viser, at han 
prioriterede dette?
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• Hvordan er Faderen synlig i dig?

• Hvordan ophøjer du Faderen i dit liv, i dit kald og i din tjeneste?

Relationer:

• Som det fremgår af Joh 1,35-39, prioriterede Jesus bevidst relationer.  
Kan du komme i tanke om andre eksempler i evangelierne?

• Hvem taler du helt bevidst med om Jesus?

• På hvilke måder prioriterer I bevidst relationer i jeres bevægelse med det 
formål at skabe disciple?

Jesus prioriterede disse 6 ting i sit liv – de udgjorde fundamentet for alt hvad 
han foretog sig. Kan du komme i tanke om andre prioriteter i Jesu liv?
 

Tænk over
Har du lært noget nyt i denne gennemgang af Jesu prioriteter?

Hvordan kan du omsætte det, som du har lært, til praksis?

Del med andre
Hvad tænker du om prioriteterne i Jesu liv?

Hvordan vil du give nogen, der endnu ikke følger Jesus, en forståelse af, hvad 
Jesus prioriterede i sit liv?
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Studie 9
JESUS, DET SANDE TEMPEL!

Da han efter brylluppet i Kana havde tilbragt et par dage ved Galilæasøen, tog 
Jesus ”op“ til påskefejringen i Jerusalem (Joh 2,13). Ved den jødiske påskefest 
mindedes man, hvordan Gud udfriede israelitterne fra fangenskabet i Egyp-
ten. Hvert år valfartede jøderne til templet i Jerusalem for der at fejre påsken. 
Templet var et symbol på Guds tilstedeværelse. Her tilbad man Gud, og her 
kunne man finde helbredelse og tilgivelse. Det, som Jesus gjorde i forbindelse 
med sit besøg i templet, dannede grundlaget for etableringen af hans gudsrige-
bevægelse.
 
LÆS Joh 2,12-25
 Historien om Jesus, kap. 16

Ved bryllupsfesten i Kana havde Jesus sagt: ”Min time er endnu ikke kommet“ 
(Joh 2,4). Men hvad gjorde han, da han ankom til tempelpladsen (Joh 2,14-17)?

Toraen foreskrev, at de skulle ofre kvæg, får og duer (3 Mos 1,1-17), så hvorfor 
mon Jesus jog de handlende ud?

Hvad anklagde Jesus vekselererne for?

Vekselererne
Familier kom langvejs fra for at fejre påsken og ofre i templet, og man inddrev 
tusindvis af lam fra bakkerne omkring Judæa til formålet.11 Men de trætte 
pilgrimme blev af vekselererne tilbudt ugunstige valutakurser og afkrævet ublu 



55

Fase 2 · Etablering

priser for at få lov til at veksle til shekel, som var den eneste gangbare valuta i 
templet.12

Vekselererne fungerede som templets dørvogtere; de bestemte, hvem der kunne 
få adgang, og hvor langt ind, man måtte bevæge sig. En ikke-jøde havde kun 
adgang til den ydre gård, hedningernes forgård, hvor vekselererne befandt sig. En 
jødisk kvinde måtte bevæge sig lidt længere ind, men kun jødiske mænd (uden 
fysiske skavanker) kunne komme helt ind i Israels forgård. Præsterne havde ad-
gang til selve helligdommen, og på forsoningsdagen havde ypperstepræsten, som 
den eneste, adgang til Det Allerhelligste. Hvor nær man kunne komme på Det 
Allerhelligste afhang altså af den status, man havde i det jødiske samfund.

Jesus har uden tvivl været klar over, at han ville få ballade, når han – som noget 
af det første, han gjorde – undergravede hele tempelsystemet. Han rensede ikke 
bare templet; han satte sig selv op som en erstatning for templet.

Hvad tror du, at disciplene har tænkt? 

Hvad krævede jøderne af Jesus og hvorfor (Joh 2,18)?

Hvad var Jesu modsvar (Joh 2,19)?

Hvordan forstod jøderne dette (Joh 2,20)?

Datering af påskebesøget: Bemærkningen ”dette tempel er der bygget på i 46 
år“ gør os i stand til at datere denne begivenhed. Herodes den Store påbegyndte 
byggeriet i år 18 f.Kr., så denne påskefejring må have fundet sted i år 28 e.Kr. 
(18 + 28 = 46).13

Men hvad var det egentlig, Jesus talte om (Joh 2,21.22)?

Efter at have uddrevet kvæg, får, duer og vekselerere, og efter han havde erklæret 
sig selv som det sande tempel, gjorde Jesus ”mirakuløse tegn“, idet han i hele byen 
og i private hjem helbredte mennesker og tilgav dem deres synder. Hvad beviste 
han gennem disse handlinger (Joh 2,23-25)?
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Et enmands-tempelsystem: Jesus satte sig op imod det massive tempelbureau-
krati og erklærede sig selv som et ”rivaliserende“ tempel – ”Guds tempel i egen 
person“.14 Han helbredte og tilgav mennesker, hvor end han kom hen, og gjorde 
således templet i Jerusalem ”overflødigt, irrelevant og forældet“. Steve Chalke be-
skriver Jesu daglige handlinger som ”en massiv trussel mod hele Israels religiøse, 
politiske og sociale struktur“.15

Nedbrydning af tempelordningen
Dette påskebesøg og erklæringen om, at han var templet, var begyndelsen på 
Jesu nedbrydning af den jødiske tempelordning. Overvej effekten af:

1. At Jesus i praksis overtog templets funktion – han helbredte og tilgav synd 
overalt, hvor han kom frem.

2. Hans erklæring til den samaritanske kvinde (Joh 4,21-24).

3. Den anden tempelrensning – i ugen før han blev korsfæstet (Matt 21,12-16).

4. Hans død – og forhænget til det Allerhelligste, der flængede (Matt 27,45-56).

5. Hans profeti om, at templet skulle jævnes med jorden (Matt 24,1-3) – en 
profeti, der blev opfyldt i 70 e.Kr. 

6. Hans tilhængere, der beskrives som en bolig (tempel) for Helligånden  
(1 Kor 3,16; 6,19).

Tænk over
Hvad slår dig som nyt og væsentligt i forbindelse med dette studies bibeltekster 
og tanker?

Hvad var det, der gjorde Jesus så oprørt – endog vred? Er det de samme ting, 
som kan bringe dit sind i kog?
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Gudsriget er ikke afhængigt af bygninger. Den kristne tro skal ikke være byg-
ningsfokuseret. Er det noget, du kan genkende fra din menighed?

Hvordan sørger du dagligt for, at Jesus bliver omdrejningspunktet for dit liv?

Del med andre
Hvad vil du dele med dem, som du studerer disse ting med?

Hvad vil du dele med dem, som du håber at gøre til Jesu disciple?
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Studie 10
MØDET MED NIKODEMUS:
Et medlem af det jødiske råd

Jesus var jøde, og det var hans første disciple også, men i handling og ord un-
dergravede han tempelordningen. Han hævdede at være et enmands-tempel, og 
han gik omkring og udførte tempelarbejde, nemlig helbredelse og tilgivelse.16 
Johannes bemærker, at ”mange kom til tro på hans navn ved at se de mirakulø-
se tegn, han gjorde“ (Joh 2,23), hvorefter han i den første af fire beretninger om 
Jesus gengiver en samtale mellem Jesus og farisæeren, Nikodemus, et ”medlem 
af jødernes råd“ (Joh 3,1).

LÆS Joh 3,1-21
 Historien om Jesus, kap. 17

Hvad bekymrede Nikodemus? Hvorfor kom han til Jesus i ly af mørket (Joh 
3,1.2)?

Hvordan udfordrede Jesus i sit svar denne farisæers syn på Gudsriget (Joh 3,3)?

Jesus fortalte Nikodemus, som var religiøs leder, at han måtte fødes på ny for at 
se Guds rige. Samtalen fremgår af Joh 3,4-21:

• Hvilken opfattelse havde Nikodemus af ”Guds rige“?

• Hvordan var Jesu syn på ”Guds rige“ anderledes?
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Forskellige opfattelser af Gudsriget
Der var en række interessegrupper, som hver især havde deres egne ideer om 
Gudsriget:17

• Saddukæerne var et præsteligt tempelaristokrati, et konservativt religiøst 
parti med politisk indflydelse, som alene anerkendte Moses’ skrevne lov som 
autoritativ.

• Farisæerne var indflydelsesrige, ikke-gejstlige jøder, som mente, at de ved at 
forfølge alle detaljer i Toraens lovkompleks kunne fremskynde den dag, hvor 
Gud ville frelse Israel fra hedensk dominans.18

• Essenerne, kendt for deres tilbagetrækning til ørkenen ved Qumran, var 
den tredje af Tora-skolerne med stor indflydelse i Jerusalem på Jesu tid.19

• Zeloterne var frustrerede over manglen på handling. De var klar til væbnet 
oprør for at bekæmpe romerne og etablere deres version af et rige for Israel.

• Herodianerne var kompromissøgende. De så en fordel i at bakke op om 
Herodes-dynastiet og mente, at zeloterne var splittergale, når de troede, at 
de kunne vælte romerne.

• Det herskende jødiske råd, synedriet, var ansvarlig for den daglige ledelse af 
det jødiske samfund. Det romerske rige regerede Israel gennem den udpe-
gede provinsguvernør, som indsamlede skatter, udvidede vejnettet, forsva-
rede grænser og leverede råvarer til Rom, men synedriet styrede jødernes 
dagligdag. Rådet fungerede også som domstol, men kunne ikke dømme en 
person til døden for tilskyndelse til oprør. Rådet blev ledet af ypperstepræ-
sten, og selvom farisæerne var godt repræsenteret, var det saddukæerne, 
som udgjorde flertallet. Ingen sekulær jøde kunne sidde i rådet.

Fælles for alle disse grupperinger var opfattelsen af, at Gud kun var Gud for 
jøderne, og at Gudsriget var forbeholdt det jødiske folk! Men Jesu budskab var 
radikalt anderledes. Han udfordrede Nikodemus med et alternativt syn på Gud 
og Gudsriget.



60

Fase 2 · Etablering

Jesus benyttede en velkendt beretning fra jødernes historie til at illustrere, at 
adgang til Gudsriget får man ved tro – for ”enhver som tror“. Hvordan illustre-
rer Jesus det (Joh 3,14-18; sml. 4 Mos 21,4-9)?

Hvad var Jesu ”domskendelse“ (Joh 3,19-21)?

Hvad var det, Jesus påstod om sig selv (Joh 3,4-21)?

Mere om Nikodemus
Johannes nævner Nikodemus endnu to gange. Hvad lærer vi af disse korte  
møder?

• Joh 7,50:

• Joh 19,38-42:

Tænk over
På hvilke måder bekræftede Jesu samtale med Nikodemus Gudsrigets radikale 
ikke-sekteriske natur?

Del med andre
Hvad tror du, at Jesus gennem historien om Nikodemus forsøger at lære dig om 
det at blive født på ny? 

Hvad vil du dele med de af dine venner, som du er ved at lede til Jesus?
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Studie 11
EKSPLOSIV VÆKST: 
Flere disciple end Johannes

Efter Jesu erklæring om, at han var templet, fortsætter Johannes sit evangeli-
um med fire beretninger om Jesus fra denne etablerende fase af hans liv. Først 
fortæller Johannes om mødet med Nikodemus. Dernæst beskriver Johannes, 
hvordan Jesus samler sig disciple i Judæas bjerge. I den tredje fortælling er 
Jesus på gennemrejse i Samaria, og til sidst får vi beretningen om helbredelsen 
af en romersk tjenestemands syge søn i Galilæa. Tilsammen siger disse fire 
beretninger noget om omfanget af – og hvad der kendetegner – det rige, som 
Jesus kom for at etablere, og hvad hans rolle som vores tempel indbefatter.

LÆS Joh 3,22-4,3 
 Historien om Jesus, kap. 18

Jesus flyttede til Judæa, og her voksede hans bevægelse eksplosivt. Det gav 
anledning til bekymring hos nogle af Johannes Døbers disciple. Hvad var 
Johannes’ reaktion?

Hvilket forbillede gav Johannes sine disciple og os? 

Hvad gav Johannes udtryk for var hans ”kilde til ægte glæde?“20 

Hvad kan vi lære af Johannes Døber?
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I Mark Edwards bog Knowing Him påpeger han tre ting, som karakteriserer 
Johannes: 

1. Han vidste, hvem han selv var, og hvem Jesus var.
2. Han var glad og stolt over at være i ”brudgommens“ nærhed og at høre ham.
3. Når Jesus talte, ”kunne han ikke gøre andet end at adlyde“.

”Johannes er et lysende eksempel på et menneske, der har lært at lade selvet dø 
og i stedet leve for Kristus. I Jesus havde han fundet kilden til ægte glæde.“21

Hvad kan det indebære selv at blive mindre og lade Jesus blive større? 

Hvordan sørger du for at prioritere at være sammen med, at lytte til og at  
adlyde Jesus?

Er der noget i din daglige rutine, som forhindrer dig i at sætte tid af til samvær 
med Jesus?

Johannes var nu ved floden Ænon på grænsen til Samaria. Han havde banet 
vejen for Jesus blandt jøderne, men nu var han nærmere Samaria. Hvorfor var 
han der?

Hvorfor fulgte Johannes ikke Jesus, sådan som han havde opfordret sine discip-
le til at gøre?

Genlæs Joh 3,27-36. Hvilken indstilling har en ægte discipel?

Er det muligt, at Jesus havde bedt Johannes om at fortsætte med at bane vejen 
for ham? Flyttede Johannes sin virksomhed nærmere Samaria for også at bane 
vejen for Jesus der? Var det mon noget, som Jesus og Johannes havde drøftet?

• Hvilket eksempel ser vi, at Jesus sætter i Joh 4,1-3?

• Hvor var Jesus på vej hen?
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Tænk over
Hvad har været nyt og spændende for dig i dette studie?

Mange fulgte Jesus. Hvad er det, der giver dig lyst til at følge ham?  
Hvilke forhindringer er der?

Del med andre
Hvad vil du dele med de venner, som du følges med på denne rejse?

Hvad vil du dele med dem, som du ønsker skal lære Jesus bedre at kende?
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Studie 12
EN SAMARITANSK KVINDE: 
Samtale med en foragtet slægtning

Hvis Jesus skulle befri Israel fra det romerske åg, var det helt på sin plads, at 
han rådførte sig med et medlem af det jødiske råd, men at mødes med sama-
ritanere var helt udelukket. Jøderne foragtede samaritanerne endnu mere, end 
de afskyede romerne. For at undgå den kystnære Via Maris, som de romerske 
soldater benyttede, valgte de fleste jøder den længere vej gennem Jordandalen 
fremfor at rejse gennem disse religiøse og politiske fjenders byer. Men Jesus tog 
sine disciple med på en tur gennem Samaria, og det blev en samaritansk kvin-
de, der som den første hørte Jesus erklære, at han var den lovede Messias.

LÆS Joh 4,1-12
 Historien om Jesus, kap. 19

Jesus tiltrak sig opmærksomhed. Hvorfor kunne det have været problematisk?

Jesus forlod Judæa og gik nordpå til Galilæa. Herodes Antipas, der regerede i 
Peræa og Galilæa, var stærkt utilfreds med Johannes Døbers forkyndelse. Da 
Johannes irettesatte ham for at gifte sig med sin bror Filips (landsfyrste fra Tra-
konitis) kone, sørgede Antipas for at gøre Johannes tavs ved at sætte ham bag 
lås og slå (Matt 14,3-5; Luk 3,19, 20; sml. Mark 1,14). Jesus drog altså til Galilæa 
for der at fortsætte den bevægelse, som Johannes havde startet.

Evangelisten Johannes beretter, at Jesus ”måtte gå gennem Samaria“. Hvorfor 
mon Johannes lægger vægt på, at Jesus var nødt til at gå den vej?
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Samaritanerne
Ifølge langt de fleste jøder hørte samaritanerne på ingen måder til i et genop-
rettet jødisk rige! De to folkeslag havde længe ligget i nabostrid. Samaritanerne 
var af blandet afstamning: delvis jødisk, delvis egyptisk (efterkommere af 
Efraim og Manasse).22 Derudover havde de giftet sig på tværs af race og religion 
med assyrerne. Således betragtede jøderne dem som en laverestående race – 
”bastarder“, som på ingen måde kunne regnes med til det jødiske folk. De til-
bad hedenske guder, og jøderne plejede at sige, at ”den, der spiser en samarita-
ners brød, er som en, der spiser svinekød.“23 Sætningen ”jøder vil nemlig ikke 
have med samaritanere at gøre“ (Joh 4,9) beskriver forholdet ganske glimrende.

Forsøg at danne dig et indre billede af mødet mellem Jesus og den samaritan-
ske kvinde ved Jakobs brønd. Hvad ser du for dig (Joh 4,5-9)?

• Det var middagstid. Jesus var alene og udmattet. Han sad ”ved kilden“ (Joh 
4,6). En sten formet som en ”gigantisk donut“, 45 til 60 centimeter tyk og 
ca. 1,5 meter bred med et hul i midten, lå gerne henover en sådan brønd. 
Brønden var 40 meter dyb, uden tilhørende spand.24

 
• Brønden lå 10 minutters gang fra Sykar (nutidens Nablus), og kvinden kom 

alene.

• Situationen føltes akavet: Det blev forventet af Jesus, at han trådte 6 til 7 
meter tilbage, så kvinden ugenert kunne nærme sig brønden, rulle sin lille 
læderbeholder ud, trække vand og hurtigt forlade stedet. Men han blev helt 
bevidst siddende ved brønden uden spand.25 Hvorfor flyttede han sig ikke, 
da hun kom?

• Jesus brød den ubehagelige tavshed med en simpel anmodning. At indlede 
en samtale med en kvinde var stik imod den jødiske skik, der dikterede, at 
en mand aldrig offentligt talte med en kvinde – ikke engang sin kone eller et 
nært familiemedlem og da slet ikke en samaritaner. Hvordan reagerede  
hun?

Hvordan gjorde Jesus denne kvinde til discipel? Kan du genkende Jesu fem 
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opfordringer: ”Kom og se“, ”Følg mig“, ”Fisk med mig“, ”Elsk dine fjender“, 
”Modtag Ånden“ (Joh 4,10-26)?

Er der noget der tyder på, at Jesus forstod kvindens behov (vers 10-12)?

Hvordan reagerede Jesus på hendes kynisme (vers 13.14)?

Er der noget i hendes svar, der afslører, hvad hun længes efter (vers 15)?

Jesus opfordrer hende til at inddrage sin familie, og samtalen ender i en tilsy-
neladende overfladisk teologisk diskussion. Hvordan drejer Jesus samtalen, så 
hun ender med fuldstændigt at måtte revidere sin forståelse af Gud og religion 
(vers 16-24)?

Hvad afslører Jesus, da kvinden nævner, at hun jo godt ved, at ”Messias skal 
komme“ (vers 25.26)?

Er der paralleller mellem det, som Jesus sagde om templet i Joh 2,13-22, og det, 
som han nu siger til kvinden ved brønden?

”Netop da kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med 
en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende“ (Joh 4,27). Hun 
forlod hurtigt stedet – måske i forlegenhed. Men da hun ankom til Sykar, råbte 
hun: ”Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er 
det ham, der er Kristus?“(Joh 4,28.29).

Mens hun var væk, adresserede Jesus fire åndelige faldgruber, som disciple let 
falder i. Hvordan tolker du hans kommentarer – eller tavshed – omkring dem?

• Fordomme (Joh 4,27):

• Optaget med andet (Joh 4,31-34): 

• Forbehold (Joh 4,35):
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• Stolthed (Joh 4,36-38):

Derefter vendte kvinden tilbage med mange fra byen, som nu ”troede på ham“ 
på grund af hendes vidnesbyrd. De bad inderligt Jesus og disciplene om at 
blive: ”Han blev der i to dage, og på grund af hans ord kom mange flere til 
tro“(Joh 4,40.41). Har de jødiske disciple mon følt sig ilde berørt ved hele situa-
tionen? Hvad var det, Jesus var i færd med at lære dem?

Hvilken konklusion kom byens borgere til (Joh 4,42)?

Denne historie viser, hvordan Jesu defintion af Gudsriget gik stik imod den tids 
kulturelle normer og forestillinger, og den viser desuden, hvordan han bar sig 
ad med at gøre mennesker til disciple!

Verdens frelser
Herodes den Store genopbyggede byen Samaria og kaldte den Sebaste. På en 
klar dag kunne templet, som var bygget til ære for hans romerske hersker, 
kejser Augustus, ses fra havnebyen Cæsarea ved Middelhavet.

Græske og romerske herskere kaldte sig traditionelt soter (frelser), og Augustus, 
der døde i år 14 e.Kr., var blevet guddommeliggjort. Alligevel erklærede sama-
ritanerne efter blot to dages samtaler med Jesus i skyggen af kejserens kæmpe 
statue, at Jesus ”i sandhed er verdens frelser“ (Joh 4,42).26

Kristi metode, når der skal vindes disciple
Uden disciple – ingen bevægelse. Jesus går foran og viser os, hvordan vi mest 
effektivt kan vinde disciple for ham: ”Vi kan kun komme i forbindelse med 
offentligheden, hvis vi bruger Kristi fremgangsmåde. Frelseren færdedes blandt 
mennesker og viste dem, at han ønskede dem det bedste. Han havde medfølelse 
med dem og hjalp dem med at løse deres problemer. På den måde fik de tillid til 
ham. Så sagde han til dem: ’Følg mig.’“27 
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Jesu opfordringer er en 5-trinsproces:

 Proces Opfordringer Opfordringernes art

1. Forbinde ”Kom og se“ Erfaring

2. Engagere ”Følg mig“ Relation

3. Involvere ”Fisk med mig“ Deltagelse 

4. Udruste ”Elsk jeres fjender“ Offervillighed

5. Udsende ”Modtag Ånden“ Bemyndigelse

Tænk over
Hvad glæder dig, når du læser om forholdet mellem Jesus og den samaritanske 
kvinde?

Del med andre
Hvad har du lyst til at dele med dine venner?

Hvad vil du dele med dem, som du gerne vil føre til Jesus, og hvordan vil denne 
beretning forme den måde, som du forholder dig til dem på? 
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Studie 13
EN KONGELIG EMBEDSMAND:
Helbredelse for hedninger

Jesus vender nu tilbage til Galilæa. I Jerusalem havde han indledt sit arbejde 
ved at sætte en stopper for de ofringer, der var nødvendige for tilgivelse og hel-
bredelse. Han havde erklæret, at han var deres tempel og var begyndt at udføre 
templets funktion blandt folket ved at tilgive synder og helbrede sygdomme, 
først i Jerusalem, så i hele Judæa, i Samaria og nu også i Galilæa – for jøder, 
samaritanere og hedninger.

LÆS Joh 4,43-54; Luk 4,14.15
 Historien om Jesus, kap. 20

Rygter om begivenhederne i Jerusalem var allerede nået til Galilæa, og de bød 
ham velkommen og lovpriste ham. Hvad tror du, at folk i Nazaret tænkte?

I Galilæa besøgte Jesus igen Kana, hvor familien og disciplene for første gang 
havde set et glimt af hans herlighed. Mens han opholdt sig der, kom der en 
kongelig embedsmand fra Kapernaum og bad Jesus om at helbrede hans søn, 
som lå for døden. Hvad ved vi om denne mand?

Tænk over den kongelige embedsmands reaktion: ”Manden troede Jesus på 
hans ord og gik“ (Joh 4,50). Kunne han vide med sikkerhed, at Jesus kunne 
helbrede hans søn?

Prøv at forestille dig mødet mellem embedsmanden og hans tjenere, der kom 
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ham i møde halvvejs mellem Kana og Kapernaum – glæden og lettelsen! Fore- 
stil dig, hvordan det har været, da embedsmanden stiller spørgsmålet om ”i 
hvilken time han havde fået det bedre“, og det går op for dem, at det er sket 
nøjagtig på det tidspunkt, hvor Jesus sagde ”Din søn lever!“ Hvad har effekten 
mon været af det?

Det var det ”andet tegn“, som Jesus gjorde, ”efter at han var kommet fra Ju-
dæa til Galilæa“ (Joh 4,54). Ikke alene blev den kongelige embedsmands søn 
helbredt, men ”han og hele hans husstand kom til tro“ (Joh 4,53). Det vil vise 
sig, at dette mirakel baner vejen for, at Jesu bevægelse kan vokse i Kapernaum. 
Embedsmanden var et eksempel på et fredens barn, som banede vejen for Jesus 
i sin oikos – udvidede familie – i Galilæa og omegn.

Om ”tro“
Udforsk betydningen af tro ved at læse Hebr 11,1-40: 

• Forsøg med dine egne ord at forklare begrebet tro?

• Hvorfor er det uden tro ”umuligt at behage Gud“ (Hebr 11,6)? 

• Er der nogle af disse trosberetninger, som du ikke rigtigt forstår? Hvorfor?

• Hvilke af disse trosberetninger finder du personligt mest opmuntrende? 

• Hvordan forstår du Hebr 11,39.40?

• Hvordan kan man ”leve i tro, ikke i det, som kan ses“ (2 Kor 5,7)?

Galilæa28

Galilæa Sø blev også kaldt ”Kinneret Sø“, som muligvis kommer af det hebræi-
ske ord kinnor eller harpe på grund af dens form. Den blev også kaldt ”Gene- 
saret Sø“, idet Genesaret sletten lå på dens nordvestlige bred, og ”Tiberias Sø“ 
efter den nye by, som Herodes Antipas byggede på den sydvestlige bred. Søen, 
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der lå 201 meter under havets overflade, fik sin vandforsyning fra Jordanfloden  
via Golanhøjderne, og på Jesu tid var søen hjemsted for en blomstrende fiske-
industri.

Øvre Galilæa lå nord og vest for søen. Det er et bjergrigt landskab, der rager 
1.000 meter op over havets overflade og danner en naturlig grænse til Fønikien 
– vor tids Libanon. Nedre Galilæa var området omkring søen – et tæt bebygget 
og frugtbart landbrugsområde omkring 180 meter under havets overflade.
 
Som følge af den assyriske invasion af Israel (det nordlige kongerige) på Esajas’ 
tid levede befolkningen, som havde stærke jødiske rødder, side om side med 
folk udefra – hedninger. Via Maris, den vigtigste handelsvej, som forbandt 
Mesopotamien og Damaskus med Egypten og Afrika, gik lige igennem denne 
del af landet. ”Vejen langs Havet“, som Esajas kalder den, (Es 8,23) gik gennem 
Kapernaum på Galilæasøens nordlige bred.

Mod nordvest fungerede Jordanfloden, der løb ud i søen, som grænse til Gaula-
nitis. Betsajda – Peter, Andreas og Filips hjemby – lå lige på den anden side af 
floden, i hedningernes land. Kapernaum var altså en grænseby og et oplagt sted 
for en skatteopkræver som Levi Matthæus at drive forretning. Peter Walker 
foreslår, at Peter og Andreas muligvis er flyttet til Kapernaum for at undgå at 
betale skat, når de leverede fisk til byerne på den vestlige bred.29 På den anden 
side af søen – øst og sydøst – lå den romerske region Dekapolis eller ”de ti 
byer.“

At Jesus tog til Kapernaum var ikke tilfældigt, men et led i en plan. Esajas 
havde profeteret, at Herren ville ”bringe … ære over Vejen langs Havet, Landet 
på den anden side af Jordan og Folkeslagenes Galilæa“ – ”Det folk, der vandrer 
i mørket, skal se et stort lys“ (Es 8,23-9,1). Med sig havde Jesus budskabet om 
et nyt kongerige – Gudsriget. Tredive år tidligere havde galilæerne uden held 
forsøgt at rejse sig mod Rom. 30 år senere skulle de igen forsøge – også denne 
gang uden held. Jesus kom til dem med budskabet om, at de skulle sætte deres 
lid til ham!30
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Tænk over
Hvilken ny indsigt har du fået gennem denne fortælling?

Hvad har Jesus gjort for dig? Hvordan har du valgt at ”tage godt imod ham“  
(Joh 4,45) i dit liv, din familie, dit hjem, dit studie eller på din arbejdsplads?

Del med andre
Hvad vil du dele med dem, som du studerer disse emner med?

Hvad vil du dele med dem, som du håber på at lede til Jesus?
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Studie 14
VÆSENTLIGE KOMPONENTER 
i opbygningen af Jesu bevægelse

Tiden er kommet til at danne os et overblik over de skridt, som Jesus indtil 
videre har taget. Vi har set på forberedelsen til – såvel som etableringen af – 
gudsrigebevægelsen. Det er vores ønske at lære ham at kende, at forstå kon-
teksten for hans liv og virke, at sætte os ind i hans kampe og i, hvordan han 
opbyggede sin bevægelse, så vi kan overføre de samme principper til vores tid 
og omstændigheder.

Tænk over
Hvordan har dit liv forandret sig i takt med, at du har fulgt Jesu etablering af 
Gudsriget (de første 18 måneder)?

• Hvad har du lært om Jesus?

• Hvad er du kommet til at sætte pris på ved ham?

•  Er der noget, der har rystet eller foruroliget dig? Hvis ja, på hvilke måder?

Væsentlige komponenter i etableringen af gudsrige- 
bevægelsen
Hvor væsentlige var følgende principper for etableringen af Jesu gudsrige- 
bevægelse?
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• Jesu fem opfordringer:

• Jesu tillid til Åndens kraft:

• At Gudsriget er for alle:

• Jesu budskab er hans metode – Jesus steg ned på vores niveau for at nå os:

• Jesus er det nye tempel:

Er der andre principper, du har fået øje på, fra denne fase af Jesu gerning?

•

•

•

Hvordan ligger disse principper i forlængelse af de væsentlige komponenter i 
opbygningen af Jesu bevægelse, som vi stiftede bekendtskab med i den forbere-
dende fase af Jesu liv?

• Personen: Jesus.

• Princippet: Statusændring.

• Formålet: At gøre Faderens vilje.

• Fredens barn: Nøglen til at nå mennesker gennem deres sociale netværk.

Hvad mener du om den tanke, at Jesus både kom for at frelse og for at vise os, 
hvordan man vinder disciple og viser andre vejen til Gud og til Gudsriget? 
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Tænk over
Hvordan har Jesu etablering af Gudsriget gjort indtryk på dig?

Har Gud kaldet dig til en opgave? Hvilken? 

Hvordan er dit liv blevet forvandlet af Jesu grundlæggende prioriteter?

Hvordan har du valgt at følge Jesus i din dagligdag?

Del med andre
Hvad vil du dele med dine venner, som er på denne rejse sammen med dig?

Er der sket noget med din måde at relatere til dem, som du gerne vil lede til 
Jesus, nu hvor du har undersøgt, hvordan Jesus forberedte og etablerede Guds- 
riget og vandt disciple?
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Fase 3
OPLÆRING:
At udruste til udvidet opsøgende 
arbejde
Jesus var i denne tid konstant på farten, og nu indledte han en ny fase i opbyg-
ningen af gudsrigebevægelsen. Den nøjagtige rækkefølge af begivenhederne 
kan diskuteres, men der kan ikke herske nogen tvivl om, at det var i forbindelse 
med flytningen til Galilæa og fængslingen af Johannes Døber, at Jesus for alvor 
begyndte at udruste disciplene til udvidet opsøgende arbejde. Flytningen skete 
som et led i Faderens plan: Jesus oprettede en ny base – en helt ny hjemby – i en 
del af landet, som politisk og kulturelt adskilte sig fra Judæa. Nu hvor Johannes 
var bragt til tavshed var der opstået et behov for at udruste andre til at overtage 
hans arbejde. Gudsrigebevægelsen skulle vokse yderligere, og derfor kom Jesus 
med endnu en opfordring.

Denne oplæring af disciplene til opsøgende arbejde tog omkring ni måneder. De 
12 apostle var blandt dem, som nød godt af Jesu undervisning, men der var også 
andre. Faktisk udpegede Jesus ikke de 12 før oplæringstiden var slut. 

I Jerry Thomas’ bog Historien om Jesus kan man finde beretningerne fra denne 
fase i kapitel 21-29. Overgangen fra fase 2 til 3 markeres af Johannes’ fængsling 
og afvisningen af Jesus i hjembyen Nazaret. Han slår sig ned i Kapernaum, og 
under et besøg i Jerusalem helbreder Jesus en mand ved Betesda dam og forkastes 
af de religiøse ledere. I disse kapitler lyder opfordringen: ”kom og fisk med mig“, 
og som et led i disciplenes oplæring tager Jesus dem med på ”syv fisketure“. Den 
oplæring, som her finder sted, er lavpraktisk såvel som informativ og berigende.
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Studie 15
PÅ FARTEN: 
Store omvæltninger

Jesu første 18 måneder i Judæa fik en brat afslutning: Jesu fætter og gode ven, 
Johannes Døber, blev fængslet, i Jesu barndomsby, Nazaret, forsøgte man at 
dræbe ham, og i Jerusalem vendte de jødiske ledere ham ryggen. Situationen 
virkede håbløs, men Jesus benyttede anledningen til at samle sine tilhængere 
omkring sig og oplære dem i at vinde disciple og udvide hans bevægelse.

LÆS Matt 4,12-17; Mark 1,14, 15; Luk 4,14-30 
 Historien om Jesus, kap. 22-24

Overgangen til denne fase, hvor disciplene skulle udrustes til at deltage i det 
opsøgende arbejde, markeredes af tre begivenheder:

Fængslingen af Johannes:
• Hvilke følelser har nyheden om Johannes’ fængsling mon vakt hos Jesus 

(Matt 4,12-16)?

• Hvorfor tror du, at Jesus valgte at slå sig ned i Galilæa?

• Hvad havde profeterne sagt om denne region (Matt 4,12-17 sml. Es 9,1.2)?

Spændinger i Jerusalem:
Det var muligvis i denne periode, at Jesus i forbindelse med en af ”jødernes 
fester“ helbredte en lam mand ved Betesda dam. Der er dem, som mener, at 
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de jødiske lederes afvisning af Jesus i Jerusalem var årsagen til, at Jesus tog til 
Galilæa. Andre mener, at denne begivenhed fandt sted langt senere, nemlig lige 
før udnævnelsen af de 12 apostle. Vi vil gå mere i dybden med denne beretning 
i næste studie.

Læs Joh 5,1-47. Hvilke beskyldninger blev der fremført mod Jesus, og hvordan 
reagerede han?

Et drabsforsøg:
Hvordan reagerede tilhørerne i synagogen i Jesu hjemby, Nazaret, på hans 
udtalelser (Luk 4,14-30)?

• Hvordan beskrev Jesus sit liv og sin opgave med udgangspunkt i profetien i 
Es 61,1.2?

• Sammenlign Luk 4,18.19 med Es 61,1.2 og læg mærke til, hvad Jesus ude- 
lader. Hvorfor tror du, at Jesus ikke læste teksten i sin helhed?

• Hvordan tolker du det, som Jesus siger i vers 24-27?

• Hvorfor tror du, at jøderne i Jesu hjemby blev så rasende, at de ville slå ham 
ihjel?

Jesus flygtede til Kapernaum (Luk 4,31) – en fiskerby med omkring 1500 
indbyggere, et skatteopkrævningssted og en romersk garnison på 100 soldater, 
som hverken havde brolagte gader, kloakering, rindende vand eller teatre.1 Når 
man tager det politiske, sociale og religiøse miljø i ”hedningernes Galilæa“ i 
betragtning, hvilke muligheder bød Kapernaum så på for udvidelsen af hans 
bevægelse (Matt 4,12-16; sml. Es 9,1)?

• 

• 

• 
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Med fætterens død var tiden kommet, hvor Jesus måtte stå frem som leder  
af bevægelsen. Hvorfor overtog Jesus forkyndelsen af Johannes’ budskab?  
Betonede han noget nyt (Matt 3,12; 4,17; sml. Mark 1,14.15)?

Tænk over
Jesus flyttede sin base til ”nationernes land“. Han overtog forkyndelsen af  
Johannes’ budskab, påtog sig ansvaret for bevægelsen og udvidede sit kald til  
disciplene.

• Hvordan har du håndteret store tab, modgang og afvisning?

• Hvilke tanker og følelser har Jesus mon tumlet med på dette tidspunkt?

• Hvad kunne have afsporet Jesu bevægelse?

• Hvad har du lært af den måde, hvorpå Jesus håndterede omvæltninger i sit 
liv?

• Hvilke omvæltninger skal der til for at din forkyndelse kan udvikle sig til  
en bevægelse?

Del med andre
Hvad vil du dele med de venner, der er på denne rejse med dig?

Hvad vil du dele med dem, som du håber at vise vejen til Jesus?
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Studie 16
HELBREDELSE VED BETESDA 
– PÅ EN SABBAT!

I dette studie vender vi tilbage til Jerusalem sammen med Jesus. Du husker 
sikkert, hvad der skete første gang, Jesus besøgte Jerusalem i påsken efter sin 
dåb. Hvis den fest, som er omtalt i Joh 5,1 også var en påskefest, var der nu gået 
18 måneder siden hans dåb, og 12 måneder siden han fordrev offerdyrene fra 
tempelgården og erklærede sig selv for personligt at være det nye tempel. Den-
ne gang helbredte han en lam mand ved Betesda dam på en sabbat og frempro-
vokerede derved endnu en stor konflikt med templets ledelse. Dammen lå nær 
fåremarkederne lige uden for bymuren på den nordlige side af Tempelbjerget.

LÆS Joh 5,1-47 
 Historien om Jesus, kap. 21

Hvilke oplysninger får vi her om den lamme mand (Joh 5,1-17)?

Hvorfor stiller Jesus mon spørgsmålet: ”Vil du være rask?“ (Joh 5,6).

Prøv at forestille dig: 

• Hvordan klarede man sig som handicappet i en tid, hvor der ikke fandtes 
nogen former for offentlig hjælp?

• Hvordan ville livet forandre sig for denne mand, der havde været lam i 38 år, 
hvis han blev rask?
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• Hvordan skulle en mand, som indtil nu havde levet af at tigge, forsørge sig 
selv, når han var blevet helbredt? Og hvad ville hans helbredelse komme til 
at betyde for det sociale netværk, som han havde opbygget ved Betesda dam?

• Mark Edwards overvejer, om denne lamme mand mon var ”en mavesur 
gammel svindler“, der – for at trække nødlidende til stedet og derved øge 
sine indtægter – havde opdigtet en historie om, hvad der ville ske, hvis van-
det kom i bevægelse (Joh 5,4).2 Hvad tænker du?

• Johannes skriver intet om, at manden angrede, viste taknemmelighed eller 
kom til tro. Hvorfor mon ikke?

• Da Jesus senere mødte ham ved templet, sagde han: ”Nu er du blevet rask; 
synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre“ (Joh 5,14). Hvorfor 
mon han sagde det?

Jesus, templet og sabbatten
Ved templet konfronterede de jødiske ledere Jesus. Hvorfor var jøderne vrede 
på den helbredte mand og på Jesus? Hvordan tolkede de Jesu handling og hans 
holdning til sabbatten (Genlæs Joh 5,8-18)?

Jøderne var ikke blinde for betydningen af det, som Jesus gjorde og sagde. Han 
havde erklæret sig selv for at være templet, og nu hævdede han sin ligestilling 
med Gud – at han havde bemyndigelse til at gøre Guds arbejde på sabbatten.

Sabbatten – shabbat eller lørdag – blev indstiftet ved skabelsen, før syndens 
indtog, før jøderne og før loven blev givet til Israel (1 Mos 2,1-3). Sabbatsbud-
det har en særstilling som det første af buddene, der er formuleret positivt og 
det eneste, der identificerer Gud som skaberen: ”Husk sabbatsdagen og hold 
den hellig … For på seks dage skabte Herren himlen og jorden … men på den 
syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget 
den“ (2 Mos 20,8-11). Det var Skaberens gave til os.

Sabbatten mindede desuden jøderne om deres udfrielse – eller frelse – fra det 
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egyptiske fangenskab (5 Mos 12,12-15). Sabbatten, som for de troende skulle 
være en ”helligdom i tid“3 og en påmindelse om, at vi intet kan gøre, for at for-
tjene frelsen (Hebr 4,1-10), var af jøderne, i et forsøg på at værne om denne gave 
fra Gud, blevet omgærdet med et utal af tunge og omstændelige regler.

Sandheden om Jesus
Fordi helbredelsen var sket på en sabbat, stod Jesus anklaget for to ting: 

1. Han blev anklaget for at ”bryde sabbatten“.

2. Han blev anklaget for at ”gøre sig lige med Gud“.

I sit forsvar henviste han til fem ”vidner“. Hvad siger disse ”vidner“ om Jesus? 
Genlæs Joh 5,16-47:

1. Jesu eget vidnesbyrd (Joh 5,19-31):

2. Johannes Døbers vidnesbyrd (Joh 5,31-35):

3. Det som hans gerninger vidner om (Joh 5,36):

4. Gud Faders vidnesbyrd (Joh 5,37.38; sml. Matt 3,13-17 ved Jordan):

5. De Hellige Skrifters vidnesbyrd (Joh 5,39-46):

Jesus var fuldt ud Gud og fuldt ud menneske. Gud var blevet menneske. Han 
overtog templets funktioner, og han gjorde sig til herre over sabbatten. Han var 
sabbattens skaber – ham, som i sin tid havde helliget dagen. Den vidnede om 
hans guddommelighed!

• Hvorfor tror du, at Jesus gjorde netop dette mirakel som optakt til den vide-
re oplæring af disciplene og det udvidede opsøgende arbejde, som ventede 
dem i Galilæa?
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• Hvad betød det for disciplene og for bevægelsen, at Jesus her afslørede, hvem 
han virkelig var?

Tænk over
Hvad var nyt for dig i dette afsnit?

Hvad betyder det for dig personligt, at Jesus fuldt ud var Gud og fuldt ud  
menneske?

Del med andre
Hvad vil du dele med dem, som du studerer disse ting sammen med?

Hvad sagde Jesus om sig selv? Og hvordan kan du dele det med de af dine  
venner, som endnu ikke følger Jesus?
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Studie 17
”KOM, FISK MED MIG“
En opfordring til at tage del

De jødiske ledere i Jerusalem og i hvert fald nogle af Nazarets indbyggere lagde 
planer om at dræbe Jesus (Joh 5,16-18 og Luk 4,28-30). Hans fætter sad fængslet 
i Makærus, øst for det Døde Hav. Det var tid til at tage næste skridt i oplærin-
gen af disciplene. Jesus vendte derfor igen tilbage til Kapernaum og opsøgte 
nogle af sine disciple ved Galilæa Sø.

LÆS Matt 4,18-22; Mark 1,16-20; Luk 5,1-11 
 Historien om Jesus, kap. 25

Hvem fandt han der? Og hvad var de i færd med? 

Hvordan lød hans opfordring denne gang?

Hvordan reagerede disciplene?

Hvor længe havde Jesus kendt disse mænd, og hvad havde de gennemgået 
sammen?

Hvad var altså Jesu tre første opfordringer? 
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1.

2.

3.

Hvordan hænger den tredje opfordring sammen med de to første?

Lidt forklaring
De manglende beretninger: Hos Matthæus og Markus får man det indtryk, at 
Jesus straks efter ørkenfristelserne tog til Kapernaum med sin opfordring til at 
blive menneskefiskere. Der er dog 18 måneder imellem disse to begivenheder 
– 18 måneders etablering og vækst, som kun evangelisten Johannes beretter 
om. Både Matthæus og Markus bekræfter dog, at det var efter fængslingen af 
Johannes Døber, at Jesus tog til Galilæa.

En vildledende overskrift: Den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992 
har givet Matt 4,18-22 overskriften: ”De første disciple kaldes“. Dette er vild-
ledende, da hans første kald fandt sted i Betania på den anden side af Jordan. 
Han havde altså på dette tidspunkt allerede tilbragt en del tid med flere af 
disciplene (Joh 3,22). Med denne tredje opfordring tog hans kald til disciplene 
dog en ny drejning.

Jesus tilbød dem ikke ansættelse: Disse mænd havde egne virksomheder, 
fast arbejde og familier, som skulle forsørges (Joh 1,44; Mark 1,20; Luk 4,38; 
5,10). Jesus havde allerede tilbragt megen tid sammen med dem og med andre. 
Sammen havde de efter brylluppet i Kana besøgt Kapernaum og hilst på Jesu 
mor og brødre (Joh 2,12), og Peter har ganske givet drøftet sin beslutning om 
at følge Jesus med både sin kone og sin svigermor. Også Jakob og Johannes har 
drøftet sagen med deres far Zebedæus – og muligvis også med deres mor. Hele 
familien tog del og støttede op om Jesu bevægelse. Men hans opfordringer var 
ikke tilbud om ansættelse eller kald til at indtage gejstlige embeder. Det var 
ikke det, Jesus tilbød!
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Opfordring 3: ”Fisk med mig“
Hvorfor tror du, at Jesus her kom med en mere krævende udfordring, der ind-
befattede jobtræning og aktiv indsats for udvidelse af bevægelsen?

Hvordan kunne denne nye opfordring skabe vækst i Jesu bevægelse?

Disciplene forlod både familie og forretning for at ”fiske“ med Jesus. Men 
sammenlign også Matt 4,18-22 og Mark 1,16-20 med Luk 5,1-11. Er der noget 
der tyder på, at Lukas her beretter om et endnu senere ”kald“? Læg mærke til 
følgende:

• Rækkefølgen:

• Disciplenes handlinger: 

• Jesu handlinger: 

• Fiskefangsten:

Hvis Lukas’ beretning faktisk er et andet og senere kald til at ”fiske“ mennesker 
– jeg synes, alt tyder på, at Lukas’ fortælling finder sted ved afslutningen af Jesu 
rundrejse i Galilæa (Matt 4,23-25, Mark 1,35-39; Luk 4,42-44) – må disciplene 
være blevet oplært til menneskefiskere sideløbende med, at de også levede deres 
daglige liv og passede deres arbejde som fiskere. Og er det ikke netop midt i en 
travl hverdag, at disciple vindes, oplæres og udrustes den dag i dag?

Hvilke ”gode ting“ bliver man muligvis nødt til at forlade til fordel for Jesu  
missionsarbejde?

Hvilke aftaler kan man eventuelt lave med familie og kolleger?

Hvad kan fordelene være ved, at du bliver i dit nuværende arbejde, når du fisker 
med Jesus?
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Hvordan kan du vide, om – og hvornår – du eventuelt skal arbejde fuld tid 
indenfor kirke eller mission?

På hvilke måder kan dit nuværende arbejde opfattes som et fuldtids missions-
arbejde?

Tænk over
Hvilken betydning har det mon haft, at Jesus mødte op på disse fiskeres ar-
bejdsplads for at kalde dem til menneskefiskere?

Hvad tiltrækker og/eller skræmmer dig ved denne opfordring til at blive men-
neskefisker og skabe disciple?

Del med andre
Jesus kendte disse fire fiskere særdeles godt. De havde fulgt ham på hans 
rejser og var allerede hans disciple. Han flyttede til Galilæa med det formål 
at investere mere tid i dem og oplære dem til at vinde disciple for ham. Hvem 
investerer du tid og kræfter i?

Tal med dine venner om, hvordan I investerer i andre, sådan som Jesus gjorde 
det:

Del dine tanker om vigtigheden af at investere i andre med dem, som du forsø-
ger at gøre til Jesu disciple. Hvem investerer de tid og kræfter i?
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Studie 18
FISKERI MED JESUS: 
Rejse 1-4

Jesus var Gud og menneske! Selvom det ikke er sandsynligt, at disciplene helt 
forstod, hvad Jesus mente, når han omtalte sig selv som tempel eller herre over 
sabbatten, var det ved at gå op for dem, at han ikke var noget helt almindeligt 
menneske. Peter og ”alle“ de andre fiskere blev ”forbavset over“, hvor mange 
fisk de fik halet om bord, når Jesus var i nærheden. Og da han sagde: ”Frygt 
ikke! Fra nu af skal du fange mennesker“ (Luk 5,1-11), var de straks klar til at 
følge ham.

Jesus havde allerede investeret tid i dem. De havde fælles erfaringer, og både 
de selv, deres familier og kolleger havde en voksende relation til Jesus. Nu var 
tiden inde, hvor de skulle oplæres til at deltage i det opsøgende arbejde.

Jesus tog dem med på fiskefangst og viste dem, hvordan de kunne formidle de 
gode nyheder om, at han var Messias. Mark Edwards bemærker: ”Der sker en 
udvikling på disse fisketure, og der tegner sig et mønster, som vi kan lære af, 
når vi selv skal fiske [mennesker].“4 Edwards stiller fire centrale spørgsmål, når 
han analyserer disse opsøgende begivenheder, og det vil vi også gøre her:

1. Hvor fisker Jesus?

2. Hvem fisker Jesus efter?
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3. Hvad demonstrerer Jesus i praksis? 

4. Hvordan fisker han?

I forlængelse af disse fire spørgsmål har Edwards desuden formuleret tre 
spørgsmål, som kan bruges til evaluering af evangeliske tiltag:5

1. Var der ikke-troende til stede?

2. Blev Jesus tydeligt præsenteret som Messias eller verdens frelser på en måde, 
der var kulturelt relevant for deltagerne?

3. Var der nogen, der kom til tro på – eller ændrede holdning til – Jesus som 
frelser og Messias? 

Vi vil i det følgende bruge disse spørgsmål til at analysere de enkelte beretninger.

LÆS Mark 1,21-38; Luk 4,31-44; sml. Matt 8,14-17
 Historien om Jesus, kap. 26

Rejse 1: I en synagoge – en religiøs kontekst
(Mark 1,21-28; Luk 4,31-37) 

Hvor fiskede Jesus?

Hvem fiskede Jesus efter?

Hvad demonstrerede Jesus i praksis i denne religiøse kontekst?

Hvordan fiskede Jesus?

• Hvad var det første Jesus gjorde i denne religiøse kontekst (Mark 1,21;  
Luk 4,31)?
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• Hvad sagde dæmonen om Jesus, og hvorfor gjorde Jesus dæmonen tavs?

• Hvorfor blev folk forbløffede over hans lære (Mark 1,22.27; Luk 4,32.36)?

Evaluering: 
1. Var der ikke-troende til stede?

2. Hvordan præsenterede Jesus sig som Messias og frelser på en kulturelt  
relevant måde?

3. Var der nogen, der kom til tro på – eller ændrede holdning til – Jesus som 
frelser og Messias? 

Anvendelse
I hvilken religiøs kontekst kalder Gud dig til at dele budskabet om ham?

Rejse 2: I et hus – Peters hjem
(Matt 8,14-17; Mark 1,29-34; Luk 4,38-41) 

Hvor fiskede Jesus?

Hvem fiskede Jesus efter?

Hvad demonstrerede Jesus i praksis i dette hjem?

Hvordan fiskede Jesus?

• Hvordan begyndte aftenen (Mark 1,29-31; Luk 4,38.39)?

• Hvad vidste dæmonerne (Mark 1,32-34; Luk 4,40, 41)?

Evaluering: 
1. Var der ikke-troende til stede?
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2. Hvordan præsenterede Jesus sig som Messias og frelser på en kulturelt  
relevant måde?

3. Hvem kom til tro på – eller ændrede holdning til – Jesus som frelser og  
Messias? 

Anvendelse
Hvordan kan du imødekomme andres behov i dit eget hjem eller dit nær- 
område og dele de gode nyheder om Jesus?

Hvad kan det komme til at betyde for dig og din familie?

Rejse 3: I nærområdet – en kort rundrejse i Galilæa
(Mark 1,35-39; Luk 4,42-44; Sml. med Matt 4,23-25) 

Hvor fiskede Jesus?

Hvem fiskede Jesus efter?

Hvad demonstrerede Jesus i praksis på denne rejse? 

Hvordan fiskede Jesus?

• Hvorfor tror du, at det var vigtigt for Jesus at tage disciple med til andre  
byer og landsbyer?

• Hvad var resultatet af denne rejse (Matt 4,24, 25)?

Evaluering: 
1. Var der ikke-troende til stede?

2. Hvordan præsenterede Jesus sig selv som Messias og frelser på en måde,  
som var kulturelt relevant?
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3. Hvem kom til tro på – eller ændrede holdning til – Jesus som Messias og 
frelser?

Anvendelse
Hvordan forberedte Jesus sig til denne rundrejse for at sikre sig, at den var i 
overensstemmelse med Faderens plan?

Hvilken kortvarig missionsrejse kunne du og dine venner eventuelt tage på? 
Hvornår kan I tage afsted?

Rejse 4: På et offentligt sted – ved søens bred
(Luk 5,1-11)

Hvor fiskede Jesus?

Hvem fiskede Jesus efter?

Hvad demonstrerede Jesus i praksis ved denne lejlighed? 

Hvordan fiskede Jesus?

• Hvordan sikrede Jesus, at alle forstod budskabet (Luk 5,3-10)?

• Hvad konkluderede Simon Peter (Luk 5,8-10)?

Evaluering: 
1. Var der ikke-troende til stede?

2. Hvordan præsenterede Jesus sig som Messias og verdens frelser på en måde, 
som var kulturelt relevant for tilhørerne?

3. Hvem kom til tro på – eller ændrede holdning til – Jesus som frelser og 
Messias?
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Anvendelse
I stedet for at forsøge at kalde folk sammen, mødte Jesus dem der, hvor de var. 
Hvad kan det betyde for din fremgangsmåde?

De ”lagde bådene til land og forlod alt og fulgte ham“ (Luk 5,11). Hvad mon der 
ligger i det, når nu Jesus ikke tilbød dem et nyt erhverv? Hvad kan det betyde 
for dig?

Anvendelse
Sæt tid af til sammen – som gruppe – at involvere jer i opsøgende arbejde.

Hvordan kan du inddrage de venner, som endnu ikke følger Jesus?
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Studie 19
FISKERI MED JESUS: 
Rejse 5 og 6

På de første fisketure var stederne nøje udvalgt, men på de næste tre var det 
menneskenes desperate behov, som var afgørende. Også disse rejser resulterede 
i voldsom vækst for bevægelsen. I denne studieguide vil vi studere de første to, 
og i den næste vil vi se nærmere på, hvordan Jesus kalder en skatteopkræver til  
discipel – en skatteopkræver som han siden udvælger til apostel. Det er ene-
stående beretninger, som vi i vores egne forsøg på at udruste disciple kan lære 
meget af.

LÆS  Matt 8,1-13; Mark 1,40-2,12; Luk 5,12-26 
 Historien om Jesus, kap. 27

Rejse 5: En spedalsk
(Luk 5,12-16)

Hvor fiskede Jesus?

Hvem fiskede Jesus efter?

Hvad demonstrerede Jesus i praksis i denne unavngivne by?

Var man spedalsk, var man udstødt af samfundet. Præsterne, ”som havde 
ansvaret for folkesundheden, skulle beskytte folket mod spredning af denne 
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sygdom.“6 I 3 Mos 13 havde Gud givet detaljerede anvisninger til præsterne om, 
hvordan de skulle diagnosticere hudsygdomme. Hvis det viste sig, at sygdom-
men var smitsom, skulle den syge ”bære iturevne klæder, hans hår skal hænge 
løst, han skal tilhylle sit ansigt og råbe: ‘Uren, uren!’“ Den levitiske lov var klar: 
”Så længe han er angrebet, er han uren. Han skal bo isoleret og opholde sig 
uden for lejren“ (3 Mos 13,45.46). Udstødt, uønsket og frygtet – den spedalske 
måtte leve afsondret fra enhver kontakt med sine kære!

Hvordan fiskede Jesus?

• Hvilken betydning havde det, at Jesus trodsede smittefaren og berørte den 
syge?

• I 3 Mos 14,1-32 var der også vejledning om, hvad præsterne skulle gøre, hvis 
den syge igen skulle erklæres rask, og hvilke ofringer, som krævedes. I lyset 
af at Jesus jo havde erklæret sig selv for det nye tempel – at han alene stod for 
både helbredelse og tilgivelse – hvorfor mon han så pålagde den spedalske 
ikke at fortælle det til nogen og straks lade sig undersøge af en præst?

Evaluering: 
1. Var der ikke-troende til stede?

2. Hvordan præsenterede Jesus sig som Messias og verdens frelser på en måde 
som var kulturelt relevant for de tilstedeværende?

3. Var der nogen, der kom til tro på – eller ændrede holdning til – Jesus som 
Messias?

Anvendelse
På hvilke planer har du selv været udstødt, inden Jesus rørte og rensede dig?

Vi skal fiske efter spedalske. Kender du nogen, som er udstødt – nogen, som du 
evt. selv har behandlet, som var de spedalske? Hvem er de?:
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Hvad betød denne fiskeekspedition for opbygningen af Jesu bevægelse  
(Luk 5,15)?

Overalt, hvor han gik, trængte mennesker sig om Jesus. Hvor gik han selv hen 
for at få råd og vejledning (Luk 5,16)?

Bevægelsen bredte sig nu helt ukontrolleret. Jesu advarede på det kraftigste 
den spedalske om ikke at fortælle det til nogen, men ”manden gik ud og gav sig 
ivrigt til at prædike ordet vidt og bredt, så Jesus ikke længere kunne gå ind i 
nogen by, men måtte blive udenfor på øde steder. Alligevel blev folk ved med at 
komme til ham alle vegne“ (Mark 1,45).

Rejse 6: En lam mand
(Luk 5,17-26; Mark 2,1-12)

Hvor fiskede Jesus (sml. Matt 9,1 og Mark 2,1)?

Hvordan fiskede Jesus?

Hvem fiskede Jesus efter (Luk 5,17)?

• Hvilken rolle kan helbredelsen af den lamme have haft på sammen- 
sætningen af denne tilhøreskare?

• Rummet var overfyldt. Hvad kan have været det store samtaleemne?

• Hvordan belyste hændelsen med den lamme mand, der blev firet ned fra 
taget, forholdet mellem Jesus og Faderen?

Hvad demonstrerede Jesus i praksis, og hvad lærte disciplene?

• Om Jesus:

• Om at kalde, oplære og udruste disciple:
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Mark Edwards bemærker, at den lamme mands venner var helt ”enestående“. 
De ”tænkte ud af boksen og gjorde alt, hvad der stod i deres magt, for at bringe 
deres ven hen til Jesus“. Han stiller så spørgsmålet: ”Elsker du nogen nok til, at 
du vil gøre hvad som helst for at føre ham eller hende til Jesus?“7

Evaluering: 
1. Var der ikke-troende til stede?

2. Hvordan præsenterede Jesus sig selv som Messias og frelser på en måde,  
som var kulturelt relevant for de tilstedeværende?

3. Hvem kom til tro på – eller ændrede holdning til – Jesus som Messias?

Anvendelse
Hvordan reagerede samtlige tilstedeværende (sml. Luk 5,26 med vers 17)?

Jesu bevægelse gjorde nu også indtryk på farisæerne og de lovkyndige.

Del med andre
Hvem kender du, som er udstødt – som i åndelig forstand er spedalsk?

Hvem kender du, som i åndelig forstand er lammet, og som har behov for 
syndsforladelse?

Følg i fællesskab Jesu eksempel:

• Tag udgangspunkt i en af Jesu fiskeekspeditioner:

• Brug tid i bøn og aftal, hvornår I kan mødes og tale om:

Hvordan kan I tage de af jeres venner, som er ved at lære Jesus at kende, med  
på ”fisketur“? 
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Studie 20
FISKERI MED JESUS: 
Rejse 7

I betragtning af hvor meget tid Jesus almindeligvis investerede i mennesker, 
virker det lidt forhastet, at han allerede få uger efter, han har kaldet Matthæus, 
udnævner ham til apostel. Men hvad kan denne beretning lære os om, hvor-
dan Jesus opbygger sin bevægelse? Og hvordan illustrerer fortællingen netop 
det, som Jesus stod for: at flytte grænserne for det, der forventedes, at skabe et 
helt nyt og anderledes billede af Gudsriget og at grundlægge sin bevægelse på 
offervillighed, uselviskhed og altruisme?

Med denne fortælling begynder Jesus sin udvidelse af lederteamet.Foran ham 
ligger endnu flere sabbatskontroverser, hvorefter han tager fat på den mest 
udfordrende fase i det at udruste disciple og opbygge en bevægelse, nemlig den 
der handler om at forvandle menneskers verdenssyn!

LÆS  Matt 9,9-17; Mark 2,13-22; Luk 5,27-39 
 Historien om Jesus, kap. 28

Rejse 7: En skatteopkræver
(Luk 5,27-32)

Hvor fiskede Jesus?

Hvem fiskede Jesus efter?
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Hvad demonstrerede Jesus i praksis?

Skatteopkrævere i Galilæa
Matthæus var skatteopkræver i Kapernaum på Galilæasøens nordvestlige 
bred kun 3-4 kilometer fra Gaulanitis’ grænser og tetrarken Filips territorium. 
Omkring 12 kilometer længere sydpå med udsigt over søen lå Tiberias, hvor 
Herodes Antipas – selvudnævnt messias – aftvang folket aldeles ublu skatter. I 
Magdala (Maria Magdalenes hjemby) fyldtes luften af stanken fra fiskefabrik-
ken – en af Herodes Antipas’ pengemaskiner.8

Mange bønder i Galilæa led under de barske økonomiske og sociale vilkår, som 
var en følge af romernes besættelse af landet. Tre årtier før Jesu fødsel havde 
Herodes den Store anmodet kejser Augustus om at blive klientkonge over 
Judæa og Galilæa, og han styrede med en blanding af ”pragt og terror“. For at 
finansiere sit eget liv i luksus, sine omfattende byggeprojekter og overdådige 
gaver til kejseren, pålagde han sine undersåtter et uoverkommeligt skattetryk. 
Som en anden ”kong Salomo“ genopbyggede han det jødiske tempel og gjorde 
det til et af verdens vidundere.

Da Herodes den Store døde i år 4 f.Kr., blev han efterfulgt af sin søn Arkelaus. 
Han havde ikke meget føling med det jødiske folk, og da han blev konfronteret 
med oprørske tempelpilgrimme, mobiliserede han sit kavaleri og dræbte tu-
sinder. I den opstand, der fulgte, hærgedes Galilæas administrative hovedstad, 
Sepforis, der lå omkring 45 minutters gang fra Nazaret, af en bande oprørere 
anført af sønnen til en notorisk Galilæisk bandit, som for år tilbage var blevet 
henrettet af Herodes den Store. Rom reagerede prompte, og romerske soldater 
fejede gennem de galilæiske landsbyer, hvor de voldtog, dræbte og raserede alt 
på deres vej. Også Sepforis blev jævnet med jorden.

I kølvandet på denne opstand trådte Antipas – Herodes den Stores sjette 
søn, der dengang kun var 16 år gammel og studerede i Rom – fremfor kejser 
Augustus og argumenterede for, at han skulle gøres til hovedarving. Hans æl-
dre bror Arkelaus blev degraderet til ”etnark“ (statholder) over Judæa, Samaria 
og Idumæa. Den næste bror, Filip, blev indsat som ”tetrark“ (vasalfyrste) i vor 
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tids Golan, det nordlige Israel og Jordan. Antipas selv blev indsat som ”tetrark“ 
i Galilæa og Peræa. Selv om disse to regioner var fattige og geografisk adskilte 
områder med få naturlige ressourcer og ingen vigtige byer, var Antipas hurtig 
til, på romersk vis, at genindføre ro og orden. Sepforis blev genopbygget som en 
moderne romerske by med palads, skatkammer, forum og teater. Byens navn 
blev ændret til Autocratoris (til ære for kejseren) og tiltrak sig en helt ny type 
indbyggere. Alt dette skete, mens Jesus var dreng og teenager.

Autocratoris var det magtcentrum, hvorfra Antipas overvågede bønderne 
og hævede skatterne til det maksimale. Da hans bror Arkelaus pludselig blev 
fjernet i år 6 e.Kr., overtog Antipas titlen Herodes. Efter Augustus’ død i år 14 
e.Kr. – da Jesus var i sine sene teenageår – offentliggjorde Antipas sine planer 
om at etablere et nyt hovedkvarter, som skulle navngives til ære for den nye 
kejser Tiberius. Byen skulle ligge ved Galilæasøens bred, hvorfra han kunne 
holde opsyn med Galilæa såvel som Peræa. Til jødernes store rædsel byggede 
han oven på en kirkegård, og derved blev indbyggerne per definition urene i al 
evighed. Byggeprojektet øgede skattetrykket yderligere.

En hær af skatteopkrævere ledsaget af soldater kastede sig over hver eneste 
lund, vingård og tærskeplads for at inddrive Herodes’ andel af indtægten, som 
kunne indbefatte ”helt op til en tredjedel af de samlede afgrøder og andre 
landbrugsprodukter“.9 Ifølge historikeren Josefus indsamlede Antipas noget 
der svarede til ”omkring ni tons“ guld årligt. Hvis bønderne ikke kunne betale, 
blev de tvunget til at belåne næste års afgrøde. Disse lån kom ofte fra templets 
aristokrati, og bøndernes ejendom blev brugt som sikkerhed. 

Nye saltnings- og konserveringsteknikker førte til en øget industrialisering af 
fiskeriet på Galilæasøen, og billedet af den fredfyldte, ensomme fisker, som ofte 
kendetegner bibelske illustrationer, er næppe tidssvarende. Der skulle store 
mængder fisk til for at opfylde regeringskvoterne, og disse skulle så beskattes, 
inden de blev videresendt til Magdalas fiskefabrikker, hvorfra de blev ekspor-
teret til imperiets yderste egne – altsammen for at skaffe Herodes Antipas’ 
yderligere rigdom.

De traditionelle landsby- og familiestrukturer faldt fra hinanden under denne 
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industrielle udvikling, og folket spekulerede på, om det var Guds straf for deres 
synder? Ville Den Salvede, som profeterne havde lovet, mon nogensinde gribe 
ind, frelse og genoprette det jødiske rige?

Johannes Døbers kald: ”Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær“ (Matt 3,2) 
var en klar udfordring til Herodes Antipas og alt det, som han stod for. I et for-
søg på at stadfæste sin ret til at herske over hele det jødiske folk, skilte han sig fra 
sin nabatæiske hustru og ægtede et medlem af det kongelige jødiske hasmonæi-
ske dynasti. Han valgte således at gifte sig med sin egen niece Herodias, som var 
datter af hans halvbror, den hamonæiske prins Aristobulus, og dermed over-
trådte han både den jødiske lov om incest og stjal sin bror Filips kone. Herodes, 
der frygtede et angreb fra sin tidligere hustrus nabatæiske familie, opfattede 
Johannes Døbers fordømmelse af hans ægteskabelige udskejelser som et åbent 
oprør, og han kastede Johannes i et fangehul på den anden side af Det Døde Hav.

Netop da vendte Jesus tilbage til Galilæa og genoptog Johannes Døbers forkyn-
delse: ”Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær“ (Matt 4,17). Spioner fra 
Herodes Antipas’ og Herodias’ hof i Tiberias og tempelmyndighederne i Jeru-
salem har uden tvivl holdt et vågent øje med Jesus overalt, hvor han kom frem.

Og så kaldte han en forhadt skatteopkræver!

Levi Matthæus blev en af Jesu disciple. Hvordan kan dette have været med til at 
undergrave Herodes’ skatteopkrævningsplaner?

Hvordan er Matthæus kommet til det sted i sit liv, hvor han er klar til at tage 
imod Jesu opfordring: ”Følg mig“? Hvilket indtryk har følgende beretninger 
om Jesus mon gjort på ham?:

• Fiskere fra Betsajda fortæller om Jesu dåb (Joh 1,29-51).

• Tempelrensningen i Jerusalem (Joh 2,12-25).

• Mens han er i Kana, helbreder Jesus den kongelige embedsmands søn i 
Kapernaum (Joh 4,43-54).



102

Fase 3 · Oplæring

• Jesu budskab: ”Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær“ (Matt 4,17).

Tænk tilbage på de første seks fiskerejser: Kunne Matthæus have undgået at 
høre om dem?

Hvad gjorde Matthæus for at introducere Jesus for sine venner (Luk 5,27-32)?

Hvilke beskyldninger blev rettet mod Jesus, og hvordan reagerede han?

Hvordan forstår du Jesu svar på spørgsmålet om faste (Matt 9,14-17)?

Hvilken betydning havde det for opbygningen af Jesu bevægelse?

Evaluering: 
1. Var der ikke-troende til stede?

2. Hvordan præsenterede Jesus sig selv som Messias og frelser på en måde,  
som var kulturelt relevant for de tilstedeværende?

3. Hvem kom til tro på – eller ændrede holdning til – Jesus som frelser og 
Messias?

Del med andre
• Hvem kunne I, ligesom Matthæus, invitere til en sammenkomst, hvor de 

kan møde Jesus? 

• Hvordan, hvornår og hvor vil I arrangere en sådan sammenkomst?

• Bed først, og bestem så tid og sted:

Hvordan kan I inddrage venner, som endnu ikke kender Jesus?
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Studie 21
MERE SABBATSDEBAT:
Hvad handlede det nu om?

Når det gjaldt om at markere og opretholde grænserne for jødernes sociale og 
åndelige adfærd, var farisæerne sig deres ansvar bevidst. ”Toraens love, eller 
rettere dens ‘lære’, som indbefattede regler vedrørende tiende, ofringer, sabbat-
ter, fastedage, sabbatår og renselsesritualer, var med til at skabe trygge sociale 
rammer samt sikre velfærd og økonomisk stabilitet i Israel.“10

Men ved at kalde en skatteopkræver og omgås med hans venner – valutaspe-
kulanter, skatteopkrævere og prostituerede – overskred Jesus disse grænser. 
Desuden var farisæerne dybt rystede over den måde, hvorpå han tolkede 
sabbatsbudet og hans krav på at være herre over sabbatten. Hvordan var disse 
kontroverser med til at definere gudsrigebevægelsen? Er der noget her, som vi 
kan bruge i vores egne bevægelser?

LÆS  Matt 12,1-14; Mark 2,23-3,6; Luk 6,1-11 
 Historien om Jesus, kap. 29

Især i ”hedningernes Galilæa“, hvor det traditionelle landsbyliv truedes af 
Herodes Antipas’ ambitiøse byggeprojekter og kongelige ambitioner, var fari-
sæerne ekstra omhyggelige med at værne om jødernes forordninger. De lavede 
utallige regler for at værne om sabbatten, og fejringen af dagen var ikke længere 
en fryd (Es 58,13), men snarere en tung byrde.

På en sabbat, hvor disciplene fulgte Jesus gennem en kornmark, plukkede de aks 
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og spiste kernerne. Hvordan reagerede farisæerne (Matt 12,2; Mark 2,24;  
Luk 6,2)?

Hvad konfronterede Jesus dem med? 

• Matt 12,8:

• Mark 2,27.28:

Hvordan har de, i lyset af Skrifterne, tolket hans svar?

•  1 Mos 1,1.2; 2,1-3: 

• 2 Mos 20,8-11:

• 5 Mos 5,12-15:

I synagogen var det Jesus selv der tog affære. Han kaldte en mand med en vis-
sen hånd frem og udfordrede sine anklagere: ”Er det tilladt at gøre noget godt 
eller at gøre noget ondt på en sabbat, at frelse liv eller at slå ihjel?“ (Mark 3,4). 
Hvad var det mon, der gjorde ham så vred og bedrøvet (Mark 3,5)?

Konflikten mellem Jesus og farisæerne spidsede tydeligvis til. Efter udsagn som: 
”Derfor er Menneskesønnen herre også over sabbatten“ (Mark 2,27.28) og utallige 
helbredelser, kunne der ikke længere herske nogen tvivl. Sabbatten var givet af 
Gud, og det var kun Gud, som kunne helbrede. Jesus hævdede med andre ord, at 
han var Gud selv. På hvilke måder var disse kontroverser med til at definere hans 
bevægelse? Undersøg følgende paralleller, og find selv andre:

JESUS OG SABBATTEN  JESUS OG GUDSRIGET
Herre over sabbatten – Skaberen Gud Konge – evig Gud
Dagen er hans  Riget er hans
Tilbyder ”hvile“ fra menneskelig stræben  Tilbyder ”hvile“ i ham (Matt 11,28-30)
Det er hans gerning, ikke vores Det er hans bevægelse, ikke vores
Frelsen skyldes hans nåde Hans bevægelse bygger på nåde
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Hvilke andre paralleller kan du finde?

Jesu bevægelse stod i skarp kontrast til både farisæernes og Herodes Antipas’ 
modstridende ambitioner. Hvad var det, der fik farisæerne til, sammen med 
herodianerne, at lægge planer om at slå Jesus ihjel (Matt 12,9-14; Mark 3,1-6; 
Luk 6,6-11)?

Jesus havde løbet en meget stor risiko. Hvilken fare svævede hans bevægelse nu i?

Sabbatsmirakler
Syv af Jesu mirakler blev gjort på sabbatsdagen. Vi har allerede berørt de første 
fire, og de næste tre vil vi støde på i gudsrigebevægelsens næste fase. Dan dig 
nu et overblik over beretningerne: Hvad formidlede Jesus gennem sine hand-
linger om sig selv og om sin bevægelse?

• Helbredelse af den syge ved Betesda dam (Joh 5,1-18):

• Helbredelsen af manden med den urene ånd i synagogen i Kapernaum (Luk 
4,31-37):

• Helbredelsen af Peters svigermor (Luk 4,38.39):

• Helbredelsen af manden med den visne hånd (Matt 12,9-14):

• Helbredelsen af den krumbøjede kvinde, som i 18 år havde været plaget af 
en sygdomsånd (Luk 13,10-17):

• Helbredelsen – i en farisæers hus – af manden med vand i kroppen (Luk 14,1-6):

• Helbredelsen af den blindfødte (Joh 9,1-41):

Ikke et eneste af disse mirakler kan siges at være affødt af et akut opstået be-
hov! De kunne alle have været udskudt til en anden dag, og dog trodsede Jesus 
farisæernes regler og helbredte dem.
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Tænk over
Hvordan har du det med at følge ham, som turde stå frem og åbent stå ved, 
hvem han var, og hvad hans bevægelse stod for?

Del med andre
Drøft i jeres studiegruppe, hvad I har lært om Jesus og om hans bevægelse ved 
at se, hvor passioneret han er i disse beretninger.

Hvilke egenskaber hos Jesus vil du dele med de venner, som du håber at gøre til 
hans disciple? 
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Studie 22
VÆSENTLIGE KOMPONENTER
i opbygningen af Jesu bevægelse

I denne tredje fase har Jesus oplært og udrustet disciplene samt udvidet sit ud-
advendte arbejde. Hans meget bevidste kald af Matthæus og den måde, hvorpå 
han gennem sine ord og gerninger på sabbatten åbenbarede, hvem han var, 
blev optakten til den nye drejning, hans arbejde nu skulle tage. I dette studie 
vil vi kaste et blik tilbage på det, som Jesus har gjort indtil nu. Vi vil reflektere 
over den måde, hvorpå han opbygger sin bevægelse og overveje, hvordan vi kan 
følge hans eksempel.

Tilbageblik
Hvordan har dit liv forandret sig i takt med, at du har lært, hvordan Jesus ud-
rustede sine disciple til opsøgende arbejde?

Hvad er du kommet til at værdsætte hos Jesus?

Er du blevet overrasket over den kurs, som Jesus her udstikker? Hvordan?

Væsentlige principper for oplæringsfasen
Gennemgå studie 15-21 og find ud af, hvilke principper, du synes er vigtige for 
opbygningen af Jesu bevægelse i oplæringsfasen.
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• 

•

•

•

•

•

•

Tilbageblik på væsentlige komponenter i forberedelsesfasen af Jesu liv (fase 1): 

• Personen: Jesus.
• Princippet: Statusændring.
• Formålet: At gøre Faderens vilje.
• Fredens barn: Nøglen til at nå mennesker gennem deres sociale netværk.

Tilbageblik på væsentlige principper i etableringen af gudsrigebevægelsen  
(fase 2): 

• Jesu fem opfordringer.
• Jesu tillid til Åndens kraft.
• At Gudsriget er for alle.
• Jesu budskab er hans metode – Jesus steg ned på vores niveau for at nå os.
• Jesus er det nye tempel.

Kan du eventuelt nævne andre væsentlige principper fra fase 1 og 2?
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Tænk over
Har noget ved Jesu eksempel og den måde, som han udrustede disciplene på, 
overrasket dig? Hvad?

Den samaritanske kvinde reagerede hurtigt, mens det tog længere tid for Mat-
thæus at tage imod Jesu opfordringer. Begge blev dog udrustet til at dele deres 
vidnesbyrd og opfordre andre til at lære Jesus at kende. Hvilke nye ideer har 
du fået ved at sætte dig ind i, hvordan de bar sig ad med at vidne om Jesus (Joh 
4,1-42; Luk 5,27-32)?

Hvilken forskel har opfordringerne ”Kom og se“, ”Følg mig“ og ”Fisk med mig“ 
gjort i dit liv?

I hvilket omfang har du indarbejdet Jesu bevægelsesopbygnings-metoder i dit 
liv?

Del med andre
Hvad vil du dele med dem, som du studerer disse ting sammen med?

• På hvilken måde har denne fase: deltagelse og udrustning, påvirket dig? 

• Har Gud kaldet dig til en opgave? Hvilken?

• Hvordan er dit liv blevet forvandlet af Jesu prioriter?

Efter at have udforsket de tre første faser af Jesu måde at leve og vinde disciple 
på, ser du da en forskel i din egen måde at relatere til dem, som du opmuntrer 
til at lære Jesus at kende og følge ham?
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Fase 4
UDVIDELSE  
AF LEDERTEAMET
gennem selvopofrende kærlighed
 
Det har været almindelig praksis at oplære og udruste disciple gennem en 
tre-trinsproces, der begynder med tro og adfærdsændring og ender i et til-
hørsforhold. Men i evangelierne ser vi, at Jesu opfordringer sætter gang i en 
4-trinsproces, hvor rækkefølgen er en ganske anden:

 1. Tilhørsforhold ”Kom og se“ Erfaring
 2. Adfærdsændring ”Følg mig“ Relationel
 3. Tro ”Fisk med mig“ Deltagelse 
 4. Indre forvandling ”Elsk jeres fjender“ Offervillighed

Ofte glemmer vi den fjerde dimension: den indre forvandling, der sker med 
den enkeltes syn på sig selv og på andre. Denne forvandling er af afgørende 
betydning, for det er jo netop vores syn på os selv og andre – vores verdens-
syn – der bestemmer vores handlinger.1 Hvis ikke der sker en forandring med 
os, vil det fortsat være ego og ambitioner, der styrer vores liv. I evangelierne 
korrigeres vores verdenssyn. Her viser Jesus os en bedre vej: et verdenssyn hvis 
omdrejningspunkt er værdien af – og omsorgen for – andre. Selvfornægtelse 
og selvopofrelse, som udspringer af kærlig omsorg for andre, kan man kalde et 
korsformet verdenssyn.2

I denne fase uddelegerer Jesus ansvar, men det handler om andet og mere end 
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at skabe flere ledere. Utrætteligt arbejder han på at forvandle deres verdenssyn. 
Gudsrigebevægelsen er grundlagt på selvopofrende kærlighed – en kærlighed, 
som også indbefatter fjenden. Det er en meget vanskelig og udfordrende del 
af processen. Denne fase begynder med en nat i bøn og udvælgelsen af de 12 
apostle, og den slutter, da Jesus, kort tid inden sin sidste påskefejring i Jerusa-
lem, rejser til Betania.

I forbindelse med udnævnelsen af de 12 apostle kom Jesus med endnu en op-
fordring, som var både modkulturel og kontraintuitiv: ”Elsk jeres fjender.“ Det 
er en opfordring til at fornægte sig selv og ofre sig for andre – at handle som 
Gud handler. Det var vigtigt for Jesus, at hans følgere forstod hans omvendte 
verdenssyn, og derfor intensiverede han i forbindelse med uddelegeringen af 
ansvar sine bevægelsesopbyggende aktiviteter og sin undervisning.

LÆS Historien om Jesus, kap. 30-61, som omhandler denne fase.
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Studie 23
EN NAT I BØN: 
Valg af ledere

Det var en spændende, men også en farlig tid for Jesus. Matthæus’ beslutning 
om at slutte sig til bevægelsen underminerede Herodes Antipas’ ublu beskat-
ning af folket, og Jesus så stort på de begrænsninger, som farisæerne, i deres 
forsøg på at værne om den jødiske nation, havde sat for bl.a. sabbatten. De blev 
oprørte over, at Jesus gjorde krav på at være ”Herre over sabbatten“ og at store 
folkemængder – fra Judæa, Jerusalem, Idumæa, Dekapolis, Peræa og Føniki-
en – fulgte ham gennem hele Galilæa (Mark 3,8). Dem som Jesus helbredte var 
ikke i tvivl om, at han var salvet af Ånden til at ”forkynde ret for folkene“ (Matt 
12,18), og onde ånder faldt ”ned for fødderne af ham og råbte: ‘Du er Guds 
søn’“ (Mark 3,11).

Jesus undergravede farisæernes åndelige autoritet, og hans popularitet udgjor-
de en politisk trussel mod Herodes Antipas. Jesus nærede ikke nogen politiske 
eller nationalistiske ambitioner, men disse to grupper skulle man ikke lægge sig 
ud med! Farisæerne og herodianerne (Herodes’ soldater eller politiske støtte-
parti)3 – lagde planer om ”at få ham slået ihjel“ (Matt 12,14; Mark 2,6).

Det var tid til bøn. Jesus havde brug for sin Faders råd og vejledning, og han 
blev nødt til at udnævne nye ledere, som kunne sikre bevægelsens fortsatte 
eksistens. Jesus gik op på et bjerg og ”kaldte dem til sig, som han selv ville, og 
de kom hen til ham“ (Mark 3,13).
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LÆS Mark 3,13-19; Luk 6,12-16
 Historien om Jesus, kap. 30

Hvorfor en nat i bøn? Prøv at forestille dig, hvordan samtalen med Faderen 
forløb.

Hvad tror du, Jesus talte med sin far om?

Valget af ledere
Hvorfor faldt valget netop på de 12?

Her er nogle nøgleprincipper for udvælgelsen af ledere til en bevægelse:

1. Bøn. Det var Faderen, som skulle udvælge de kommende ledere. Hvilke 
praktiske følgevirkninger har det for os, at han tilbragte en nat i bøn?

2. Erfaring. Hvor fandt Jesus sine ledere? Hvad kan det betyde for os  
(Luk 6,12-16)?

3. Præsentation. Hvorfor tror du, det var vigtigt, at Jesus offentligt bekræfte-
de, hvem der var udvalgt til ledere? Hvad har det betydet for de 12, for resten 
af discipelskaren og for folkeskarerne?

4. Hensigt. Jesus udnævnte dem til apostle for at fastslå, hvad hensigten med 
deres lederrolle var. Med hvilke tre formål for øje valgte han netop dem som 
ledere? Hvad tænker du, der ligger i disse tre arbejdsopgaver (Mark 3,14.15)?

•
 
•
 
•
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5. Symbolik. I urmenigheden udnævnte man også andre – både mænd og 
kvinder – til apostle. Men de 12 var Jesu første lederteam.

• Hvad ved vi om de 12, som Jesus udnævnte?

 • Hvordan var Jesu valg af 12 en åbenlys (for tempelmyndighederne såvel 
som for Herodes) tilkendegivelse af, at han med sin bevægelse etablerede et 
kongerige?

• Undersøg den usædvanlige sammensætning af Jesu lederteam. På hvilke 
måder repræsenterede hans valg af de 12 et alternativ verdenssyn, hvor 
status er uden betydning, og hvor ”fjendekærlighed“ praktiseres?

De 12 under lup
De tolv apostle er også blevet kaldt et ”beskidt dusin“.4 Hvilke karakteregenska-
ber var Jesus på udkig efter? Hvilke konsekvenser har det for os i dag?

Matthæus – en forhadt skatteopkræver – var forholdsvis ny discipel. Hvorfor 
mon han blev inkluderet?

Var valget af Judas en fejlvurdering fra Jesu side? Hvad kan vi lære af, at han 
også blev inkluderet?

Mange bevægelser fejler på grund af usmidige metoder og strukturer.5 Se nær-
mere på de faser, som vi hidtil har identificeret og gør rede for, hvilke grund-
læggende strukturer eller metoder, der benyttes:

Fase 1: Forberedelse
(F.eks. at lære af andre og lytte til Faderen)

Fase 2: Etablering
(F.eks. personlige interviews og samtaler for at finde frem til fredens børn)



115

Fase 4 · Udvidelse af lederteamet

Fase 3: Oplæring
(F.eks. at udvælge bestemte personer, som skiftevis oplæres og får frie tøjler til 
at afprøve ideer)

Fase 4: Udvidelse af lederteamet
(F.eks. at investere tid og kræfter i sit lederteam, udfordre deres verdenssyn og 
udruste dem til at vinde disciple)

Del med andre
Hvad vil du dele med dit team om den måde, hvorpå Jesus udvalgte sit leder-
team blandt disciplene?

Hvad kan du dele med dem, som du ønsker skal lære Jesus bedre at kende? 
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Studie 24
EN OMVENDT STRATEGI:
Fjerde opfordring

Til trods for den overhængende fare for fængsling eller henrettelse, fortsatte 
Jesus ufortrødent med at udvide sit lederteam. Efter at have udpeget de tolv 
apostle, gik Jesus længere ned ad bjerget til en slette, hvor en ”stor skare af hans 
disciple og en stor mængde mennesker“ havde forsamlet sig.

Atmosfæren var spændt. Folket ”var kommet for at høre ham og for at blive 
helbredt for deres sygdomme … Og hele skaren prøvede på at komme til at røre 
ved ham, for der udgik en kraft fra ham, og han helbredte alle“ (Luk 6,17-19). 
Jesus så ud over den store forsamling af disciple og fremlagde for dem sin 
omvendte strategi.6

Sammenlignet med græsk-romersk tænkning og jødernes nationale forhåbnin-
ger var det verdenssyn, som Jesus delte med dem i sin ”bjergprædiken“, helt og 
aldeles vendt på hovedet. Det afspejlede et radikalt anderledes billede af Gud – 
kærlighedens Gud – næstens Gud!

LÆS  Matt 5,1-7,29; Luk 6,17-49 
 Historien om Jesus, kap. 31

Vi vil nærlæse Jesu ord, analysere hans verdenssyn og identificere kerneværdi-
erne i den bevægelse, som han var i færd med at opbygge:
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Indbyggerne i Gudsriget
(Matt 5,1-16; Luk 6,20-26)

Jesus og hans disciple var omgivet af nedbrudte mennesker. Den romerske 
besættelsesmagt havde længe undertrykt befolkningen, stjålet deres land og 
fjernet deres kære med magt. Landsby- og familiefællesskaber var i opløsning, 
og for de fleste var det en daglig kamp bare at få mad på bordet.

Hvem er ”salige“ (eller ”lykkelige“) ifølge Jesus?7

Hvorfor vil det være nærliggende for os at mene, at det er den helt forkerte type 
mennesker at satse på, når en bevægelse skal startes?

Hvad var det, som de nyudnævnte ledere skulle lære?

Livet i Gudsriget
(Matt 5,17-48; Luk 6,27-36)

Ifølge Jesus stod farisæernes moral i skarp kontrast til Guds karakter. Ethvert 
forsøg på at bagatellisere eller vige udenom blev med det samme fejet af bordet 
(Matt 5,17-19), hvorefter han med seks eksempler fra dagligdagen belyste sit 
budskab.

Hvad tror du, der ligger i de udtalelser, som danner rammen om dette argument?

• Matt 5,20: 

• Matt 5,48:

Jesus indledte hver af sine eksempler fra dagligdagen med ordene: ”I har hørt, 
at der er sagt …“ for dernæst at opstille sit eget alternativ: ”Men jeg siger jer 
…“ Jesus kommer ind på mord, utroskab, skilsmisse, ærlighed, gengældelse 
og fjendskab. Det er ikke ”de ti bud“, som han opponerer imod, men derimod 
farisæernes synspunkter.8
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Hvilket udtryk brugte Jesus hver gang han citerede Det Gamle Testamente 
(Matt 4,4.6.10)? 

På hvilke måder, stod Jesu beskrivelse af livet i Gudsriget i skarp kontrast til 
samfundskulturen?

Farisæerne værnede omhyggeligt om deres udlægning af den jødisk lov. 
Hvordan påvirkede de kontraster, som Jesus her opstillede, tilhørernes syn på 
farisæerne? Hvor befriende har det verdenssyn, som Jesus her definerede, været 
for tilhørerne?

• For kvinder:

• For slaver (hvilket de fleste af dem var): 

• For de undertrykte:

• For andre:

Soldater tog alle midler i brug for at sikre folkets troskab mod Rom og Herodes 
Antipas. I hvor høj grad tror du, at folkemængden og soldaterne relaterede til 
forslaget om ikke-voldelig, passiv modstand overfor ydmygelser og angreb fra 
”en ond person?“ (Matt 5,38-42).

• ”Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til“: Et bag-
håndsslag blev betragtet som en ydmygelse og var en måde, hvorpå den over-
ordnede typisk hævdede sin status: Herren overfor slaven, manden overfor 
sin hustru, romerne overfor jøderne. At vende den venstre kind til afvæbne-
de overfaldsmanden, idet den eneste mulighed nu var et knytnæveslag eller 
en flad lussing – slag, som indikerede en kamp mellem ligestillede!9

• ”Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen“: 
Mange fattige havde kun et eller to stykker tøj. Det høje skattetryk havde 
allerede berøvet mange deres hjem, deres ejendom og sågar deres klæder, 
og nu foreslog Jesus, at de også afleverede deres undertøj. Når de således gik 
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nøgne rundt, ville den ydmygelse, som de var blevet udsat for være synlig 
for alle, og undertrykkerne ville komme til at stå i et meget dårligt lys. På 
den måde ville rollerne blive byttet om!10

• ”Og vil nogle tvinge dig til at følge ham én mil, så gå to mil med ham“: En 
romersk soldat kunne kræve, at en jøde skulle bære hans udstyr, men kun 
én mil. Enhver, der havde været udsat for en sådan nedværdigelse, ville have 
bemærket det snedige i Jesu formulering. Hvis han skulle undgå korporlig 
afstraffelse fra sin befalingsmand, ville soldaten være tvunget til at trygle 
om at få sin oppakning tilbage.11

• Kan du finde på flere kreative, effektive og ikke-voldelige måder at bekæmpe 
ondskab på?

Opfordring 4: ”Elsk jeres fjender“
Jesus mindede folkemængden om den gængse opfattelse af rigtigt og forkert for 
derefter at gå i den stik modsatte retning:

I har hørt, at der er sagt: ”Du skal elske din næste og hade din fjende.“ Men jeg 
siger jer: ”Elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være 
jeres himmelske faders (sande)12 børn“ (Matt 5,44.45).

I hvor høj grad strider dette imod al menneskelig logik og den herskende sam-
fundskultur (Matt 5,43-48; Luk 6,32-36)?

Hvordan kan vi elske dem, som vi ikke bryder os om? Hvordan bliver vi mere 
kærlige?

Jesu strategi
Jesus var i færd med at etablere sit rige. Folkeskarerne var urolige, farisæerne 
var rasende, soldaterne var vagtsomme og disciplene var klar til at befri Israel. 
Den strategi, som Jesus her fremsatte, må dengang – som nu – være blevet  
opfattet som det rene vanvid: ”Elsk jeres fjender, for dette er Guds holdning“ 
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(Matt 5,48). Hvordan tror du, at de ovennævnte grupper hver især har reageret 
på en så radikalt anderledes og vanvittig kampstrategi?13

En så radikal og modkulturel kærlighed vender op og ned på motiver, priorite-
ter og relationer.

• Hvad er motivationen bag dine religiøse aktiviteter (Matt 6,1-18)?

• Jesus talte til desperate mennesker, der kæmpede for overlevelse og daglige 
fornødenheder – penge, hjem, tøj og mad. Hvad mener du om Jesu priorite-
ring (Matt 6,19-33)?

• Til mennesker, der var ofre for voldsomme overgreb, sagde Jesus: ”Døm ikke 
… fordøm ikke … tilgiv!“ Hvordan vil du personligt overføre denne strategi 
til dine relationer (Matt 7,1-29; Luk 6,37-49)?

Jesu verdenssyn og hans strategi for etablering af Gudsriget var så anderledes 
og så radikal, at det må have chokeret og skuffet hans disciple. Og dog var det 
dem, som var udvalgt til at stå i spidsen for bevægelsen. ”Kan en blind lede en 
blind? … en discipel står ikke over sin mester“ (Luk 6,39.40) bemærkede Jesus. 
Måske fornemmede han deres tøven, da han sagde: ”Hvorfor siger I: Herre, 
Herre! til mig, når I ikke gør, hvad jeg siger?“ (Luk 6,46). Fremover arbejdede 
Jesus utrætteligt på at forandre deres verdenssyn, for Gudsrigets fundament er 
selvopofrende kærlighed – også til fjenden.

Tænk over
Hvilken ny indsigt i Jesu undervisning har du fået gennem dette studie?

Del med andre
Hvordan vil du nu forholde dig til dem, der har krænket og bagtalt dig?

Hvordan vil du dele kerneværdierne i Jesu livsanskuelse med dem, som du er i 
gang med at lede til ham?
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Studie 25
LEDELSE OG AUTORITET

Jesus var i færd med at udvide sit lederteam. Efter en nat i samtale med Fade-
ren, udvalgte han 12 disciple og gjorde dem til apostle, hvorefter han konfron-
terede dem – såvel som resten af disciplene og hele folkemængden – med sit 
omvendte verdenssyn og planerne for Gudsriget. Tag dig tid til at tænke over 
betydningen af det, som Jesus sagde i Matt 5,43-48:

• Hvad karakteriserede Jesu verdenssyn?

• Hvordan havde han tænkt sig at oprette Gudsriget?

• Hvad ved vi om de 12 apostle – Jesu lederteam? Hvem af dem har sandsyn-
ligvis forholdt sig skeptisk overfor de andre? Hvem var fjender? Hvordan 
var de 12 et mikrokosmos, der potentielt kunne fungere som eksempel på et 
gudsrige, der bygger på kærlighed til fjenderne?

LÆS Matt 7,28-8,13; Luk 7,1-17 
 Historien om Jesus, kap. 32

Hvordan reagerede folkemængden på Bjergprædikenen (Matt 7,28-8,1)?

Hvorfor fornemmede de, at han underviste dem som en, der har myndighed?

To modsatrettede former for autoritet
Jesus udvidede sit lederteam med henblik på at nå ud til endnu flere. Der lå 
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en klar autoritet bag hans ord, selvom han ikke på nogen måder forsøgte at 
påtvinge andre sin holdning og på intet tidspunkt tvang sin vilje igennem. Han 
havde en iboende myndighed, og hans tilhørere lagde mærke til, at han ikke 
talte som noget andet menneske, men overbevisende og med autoritet.
 
Da han kom ned fra bjerget og gik ind i Kapernaum, modtog han en anmod-
ning på vegne af en romersk officer, som selv var under kommando – altså 
under en andens autoritet (Luk 7,1-8). Hermed fik Jesus en anledning til at lære 
sine apostle noget om ledelse.

• Hvad fortæller beretningen os om den romerske officer, og hvordan han 
forholdt sig til hærens kommandovej?

• Hvad var modsætningsforholdet mellem officerens stilling og Jesu radikale 
kærlighed til sine fjender?

• Men hvad var det ved denne mand, der forbløffede Jesus?

Hvad kendetegner de to slags autoritet, som opstilles overfor hinanden i denne 
beretning? 

Officerens autoritet   Jesu autoritet

Ifølge Mark Edwards er ”kærlighed, ydmyghed, tro og myndighed kvaliteter, 
der kendetegner guddommelig ledelse.“14 Jesus demonstrerede alle disse egen-
skaber. Udviste officeren nogle af de samme egenskaber? Hvordan afspejler din 
ledelse disse kvaliteter?

Kort tid efter besøgte Jesus Nain – en landsby, der lå 14 kilometer syd for 
Nazaret. Da han nærmede sig byporten, blev han mødt af et begravelsesoptog. 
Mellem sig bar mændende liget af en enkes eneste søn. Jesus viste, at han havde 
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myndighed over døden, da han vækkede drengen til live og gav ham tilbage til 
hans mor (Luk 7,11-17).

Autoritet og ydmyghed
Læs Fil 2,1-11

Hvad er det, der ifølge Paulus kendetegner Jesu verdenssyn?

Hvilken relevans har dette for ledelse og autoritet?

Tænk over
Hvad var nyt for dig i dette studie?

Tænk på de områder af dit liv, hvor du har ledelsesansvar – det kan være i 
forbindelse med dit arbejde, blandt dine venner, i kirken, i en bibelstudiegrup-
pe eller i dit lokalsamfund. Hvilke principper for ledelse og autoritet vil du 
anvende?

Del med andre
Hvad har du lært om myndighed og ledelse, som du kan dele med din studie-
gruppe?

Hvilke dele af disse beretninger kunne evt. appellere til dem, som du forsøger 
at lede til Jesus?
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Studie 26
LEDELSE OG TVIVL

Johannes Døber var i fængsel; hans stemme var blevet bragt til tavshed, og der 
var sat en effektiv stopper for hans virke. Det har været særligt svært for Johan-
nes, der jo var vant til livet i ørkenen, hvor hans mission havde nydt stor popu-
laritet. Med overbevisning havde han udråbt Jesus som den, der skulle komme: 
”Guds lam, som bærer verdens synd“ og ”Guds Søn“ (Joh 1,26-29. 34-36). Fra 
fængselscellen sendte han nu to disciple afsted for at forhøre sig hos Jesus: ”Er 
du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?“ (Matt 11,3; Luk 7,19).

Johannes var begyndt at tvivle på sit eget budskab. Hele hans liv havde været 
dedikeret til forkyndelsen af Jesus som den længe ventede Messias, men nu vak-
lede hans tro, og han stod i fare for at vende Jesus ryggen (Matt 11,6; Luk 7,23 jvf. 
Bibelen på hverdagsdansk). Hvorfor denne tvivl? Hvor nærliggende er det for os 
at komme i tvivl? Hvad fører tvivlen med sig? Denne beretning kan lære os noget 
om ledelse og tvivl.

LÆS Matt 11,2-30; Luk 7,18-35 
 Historien om Jesus, kap. 34

Johannes’ disciple rapporterede om alt, hvad Jesus gjorde. Hvorfor foruroligede 
dette Johannes?

Da Johannes’ disciple nåede frem, var Jesus omgivet af folkeskarer, som søgte 
helbredelse og frelse. Forestil jer deres reaktion, da det gik op for dem, at Jo-
hannes var kommet i tvivl. Det var trods alt ham, der havde vist mange af dem 
– inklusiv adskillige af de tolv – hen til Jesus.15
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Hvordan reagerede Jesus på deres henvendelse? Hvilke budskaber fik disciplene 
med til Johannes?

• Øjenvidneberetninger:

• Bibeltekster: Jesus citerede to skriftsteder, herunder de vers, der var blevet 
læst op i synagogen, dengang han blev forkastet i sin hjemby, Nazaret (Es 
35.5.6; 61,1; sml. Luk 4,17-19). Hvorfor kan disse profetier have givet Johan-
nes ro i sindet?

• Opmuntring: (Matt 11,6; Luk 7,23).

Efter Johannes’ disciple var gået, talte Jesus med folkeskaren om Johannes, og 
lidt af det, som han sagde til dem er gengivet, så vi også kan få glæde af det. 
Igen citerede Jesus Guds ord:

• Hvorfor havde de i sin tid opsøgt Johannes (sml. Es 40,1-5)?

• På hvilke måder var Johannes ”mere end en profet“ (sml. Mal 3,1)?

• Jesus sagde: ”Han er Elias, som skulle komme“ (Matt 11,14; sml. Mal 4,5.6), og 
”Blandt kvindefødte er ingen større end Johannes.“ Alligevel er ”den mindste i 
Guds rige … større end han“ (Luk 7,28). Hvad tror du, at Jesus mente med det?

• Hvordan havde man misforstået både Johannes og Jesus (Matt 11,16-19;  
Luk 7,29-35)?

• Kan Jesu efterfølgende udråb, hans bøn og hans opfordring indirekte have 
været henvendt til Johannes? Hvordan (Matt 11,20-30)?

Mere om Johannes
Sammenlign disse skriftsteder, der viser hen til Johannes Døber som Elias: 

• Mal 4,5.6:



126

Fase 4 · Udvidelse af lederteamet

• Luk 1,5-17:

Se også de skriftsteder, der taler om, at Johannes bereder vejen for Jesus: 

• Es 40,1-5:

• Luk 1,57-80:

• Luk 3,1-23; sml. Mark 1,1-8:

Og endnu et sted, hvor Johannes omtales som Elias: 

• Matt 17,1-13:

Tænk over
Hvad kan få en leder til at tvivle? 

Hvor reel var risikoen for, at Johannes Døber havde vendt Jesus ryggen?

Hvad kunne have været konsekvenserne, hvis han havde vendt Jesus ryggen?

Hvor hurtigt går du selv fra tro til tvivl?

Hvordan håndterer du misforståelser og tvivl? 

Hvordan kan tvivl være en god ting?

Hvad er du kendt for? Omtaler ”syndere“ dig som en ven (Matt 11,19; Luk 7,34)?

Del med andre
Hvilke tanker fra dette studie vil du dele med dine venner?

Hvad kan du dele med dem, som du leder til Jesus?
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Studie 27
LEDELSE OG
TAKNEMMELIGHED

Jesus var i færd med at lære de 12 apostle noget om ledelse. Først havde han 
defineret sit verdenssyn, og dernæst havde han udforsket begreberne autoritet 
og tvivl. Til ære for sin fætter Johannes havde Jesus desuden sammenholdt de 
beskyldninger, som man bragte mod Johannes – han ”hverken spiste eller drak, 
og folk siger: Han er besat“ – med de beskyldninger, som man bragte mod 
Jesus selv – han ”både spiser og drikker, og folk siger: Se den fråser og dranker, 
ven med toldere og syndere!“ (Matt 11,18.19). En invitation til at spise middag 
hos en farisæer blev for Jesus den perfekte anledning til at illustrere, hvordan 
man som leder takler et angreb, og samtidigt fik han mulighed for at tale om 
taknemmelighed, tilgivelse og frelse.

Det er langt fra nogen behagelig beretning. Sammen med herodianerne, 
pønsede farisæerne på at gøre det af med Jesus (Mark 3,6; sml. Matt 12,14; Luk 
6,11). Endnu holdt de dog planerne tæt ind til kroppen og viste ikke åbent deres 
foragt. Jesu voksende popularitet i den almene befolkning blev opfattet som en 
trussel mod disse ”ortodokse troens vogtere“, og i samtalen ved bordet så de 
deres snit til at ”ydmyge ham“.16

LÆS Luk 7,36-50

For farisæerne var hellighed defineret ved ”en benhård efterlevelse af de rituelle 
renselsesceremonier“17, og hvert eneste måltid så de som en anledning til 
offentligt at udstille deres hellighed. Ved at invitere Jesus – en underviser, hvis 
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popularitet var voksende – på middag, fik Simon netop en sådan anledning. 
Hvad lærer vi i denne beretning om Simon?18

Da Jesus tillod en kvinde, som iøvrigt ikke var indbudt til festen, at berøre 
ham, faldt Simons planer om at ydmyge Jesus til jorden. Hvad ved vi om denne 
kvinde? Hvad bragte hende til Simons hjem? Hvorfor dette voldsomme og 
pinlige følelsesudbrud?

Mange kvinder, som var blevet udfriet af forfærdelige omstændigheder, fulgtes 
med Jesus og de 12 apostle (Luk 8,1-3). Hvilken indflydelse har disse kvinder 
mon haft på denne kvinde? Var hun eventuelt selv blevet en af dem?

Det virker som om Simon ikke rigtigt havde gennemskuet, hvor Jesus var på 
vej hen med sin historie. På hvilken måde fordømte kvindens handling Simons 
uanstændige behandling af dem, som han anså for at være uacceptable for Gud 
(inklusiv Jesus selv)?

Med mellemøstlige øjne19

Det kan være nyttigt at læse denne beretning med en forståelse for tidens 
kultur. Porte og døre blev ved den slags fester åbnet på vid gab, og alle var i 
princippet velkomne, men der var meget strikse regler for god skik og brug. 
Der blev gjort et stort nummer ud af at byde gæster velkommen – først et kys 
fra værten, hvorefter skoene blev fjernet. Derefter blev gæsterne, alt efter status, 
anvist en sofa eller en lille skammel ved et langt, lavt buet bord og tilbudt ”vand 
og olivenolie til … vask af hænder og fødder“. Olivenolie anvendtes dengang 
som sæbe.20

Maden var anrettet i store skåle af træ, som placeredes midt i rummet – dels 
på det lave bord og dels på gulvet. Der kunne også være serveringsfade af sten 
samt tallerkner, skåle og kopper – nogle endog smukt dekoreret – og glasvarer 
fra Jerusalems glasfabrikker. I modsætning til lertøj, kunne glas ikke blive ritu-
elt urent – noget, der for en from farisær, var værd at tage med i betragtning.21

Ude i periferien – bag slaverne og tjenerne – forsamledes de uindbudte. De 
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betragtede festlighederne og forsøgte at ”overhøre samtalen“ ved bordet. Også 
dette var almindelig skik og brug, og det gav farisæeren yderligere muligheder 
for at demonstrere sin hellighed.

Med dette i tankerne, er der visse ting, der springer i øjnene:

Jesus blev inviteret, men ikke budt velkommen. Han blev fuldstændigt igno-
reret; ikke et kys fik han og hverken vand eller olie til fødderne. Som Michael 
Frost udtrykker det: ”Forsømmelse af den mindste detalje i dette ritual havde 
været helt utænkeligt og kunne kun tolkes som en grov fornærmelse mod 
gæsten.“22

Jesus kom ind i hjemmet og ”tog plads ved bordet“. Det har været en helt 
uventet reaktion. I en æreskultur havde det været på sin plads at bringe skam 
over værten ved at storme ud i en eksplosion af vrede. Alternativt kunne han 
have mødt en sådan fornærmelse med tavshed og koldt nægtet enhver frem-
tidig kontakt. Men det han gjorde var langt mere dramatisk. Det var skik og 
brug, at den ældste tog plads først,23 og Jesus, der kun var først i 30’erne, har 
næppe været den ældste af de tilstedeværende. Alligevel gik han efter den 
skammelige behandling, som han var blevet mødt med, direkte hen og tog 
plads på sofaen, som om han var den ældste og mest ansete gæst ved festen!
 
En kvinde, ”som levede i synd i den by“, kom uindbudt. Det i sig selv var ikke 
så underligt, men det var hendes opførsel til gengæld! Hun, der selv havde væ-
ret vant til at blive hånet og ydmyget, var klar over, at Simons afvisning af Jesus 
havde til hensigt at fornærme, latterliggøre og ydmyge ham. Hun, der af Jesus 
var blevet frelst og tilgivet, følte med Simons afviste gæst – havde medlidenhed 
med sin lidende frelser!

Taknemmelighed for tilgivelse og frelse
Kom kvinden for at blive tilgivet, eller fordi hun var blevet tilgivet?

Jesus gav udtryk for, at hun havde været vidne til Simons ydmygende be-
handling af ham (Luk 7,45). Som et modstykke til – og uden tvivl stødt over – 
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Simons foragt, vedkendte hun sig Jesus som sin Messias og frelser i tillid til, at 
han havde tilgivet ”hendes mange synder“ (Luk 7,47). Hvordan gav hun udtryk 
for sin taknemmelighed (Luk 7,38)?

Tænk over, hvordan denne kvinde identificerede sig med Jesus i hans lidelse:

• Hun græd ubehersket, mens hun vaskede Jesu fødder med taknemmelighe-
dens tårer.

• Hun tørrede Jesu fødder med sit hår – en særdeles pinlig og upassende 
handling i en kultur, hvor kvinder kun i sjældne tilfælde – og kun når de var 
alene med deres ægtemænd – afdækkede deres hår!

• Hun kyssede Jesu fødder og badede dem i parfume – måske som symbol på 
hendes tidligere urenhed og forgæves forsøg på at undertrykke skammen 
over et liv i selskab med svedige og urene mænd.

Forestil dig Simons forlegenhed over den drejning som samtalen tog:24 

• Ligesom den prostituerede stod også han i gæld til Gud.

• Ligesom den prostituerede havde han ingen mulighed for at betale sin ”gæld“.

• Ligesom den prostituerede havde Gud også eftergivet hans skyld.

• Hvorfor var han ikke lige så begejstret og taknemmelig som denne skøge?

Traditionelle tabuer betød ikke længere noget for denne kvinde. Hun var 
tilgivet og i sin frelsers nærhed. Hvilket eksempel satte Jesus ved at lade hende 
fortsætte – ved at lade hende mærke, at hun var velkommen og ved ligefrem 
at fremhæve hende som et positivt eksempel på taknemmelighed? Hvordan 
forholdt han sig til de traditionelle tabuer, der omgav kvinder på den tid (Luk 
7,48-50)?
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Tænk over
Hvad har denne oplevelse lært de 12 apostle, der har rustet dem til at overtage 
ledelsen af den nystartede bevægelse?

Selvretfærdighed er et alvorligt problem. Selvretfærdigheden fører til selvtil-
fredshed og fornægtelse af virkeligheden. Den berøver os al glæde og gør os 
hovmodige og kritiske overfor andre. Selvretfærdighed gør os fordømmende.

Tilgivelse og frelse avler taknemmelighed. Den, der har fået mest eftergivet, el-
sker sin frelser mest! Den, som fyldes af taknemmelighed, fortæller sin historie 
med den største glød og begejstring! Taknemmelighed forvandler livet.

Hvem kunne af samme årsag bidrage mest til opbygningen af din bevægelse?
 

Del med andre
Hvad vil du dele med din studiegruppe i denne uge?

Hvad kan du dele med dem, som du leder til Jesus?
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Studie 28
LEDELSE OG AFVISNING

Kristne ledere befinder sig typisk på øretævernes holdeplads. Desværre findes 
der også arrogante, manipulerende, strategiske, diskriminerende og magtsyge 
kristne ledere, som misbruger deres stilling og dermed bringer skam over sig 
selv og misrepræsenterer Jesus. Men hvad Jesus angik, var det hans helbredelser 
og frelse – hans altomfattende godhed – som lagde ham for had. 

Regn ikke med anerkendelse, når du følger Guds plan. Angreb kan komme 
fra den mest uventede kant – ja, fra kirken selv! I denne studieguide ser vi på, 
hvordan Jesus håndterede de jødiske lederes første offentlige afvisning.

LÆS  Luk 8,1-3; Matt 12,22-50; Mark 3,20-35; Luk 8,19-21 
 Historien om Jesus, kap. 33

Jesus fulgtes her med de 12 apostle samt nogle kvinder, der støttede ham økono-
misk. Hvad får vi at vide om disse kvinder (Luk 8,1-3)?

Afvist som dæmonisk!
Hvordan reagerede farisæerne – i modsætning til kvinderne, som i taknemme-
lighed støttede op om ham – da Jesus helbredte en dæmonbesat, blind og stum 
mand (Matt 12,22-37; Mark 3,20-30)?

Hvorfor kaldte Jesus deres beskyldninger blasfemi?

Hvorfor var det mon ”utilgiveligt“ at tilregne Beelzebul det, som Helligånden gør?
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Jesus udførte mirakler. Hvorfor tror du, at han svarede så skarpt på anmod- 
ningerne om ”et mirakuløst tegn“ (Matt 12,38-45)?

Hvilken dybere symbolik lå der i det tegn, som han sagde de skulle få?

Hvad kan det svar, som Jesus gav sine anklagere, lære dig om ledelse?
  

Veråb og advarsler
Også ved andre lejligheder blev Jesus beskyldt for at benytte sig af dæmoniske 
kræfter, når han udførte mirakler.

LÆS Matt 9,18-34; Luk 11,14-13,9

De næste beskyldninger fulgte i kølvandet på tre helbredelser (Matt 9,18-34): 
”Folkeskarerne undrede sig og sagde: ‘Aldrig før er noget lignende set i Israel.’ 
Men farisæerne sagde: ‘Det er ved dæmonernes fyrste, han uddriver dæmoner’“ 
(Matt 9,33.34).

Og sidst men ikke mindst, beskyldte man igen Jesus, da han på dramatisk vis 
befriede en mand fra en stum dæmon. Igen var der nogle, der ”prøvede“ Jesus 
”og krævede et tegn fra himlen af ham“ (Luk 11,14-16).

Alle disse blasfemiske beskyldninger gav Jesus rig anledning til at undervise. 

Læg mærke til Jesu ord: ”Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det!“ 
(Luk 11,28). Husk det, når du i det følgende grunder over Jesu meget direkte 
opgør med farisæerne i forbindelse med et middagsselskab.

Veråb over farisæerne: (Luk 11,37-54) 

•  Hvad var problemet?

•  Hvorfor mon Jesus bevidst ”fornærmede“ disse ”lovkyndige“?
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Advarsler til Jesu disciple: (Luk 12,1-59)

Hvad var mon de 12 apostles reaktion på Jesu advarsler? Hvilke tiltag er nød-
vendige i dit liv og dit lederskab, hvis du skal undgå disse faldgruber?

•  Hykleri (Luk 12,1-12):

•  Grådighed og rigdom (Luk 12,13-34):

•  At være uforberedt, når Menneskesønnen kommer (Luk 12,35-48):

•  Splid (Luk 12,49-53):

•  Ikke at formå at ”tyde denne tid“ (Luk 12,54-59):

Omvend jer eller gå til grunde: (Luk 13,1-9)

Hvad var budskabet til tilhørerne dengang? Hvad er budskabet til dig i dag?

At håndtere afvisning
Frygten for afvisning kan fuldstændigt lamme en discipels vidnesbyrd. Er der 
noget i Jesu oplevelser og undervisning, som kan opmuntre og anspore dig?

Hvordan kan Gud bruge afvisning som en anledning til at forvandle vores liv?

Hvor fandt Jesus slægtskab, støtte og opmuntring, og hvor kan du finde det 
samme (Matt 12,46-50; Mark 3,31-35; Luk 8,19-21; sml. Mark 3,13-15)?

Del med andre
Hvad vil du dele med din studiegruppe i denne uge?

Hvad kan du dele med dem, som du leder til Jesus? 
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Studie 29
LEDELSE OG  
HANDLINGSPLANER

”Samme dag gik Jesus ud af huset og satte sig ved søen“ (Matt 13,1). Det havde 
været en lang og udmattende dag. Jesus havde uddrevet en blind og stum ånd, 
han var blevet beskyldt for blasfemi, han var blevet afkrævet ”et mirakuløst 
tegn“, og han havde været nødt til at gå i rette med sin familie. Men der var sta-
dig meget, der skulle gøres: folkeskarerne skulle undervises, og tiden var inde 
til at delagtiggøre de 12 apostle i handlingsplanen for gudsrigebevægelsen.

Jesu bevægelse stod i skarp kontrast til de religiøse og politiske ambitioner hos 
dem, som forsøgte at rydde ham af vejen, nemlig farisæerne og herodianer-
ne. Budskab og indlæringsmetode gik hånd i hånd, idet han brugte lignelser 
fra dagligdagen, som hans tilhørere kunne relatere til. Jesus underviste først 
folkeskarerne ved søen, hvorefter han og disciplene trak sig tilbage til et privat 
hjem, hvor han gik i yderligere detaljer og fortalte flere lignelser.

LÆS Matt 13,1-53; Mark 4,1-34; Luk 8,4-18

Hvad ønskede Jesus, at folket skulle få ud af lignelserne om landmænd, køb-
mænd og fiskere?

Hvad lærer vi om Gudsriget gennem:

• De forskellige jordarter?
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 God jord er blevet pløjet og bearbejdet og er rig på næringstoffer, kompost 
og gødning. Hvad siger det om dem, som er mest modtagelige – dem, som 
skaber vækst?

• Sædekornets spontane vækst? 

• Den gode sæd og ukrudtet?

• Sennepsfrøet?
 
 Et sennepstræ kan vokse til en højde på 6 til 7 meter. Hvad tror du, at Jesus 

ville sige med denne lignelse?

• Surdejen?

 Jesus talte om, hvor lidt surdej, der skulle til for at få brødet til at hæve. 
Hvad fortæller det os om mennesker og Gudsriget?

• Den skjulte skat og perlen? 

• Fiskenettet?
 

Marken: En handlingsplan
(Mark 4,26-29)

Lignelserne om Gudsriget afslører ”Guds riges hemmelighed“ (Mark 4,11). Jesu 
korte lignelse om bonden, der tilsår sin mark, kornets spontane vækst, og den 
efterfølgende høst er den dag i dag med til at starte bevægelser med det formål 
at vokse og plante menigheder:25

Udse dig en ledig mark – et lokalsamfund, en befolkningsgruppe eller et hjem 
(familie og/eller venner), som har brug for at lære Jesus at kende.

• Hvordan kan du forberede dig på at træde ind på en ledig mark? 
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LOKALT
Jerusalem

NATIONALT
Judæa & 
Samaria

GLOBALT
Hele verden

ApG 1,8

Så sædekornet
Evangeliseringsplan

Klargør jorden
Opstartsplan

Høst afgrøden
Indsamlingsplan

(Menighedsdannelse) Plej planterne
Vækstplan
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VÆKST

VÆKST

VÆKST
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• Hvad kan du så på marken, og hvordan vil du sikre, at såsæden kan få  
mulighed for at vokse ”af sig selv“?

• Hvordan kan du tage del i det arbejde, som Gud gør for at fremme væksten 
af disciple?

• Hvordan vil høsten mon se ud?

• Og hvordan kan det vokse sig større og gribe om sig?

I høsten lægger landmænd i Mellemøsten såsæd til side til næste sæson. De 
udvælger nøje den såsæd, som kan sikre dem det største udbytte. De ”sår under 
tårer“ og går ”grædende“ ud, for familien mangler mad, men hvis ikke de plan-
ter såsæden, kommer de til at sulte (Sl 126,5.6).

Hvorfor er det så vigtigt at udvide discipelskaren – at plante nye grupper og 
nye menigheder?

• Det bringer os i harmoni med Gud, hvis hjerte brænder for mission.

• Det sætter os der, hvor Helligånden arbejder udenfor kirken.

• Det er den måde, hvorpå troen videregives til de næste generationer.

• Det forbinder os med fremtidens menighed!

• Det knytter os til Det Nye Testamente og vores trosarv.

Tænk over
Hvilken del af dette afsnit hæfter du dig særligt ved?

Del med andre
Hvad vil du dele med din studiegruppe i denne uge?
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Har du venner, hvis forhold til Jesus hele tiden vokser, og som eventuelt kunne 
have glæde af at danne en ny gruppe eller menighed, hvor de i fællesskab kan 
fortsætte deres vandring med Gud?

Hvad kan du dele med dem, som du leder til Jesus?
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Studie 30
LEDELSE OG
VANSKELIGE OPGAVER

Ledere unddrager sig ikke de mest udfordrende missionsopgaver. De begraver 
sig ikke i administration, og de overlader det ikke bare til andre at vinde di-
sciple for Kristus. Nej, de går foran og tager ansvar for at udvide både discipel- 
og lederskaren. Jesus viste ved sit eksempel de 12 apostle, hvordan man som 
leder aldrig bør vige uden om selv de mest vanskelige opgaver.

Det kræver stort mod at tage de skridt, der skal til, for at sætte skub i en 
bevægelse. Jesus var både fysisk og psykisk udmattet; i længere tid, havde han 
hverken undt sig selv hvile, fællesskab eller faste måltider. Endelig gav Jesus 
disciplene besked om at ”tage over til den anden bred“ (Matt 8,18). Nu skulle de 
trække sig tilbage og samle kræfter til det sidste store fremstød. Store udfor-
dringer ventede Jesus: livsfare, dæmonbesættelse, lidelse, død, beskyldninger 
og svigt. Hvordan håndterede han det? Hvor gik grænsen for, hvad han kunne 
udrette? Hvad kan vi lære af ham?

LÆS Matt 8,18.23-34; 9,18-34; 13,54-58; Mark 4,35-5,43; 6,1-6; Luk 8,22-56
 Historien om Jesus, kap. 35-36

Livsfare: En dødbringende storm (Matt 8,18. 23-27; Mark 4,35-41;  
Luk 8,22-25)

• Hvad er kernepunkterne i denne beretning?
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• Hvorfor var denne oplevelse vigtig for de 12?

• Hvilken livserfaring fik de gennem denne oplevelse?

Dæmonbesættelse: I gadarenernes land (Matt 8,28-34; Mark 5,1-20;  
Luk 8,26-39)

• Hvad er kernepunkterne i denne beretning?

• Hvorfor var denne oplevelse vigtig for de 12?

• Hvilken livserfaring fik de gennem denne oplevelse?

Et barns død: En desperat far (Matt 9,18-26; Mark 5,21-43; Luk 8,40-56)

• Hvad er kernepunkterne i denne beretning?

• Hvorfor var denne oplevelse vigtig for de 12?

• Hvilken livserfaring fik de gennem denne oplevelse?

Lidelse: Fortvivlelse og tro (Matt 9,20-22; Mark 5,24-34; Luk 8,42-48)

• Hvad er kernepunkterne i denne beretning?

• Hvorfor var denne oplevelse vigtig for de 12?

• Hvilken livserfaring fik de gennem denne oplevelse?

Falske beskyldninger: Blasfemi (Matt 9,27-34) 

• Hvad er kernepunkterne i denne beretning?

• Hvorfor var denne oplevelse vigtig for de 12?
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• Hvilken livserfaring fik de gennem denne oplevelse?

Svigt: afvist af sine egne (Matt 13,54-58; Mark 6,1-6)

• Hvad er kernepunkterne i denne beretning?

• Hvorfor var denne oplevelse vigtig for de 12?

• Hvilken livserfaring fik de gennem denne oplevelse?

Hvilke af disse vanskeligheder ville du have sværest ved at takle?

Hvordan kan disse beretninger styrke dig, når du står overfor vanskelige  
missionsopgaver?

Tag over til ”den anden bred“: 
Vejledning til bevægelsesledere
Befolkningen på ”den anden bred“ (Matt 8,18; Mark 4,35; Luk 8,22) bestod 
ikke overvejende af jøder, men derimod af vantro hedninger, og dermed tog 
Jesu mission en helt ny drejning.

Hvordan mon disciplene, som alle var jøder, havde det med, at de nu skulle 
over ”til den anden bred“?

Hvad lærte Jesus hermed dem – og os – om bevægelsesledelse?

Trods manglende tid til måltider, fællesskab og hvile, hvordan kunne det at 
tage ”til den anden bred“ styrke dig og åbne nye døre for din bevægelse?

Hvilke storme – i hjemmet, på arbejdet eller andet – truer med at overvælde 
dig? Er du også klar til at råbe: ”Herre, frels os!“ (Matt 8,25)?

”Hvorfor er I bange, I lidettroende?“, spurgte Jesus (Matt 8,26). Hertil siger 
Mark Edwards: ”Han forventede ikke af dem, at de selv skulle stille stormen. 
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Det eneste han forventede var, at de efterhånden kendte ham så godt, at de var 
klar over, at han aldrig havde for travlt eller var for træt til at hjælpe.“26 Hvor-
dan ændrer det vores forståelse af begrebet tro? 

Den besatte var et fredens barn. Jesus sendte ham tilbage til hans sociale net-
værk med beskeden: ”Gå hjem til dine egne, og fortæl dem om alt det, Herren 
har gjort mod dig“ (Mark 5,19). Hvad lærer denne beretning dig om det at 
opbygge en bevægelse (Mark 5,18-20; Luk 8,38-39)?

Tænk over
Hvad er det vigtigste, som dette studie har lært dig?

Del med andre
Hvad vil du dele med din studiegruppe i denne uge?

Hvad kan du dele med dem, som du leder til Jesus?
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Studie 31
LEDELSE I KRISETIDER

Jesus var på farten, og han besøgte ”alle byerne og landsbyerne“ i Galilæa. Han 
”underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om Riget og helbredte al 
sygdom og lidelse“ (Matt 9,35). Ifølge Josefus var der 204 byer og landsbyer i 
det overvejende jødiske område, der dækkede Galilæa søens vestlige bred og 
strakte sig helt til Tyrus og Sidon ved Middelhavet. Gaulanitis (Golan) mod 
nord og Dekapolis øst for søen var hovedsagligt beboet af ikke-jøder.27

Bevægelsen tiltrak folkeskarerne, men der var mangel på arbejdskraft. Hero-
des Antipas var på krigsstien, og Jesus sørgede over Johannes Døbers brutale 
død. Sådanne kriser kan virke overvældende og flytte fokus fra det forestående 
arbejde. Hvad kan vi lære af Jesu håndtering af krisen?

LÆS Matt 9,35-11,1; 14,1-12; Mark 6,6b-30; Luk 9,1-10 
 Historien om Jesus, kap. 37-38

Hvilken rolle tror du, at Jesu utrættelige arbejde spillede for bevægelsens vækst?

Hvad lå Jesus mest på sinde (Matt 9,35-38)?

Mangel på arbejdere!
Hvordan forholdt Jesus sig til manglen på arbejdskraft (Matt 10,1-42)?

Forestil dig, at du var en af de 12 apostle, som Jesus udsendte. Hvilke tanker 
ville du have gjort dig i den forbindelse?
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Hvad kan du lære af Jesu anvisninger?

• Hvorfor ikke tage en ekstra kjortel eller andre materielle bekvemmeligheder 
med til en nødssituation?

• Hvorfor opsøge en bestemt type person?

Hvad tror du, de 12 lærte af denne missionsudfordring?

Farlige tider!
Johannes Døber tiltrak sig stor opmærksomhed. Det jødiske folk ventede en 
messias. Dødehavsrulle Manuskript 4Q246, der er skrevet omtrent et århundrede 
før Jesus og Johannes Døber, satte følgende ord på denne forventning:

 Lidelse vil komme på jorden … Han vil blive kaldt stor … ”Guds Søn“ vil 
han blive kaldt, og ”Den Højestes Søn“ vil de kalde ham … Hans rige vil 
være et evigt rige … Han vil dømme jorden med sandhed og skabe fred.28

Johannes Døber var overbevist om, at hans mission var blevet forudsagt, idet 
han citerede fra Es 40,3: ”Der er en, der råber i ørkenen: Ban Herrens vej, gør 
hans stier jævne!“ (Matt 3,3).

Endog Herodes Antipas ”hørte gerne på ham“ (Mark 6,20). Men da Johannes 
irettesatte Antipas for hans ægteskab med Herodias, hans bror Filips kone 
(Mark 6,18.19), blev Herodias vred og fik Johannes fængslet. Ved Antipas’ fød-
selsdagsfest så hun sit snit til at narre Herodes til – for øjnene af alle embeds-
mændene og de militære hærchefer – at give hende Johannes’ afskårne hoved 
på et blodigt fad! 

• Forestil dig den scene, der har udspillet sig mellem Antipas og Herodias, 
efter gæsterne var gået.

Johannes’ disciple tog den hovedløse krop og begravede den. Ikke desto mindre 
blev Herodes Antipas siden ”forvirret“, da han erfarede, at det, som Johannes 
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havde gjort, nemlig at forkynde de gode nyheder om Riget, at helbrede de syge 
og uddrive dæmoner, igen skete overalt – ”fra landsby til landsby“ (Luk 9,6.7).

• Forestil dig de 12, der vendte tilbage fra deres missionsrejse (Mark 6,30;  
Luk 9,10; sml. Matt 11,1). Hvad tror du de havde at fortælle?

• Antipas blev oprørt. Hvorfor? Og hvorfor mon han gerne ville møde Jesus 
(Luk 9,9)?

• Hvordan gjorde Herodes Antipas sig kort tid efter delagtig i forhånelsen og 
henrettelsen af Jesus (Luk 22,66 – 23,12; sml. Matt 27,27-31; Mark 15,16-20)?

Ledelsesmæssige udfordringer
Hvad har du lært om at takle følgende udfordringer:

• Ledelse, når der mangler arbejdskraft?

• Ledelse, når du er i sorg?

• Ledelse, når der er fare på færde?

Tænk over
Hvilke tanker og skriftsteder fra dette studie har gjort størst indtryk på dig?

Hvilke udfordringer står du med?

Hvad har du lært om ledelse i krisetider?

Del med andre
Hvad vil du dele med din studiegruppe i denne uge?

Hvad kan du dele med dem, som du leder til Jesus?



147

Fase 4 · Udvidelse af lederteamet

Studie 32
LEDELSE OG FRAFALD

De 12 vendte tilbage for at rapportere til Jesus, men det viste sig at være en 
bittersød oplevelse. De havde så meget at fortælle, men de var trætte, og Jesus 
selv var i sorg over sin fætters forfærdelige død. Jesus foreslog en timeout, så 
de søsatte en båd, der kunne sejle dem til et ”øde sted“. Men skarerne så dem 
tage afsted, og folk ”fra alle byerne“ ilede af sted langs kysten og nåede frem før 
dem (Mark 6,32.33). Lukas fortæller, at Jesus ”tog imod dem og talte til dem om 
Guds rige, og han helbredte dem, der trængte til hjælp“ (Luk 9,11).

Da dagen gik på hæld, udtrykte disciplene bekymring for folkeskaren, som 
talte omkring 5.000 mænd foruden kvinder og børn. De var på et ”øde sted“, 
og folket havde brug for at få mad. ”Giv I dem noget at spise!“ (Mark 6,35-37), 
sagde Jesus. Der ventede dem store overraskelser den aften – de skulle i den 
grad få lov til at opleve Gudsriget!

LÆS Matt 14,13-36; Mark 6,30-56; Luk 9,10-17; Joh 6,1-71.
 Historien om Jesus, kap. 39-41

En smag på Gudsriget
Forestil dig den blandede skare, som slog sig ned i græsset: hvilke samfunds-
grupper har den mon bestået af?

Hvad kan man udlede om stemningen i folkemængden?
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Hvilken symbolsk betydning kan det have, at der blev indsamlet 12 kurve 
overskydende mad?

På hvilken måde kan man sige, at denne forsamling, der spiste sammen, repræ-
senterede Gudsriget?

En storm under opsejling
Sidst på dagen var Jesus og hans disciple udkørte. Disciplene sejlede mod Ka-
pernaum, mens Jesus trak sig tilbage til bjergene for at bede (Matt 14,22.23; Joh 
6,16.17). Han havde brug tid med sin Far. Der havde ikke været tid til at sørge, 
og Jesus var blevet opmærksom på, at der var nogle som ville ”tvinge ham med 
sig for at gøre ham til konge“ (Joh 6,14.15). Måske var de vrede over nyheden 
om Johannes’ død. I hvert fald var der en storm under opsejling – på søen såvel 
som indenfor gudsrigebevægelsen!

Er der noget der tyder på, at også disciplene var involveret i forsøget på at gøre 
Jesus til konge? Hvorfor nødte Jesus disciplene til at gå om bord i båden, mens 
han selv sendte skarerne bort (Matt 14,22.23)?

Forestil dig scenen. Det var mørkt. Bølgerne piskede omkring båden, og 
pludselig kom en skikkelse gående imod dem – på vandet! Kan du fortænke 
apostlene i at tro, at det var et spøgelse? Men hvad var deres egentlige problem? 
Hvad foregik der i deres indre?

• Hvorfor mon Jesus ”ville gå forbi dem“ (Mark 6,48)?

• Apostlenes hjerter var ”forhærdede“ (Mark 6,51.52). Hvad handlede det om?

• Peter forlod båden og gik Jesus imøde. Hvad har det mon betydet for Jesus?

 • Da Jesus sammen med Peter gik tilbage i båden ”lagde vinden sig“. Hvordan 
reagerede de andre i båden (Matt 14,28-33)?
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Et stort frafald: Forvirring over brød!
Ikke alene var det for tidligt at krone Jesus til konge, det var heller ikke en del 
af hans plan for Gudsriget. Jøderne, hvis liv under romersk åg var blevet en 
kamp for overlevelse, fulgte Jesus for brødets skyld. Det stod klart for dem, 
hvilken mægtig militær leder han kunne blive! Han kunne skaffe sine tilhæn-
gere føden, han kunne helbrede de sårede og oprejse de døde, ja, selv vandet 
kunnet han krydse til fods!

Kan du sætte ord på den plan, som Jesus fulgte – hvordan tolkede han selv sin 
mission (Joh 6,25-71)?

Hvad forventede Gud af dem?

Hvorfor forargede hans ord ”mange af hans disciple“?

Der kom et stort frafald: ”Efter dette var der mange af hans disciple, der forlod 
ham, og de fulgtes ikke mere med ham“ (Joh 6,66). Bespisningen af de 5.000 
var en skelsættende begivenhed. Jøder og hedninger, slaver og frie, mænd, 
kvinder og børn tog del i måltidet. Sådan er Gudsriget. Dog er Rigets funda-
ment ikke den ”mad, der fordærves“, men ”livets brød“ – Jesus selv.

Hvad tror du, de 12 tænkte i den forbindelse (Joh 6,67-71)?

Læg mærke til, at det var Peter, der talte. Uanset, hvad vi måtte mene om Peters 
tendens til at tale uden at tænke sig om, var hans blik trods stormen fæstet på 
Jesus: ”En leder kan kun ‘gå på vandet’, når blikket rettes mod Jesus.“29

Ledelse og frafald
Mange følgere kan virke overvælde og berusende på den, som står i spidsen for 
en bevægelse. Det er altafgørende at bevare det rette perspektiv, og dette kan 
kun ske i bøn til Faderen. Men hvordan håndterer man frafald? Vækst gennem 
nedskæringer er let at forholde sig til på det teoretiske plan, men i virkelighe-
dens verden er det en smertefuld process. Jesus lagde ikke skjul på, hvad han 
stod for, og det førte til frafald.
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• Hvilke principper for opbygning af en bevægelse kan vi udlede af det stand-
punkt, som Jesus her tog?

• Hvorfor er det ikke antallet af tilhængere, som definerer en bevægelse?  
Hvad er det, som definerer en bevægelse?

• Hvilke værdier er du ikke villig til at gå på kompromis med?

Tænk over
Hvordan har du det, når andre afviser dine ideer?

Del med andre
Hvad vil du dele med din studiegruppe i denne uge?

Hvad kan du dele med dem, som du leder til Jesus?
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Studie 33
LEDELSE OG FORDOM

De sidste par dage havde taget hårdt på Jesus. Ikke alene havde han lige mistet 
sin fætter, men mange, som hidtil havde bekendt sig til ham, vendte ham nu 
ryggen, fordi han nægtede at lade sig krone til konge. Nu dukkede farisæerne 
op for at sætte ham i forhør (Matt 15,1). Det handlede denne gang om ceremo-
nilovens definition af rent og urent. Og, hvad der var endnu mere presserende: 
hvem er ren, og hvem er uren?

Netop dette spørgsmål gav Jesus og disciplene anledning til at tage på endnu 
en spændende rejse – denne gang til de urene hedenske folkeslag i Fønikien 
ved Middelhavet og det romerske Dekapolis øst for Galilæa og Jordanfloden. 
Det skulle vise sig at være voldsomt grænseoverskridende for de 12. Hvad mon 
Jesus forsøgte at lære dem – og os?

LÆS Matt 15,1-16,12; Mark 7,1-8,26; Joh 7,1 
 Historien om Jesus, kap. 42-44

Hvordan besvarede Jesus farisæernes spørgsmål om renselsesritualer – om  
rent og urent?

For farisæerne og de lovkyndige var udvortes renhed (rene hænder) alt- 
afgørende, men Jesus afslørede, hvad der gemte sig i deres hjerter:

• De værnede om formue og ejendom, men forsømte deres gamle forældre. 
Koldt og kynisk veg de uden om deres forsørgerpligt ved at dedikere deres 
midler til templet – at erklære dem korban: fremtidige tempelgaver.  
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Hvordan afslørede denne kontrast mellem deres traditioner og Guds bud 
deres ”urenhed“?

• Hvad gør et menneske ”urent“?

• Hvordan bliver man ”ren“ indefra?

Jesus var i fuld gang med at brænde sine broer! Han var nået til et vendepunkt i 
sin bevægelsesopbygning. Disciple faldt fra, farisæerne tog anstød (Matt 15,12), 
og hans missionsarbejde i Galilæa sluttede brat. Matthæus fortæller: ”Jesus gik 
bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon“ (Matt 15,21), vor tids 
Libanon.

Den kana’anæiske kvinde (Matt 15,21-28; Mark 7,24-30).

Hvordan afspejlede Jesus, med sin påtagede ringeagt, disciplenes ligegyldig-
hed?

Hedninger ”priste Israels Gud“ (Matt 15,29-31; Mark 7,31-37).
 
Jesus drog derefter igennem det nedre Golanområde til Dekapolis, en region 
med 10 romerske byer øst for Galilæa og Jordanfloden. Folk bragte en døv og så 
godt som stum mand til Jesus, og han helbredte ham.

Hvad var folkeskarens reaktion (Matt 15,31)?

Et besøg i Dekapolis (Matt 15,32-39; Mark 8,1-10).

Her havde Jesus tidligere helbredt en dæmonbesat mand med følgende besked: 
”Gå hjem til dine egne, og fortæl dem om alt det, Herren har gjort mod dig, og 
at han har forbarmet sig over dig.“ ”I Dekapolis,“ havde manden derfor fortalt 
”om alt det, Jesus havde gjort mod ham, og alle undrede sig“ (Mark 5,19.20).

Nu var Jesus vendt tilbage til denne hedenske region for at helbrede, og en stor 
menneskemængde samlede sig, mindst 4.000 mænd samt kvinder og børn.
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Er der noget i teksten, der tyder på, at disciplene, som jo var jøder, havde svært 
ved at acceptere disse hedninge?

Farisæernes surdej (Matt 16,1-12: Mark 8,11-21).

Jesus var træt af farisæernes evindelige krav om et tegn (Mark 8,11.12). Hvorfor 
advarede han sine disciple: ”Se til, at I vogter jer for farisæernes surdej og 
Herodes’ surdej“ (Mark 8,15)?

Sammenlign bespisningen af de 5.000 på Galilæasøens vestlige bred – jødisk 
territorium – med bespisningen af de 4.000 på den østlige bred – hedensk 
territorium:

• Hvem tog initiativet til disse mirakler – og hvorfor?

• Var disciplene blinde for det, som Jesus forsøgte at lære dem (Mark 8,17.18)?

• Hvorfor henledte Jesus opmærksomheden på antallet af kurve med oversky-
dende mad (Matt 16,9-12; Mark 8,17-21)?

Hvad har Jesus forsøgt at lære dem i forbindelse med helbredelsen af den blinde 
mand i Betsajda (Mark 8,22-26)?

Det er let at sætte folk i bås eller uforvarende at holde nogen udenfor fællesska-
bet. Hvilke af jeres traditioner kunne være årsag til, at nogen føler sig udenfor?

Hvem har I sværest ved at relatere til: mennesker fra andre kulturer eller religi-
oner, indfødte eller indvandrere?

Jesus væltede mure
En ung amerikansk soldat blev, hen mod slutningen af Anden Verdenskrig, 
dræbt i Frankrig.30 Hans kammerater bar den døde hen til den nærmeste 
landsby og bad en lokal præst om lov til at begrave ham på kirkegården. Det 
var ikke muligt, forklarede præsten. Kun katolikker kunne begraves der, og 
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kirkegården var i forvejen overfyldt, men de kunne få lov til at begrave deres 
ven på den mark, der grænsede op til kirkegården.

Måneder senere, da krigen var forbi, kom soldaterne tilbage for at se til graven 
en sidste gang, inden de vendte hjem. Til deres forfærdelse kunne de ikke finde 
gravstedet. Harmdirrende og sikre på, at den katolske præst havde skændet 
graven, opsøgte de ham.

Da præsten åbnede døren som svar på deres vedholdende banken, regnede 
deres beskyldninger ned over ham. På gebrokkent engelsk forklarede han: ”Nej! 
Jeg så jeres sorg og gjorde det eneste, jeg kunne gøre: Jeg flyttede muren! Jeres 
ven, som lå udenfor, er nu kommet indenfor!“

Jesus væltede mure og redefinerede Gudsriget. Han nedbrød tempelforordnin-
gen, udfordrede de nationale skillelinjer og omdefinerede, hvem der var in-
denfor, og hvem der var udenfor. Han udfordrede deres kulturelle og religiøse 
fordomme og viste, at hans rige var et nådens rige, hvor alle var velkomne!

Tænk over
Hvilken ny og overraskende indsigt har du fået gennem dette studie? 

Hvilke fordomme bærer du rundt på?

Del med andre
Hvad vil du dele med din studiegruppe i denne uge?

• Hvem forventer du mindst af alt at se i Guds rige?

• Hvad kan du gøre for at dele evangeliet med nogle af disse mennesker? 

Hvad kan du dele med dem, som du leder til Jesus?

• Hvorfor kan det være en god idé, at du åbent erkender dine fordomme?
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Studie 34
LEDELSE OG KLIPPEN

Skarerne var i oprør. Jesus havde modsat sig ethvert forsøg på at krone ham til 
konge. Heller ikke farisæerne havde haft held med at lokke ham i fælden. Idet 
han advarede sine disciple imod farisæerne og Herodes Antipas (Mark 8,15), 
førte Jesus sine disciple over grænsen til Gaulanitis (Golanhøjderne), tetrar-
ken Filip II’s territorium. Ikke så langt fra Peter og Andreas’ hjemby, Betsajda, 
helbredte han en blind mand, men så var tiden også kommet til at trække sig 
tilbage for en tid.

Han ledte apostlene til foden af Hermonbjerget i området ved Cæsarea Filippi 
(Matt 16,13, Mark 8,27). Cæsarea Filippi – også kendt som Paneas eller Baneas 
– var bygget omkring en grotte, hvorfra en stor biflod til Jordanfloden vældede 
frem. Byen var blevet grundlagt af grækerne, og dens helligdomme var dedi-
keret til naturguden Pan. Omkring 50 år inden Jesus besøgte stedet, byggede 
Herodes den Store et hvidt marmortempel ved grotten, og i år 14 e.Kr. omdøbte 
hans søn Filip II byen Cæsarea Filippi efter sig selv og kejser Augustus. Indbyg-
gerne var for de flestes vedkommende ikke-jøder og den romerske kejsers tro 
undersåtter.31

Dette bjergland, hvis spredte landsbyer befandt sig tilpas langt fra jødernes 
højborge og nationale forhåbninger, var det perfekte tilflugtssted for Jesus og 
hans lederteam.

LÆS Matt 16,13-17,13; Mark 8,27-9,13; Luk 9,18-36 
 Historien om Jesus, kap. 45-46
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Hvad sagde man om Jesus?

Hvad havde Peter forstået? Og hvordan reagerede Jesus på hans bekendtgørelse?

Det er første gang, Jesus er citeret for at bruge ordet kirke (ekklesia) – et gængs 
ord for en forsamling i den græsk-romerske verden. Hvorfor tror du, han valgte 
denne dagligdags og sekulære betegnelse?

Fundament såvel som overhoved
Jesus er både kirkens fundament og eneste overhoved! Han sagde: ”På denne 
klippe (petra) vil jeg bygge min kirke“ (Matt 16,18). ”Guds salvede“ (Lukas 9,20) 
er den solide klippegrund, hvorpå Guds menighed bygges (1 Kor 3,11; 10,4) – 
ikke Peter (Petros), som Jesus få øjeblikke senere måtte irettesætte. Apostlene 
byggede på dette fundament med Jesus som hovedhjørnesten (Ef 2,20; 1 Kor 
3,9; sml. 1 Pet 2,4) og eneste overhoved (Ef 5,23).

• Fundament: Hvorfor var dette væsentligt set i lyset af, hvad Jesus og hans 
disciple netop havde været igennem?

• Overhoved: Jesus talte om min kirke. Hvad betyder dette for dig?

Templerne i Cæsarea Filippi repræsenterede Hades’ porte – det ondes angreb 
på Guds folk. Hvad skulle repræsentere Jesu sejr over det onde (Matt 16,17-21)?

Kirken var ikke det endelige mål. Hvordan forstår du mission i lyset af Jesu ord 
til disciplene: ”Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget“ (Matt 16,19)?

Jesus havde nu åbent erklæret, at han var Messias, og det var jo netop det, som 
folkeskarerne længtes efter at høre. Hvorfor mon Jesus strengt forbød sine 
disciple ”at sige til nogen, at han var Kristus“ (Matt 16,20)?

Jesu forklaring…
Ja, Jesus var på vej til Jerusalem, men ikke som militærleder. Ifølge Matthæus 
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forsøgte Jesus at forklare sine disciple, at ”han skal gå op til Jerusalem og lide 
meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel.“ 
De blev så chokerede, at de slet ikke lagde mærke til hans påfaldende afslut-
ning: ”og opstå på den tredje dag“ (Matt 16,21).

Deres forhåbninger var knust. Hvad var Peters reaktion (Matt 16,22)?

Jesus irettesatte Peter. Hvorfor reagerede han mon så voldsomt (Matt 16,23)?

Guds rige er defineret ved korsformet kærlighed: offervillighed og afskrivelse af 
status. Hvad kræver Jesu bevægelse af sine disciple (Matt 16,24-28)?

Faderens bekræftelse
I kølvandet på så skarp en reprimande, må de følgende dage have været svære 
for Peter. Men Jesus, der søgte at drage ham nær til sig, tog Peter, Jakob og Jo-
hannes med op på et højt bjerg. Nogle mener, at der her er tale om Tabor, tæt på 
Nazaret, mens andre mener, at det har været Hermon, som ikke lå langt fra det 
sted, hvortil de havde trukket sig tilbage. På dette bjerg blev Jesus ”forvandlet“ 
– hans ”ansigt lyste som solen“, hans ”klæder blev hvide som lyset“ (Matt 17,2) 
– og Moses og Elias viste sig og talte med ham. Forestil dig at være der!

Peter blev så begejstret, at han foreslog, at de byggede tre hytter – en til Jesus, 
en til Moses og en til Elias. Men her blev han afbrudt af en røst fra himlen. 
Hvad fik de at vide (Matt 17,1-5)?

Tænk over
Hvorfor er det vigtigt at trække sig tilbage og gøre status ind imellem, når man 
opbygger en bevægelse?

Hvordan er korsfæstelse med til at definere bevægelsen?

Hvordan sikrer du, at dit liv og din bevægelse bygger på Jesus?
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Hvad karakteriserer dine forbilleder, hvad udrustning af disciple og ledelse 
angår?

Hvordan reagerer du på Jesu kald (Matt 17,5)?

Del med andre
Hvad vil du dele med din studiegruppe i denne uge?

Hvordan vil du bruge evangeliets nøgler til at låse Gudsriget op for dem, som 
du leder til Jesus?
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Studie 35
LEDELSE OG
KONFLIKTHÅNDTERING

Da de kom ned fra bjerget, fandt Jesus, Peter, Jakob og Johannes de andre disciple 
omgivet af en stor folkeskare og i ophedet diskussion med de skriftkloge. Jesus 
spurgte: ”Hvad er det, I diskuterer med dem?“ (Mark 9,16). Senere, på vej til 
Kapernaum, lagde Jesus mærke til den anspændte stemning, der var opstået 
blandt de 12. Da de nåede frem, spurgte han dem derfor: ”Hvad var det, I talte 
om på vejen?“ (Mark 9,33).

Skænderier afsporer bevægelser. Jesus udpegede fire faldgruber: uenighed om 
hvem vi følger, hvem der er den største, hvem der må være med og konsekven-
serne for syndig og skadende adfærd.

LÆS Matt 17,14-18,35; Mark 9,14-50; Luk 9,37-50 
 Historien om Jesus, kap. 47-48

1. Hvem følger vi?
Disciplene og de skriftkloge diskuterede årsagen til disciplenes magtesløshed, 
da de blev bedt om at uddrive en dæmon (Mark 9,14-18). Hvad var problemet, 
ifølge den forklaring, Jesus gav dem, da de var blevet alene (Mark 9,28.29; sml. 
vers 19-27)?

Jesu havde før berørt emnet lille tro. Her er ikke tale om en handelsvare med 
hvilken man – hvis altså man har nok – kan købe sig til Guds gunst. Det hand-
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ler snarere om, at flere af disciplene endnu ikke var sikre på ham. Hvordan 
skyggede deres ideer om Gudsriget stadig for deres forståelse af Messias?

Hvad mener Jesus mon med ”dette bjerg“ (Matt 17,20)? 

• Sml. Sl 2,6; 3,4; 15,1:

• Sml. 2 Mos 15,17; Dan 9,16:

Jesus er Messias. Han har overtaget templets funktioner, nemlig helbredelse og 
tilgivelse! Hvorfor tror du, at han igen omtalte sin død og opstandelse (Matt 
17,22; Mark 9,30-32)?

2. Hvem er den største?
Nu, da de med sikkerhed vidste, at Jesus var Messias, satte disciplene næsen op 
efter de mest magtfulde positioner. Magtkampe og forhandlinger, der har til 
formål at sikre stilling og status, kan fuldstændigt lamme en bevægelse.

Hvad kan vi lære af diskussionen om tempelskat (Matt 17,24-27)?

Hvad lå der mon i Jesu ord, da han henviste til det lille barn (Matt 18,1-14)?

Jesus sagde: ”Hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste af alle og 
alles tjener“ (Mark 9,35). Selvfornægtelse og selvopofrelse vægtes højt i Gudsri-
get. Jesus havde allerede valgt at ydmyge sig og blive menneske, og nu var han 
på vej til Jerusalem, hvor han skulle lide en slaves død.

Hvordan præger dette korsformede verdenssyn dit liv og dit arbejde med at 
kalde, oplære og udruste disciple?

3. Hvem må være med?
Mange nærede et ønske om at være med. De 12 var i Jesu indercirkel og fik 
endda alenetid med ham. Da de så en mand uddrive dæmoner i Jesu navn, 
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rapporterede de tilbage: ”Vi prøvede at hindre ham i det, fordi han ikke var i 
følge med os“ (Mark 9,38).

De selv var netop kommet til kort i forsøget på at uddrive en dæmon (Mark 
9,17, 18). Hvad mon der rørte sig i dem, da det gik op for dem, at andre gik 
rundt og uddrev dæmoner?

Hvem er på vores side? Hvem er en af os? Hvem er indenfor, og hvem er uden-
for? Hvornår hører man til? På hvilket grundlag kan mennesker godkendes 
og anerkendes? Hvor går grænsen? Det er vanskelige, men ganske relevante 
spørgsmål, som enhver bevægelsesleder må tage stilling til.

Hvad mener du om Jesu svar? Hvilke konsekvenser kan det få for dig (Mark 
9,39-41)?

4. Hvem tager sig af syndig og skadende adfærd?
Guds rige er ikke et hierarki. Det spejler Guds treenige natur, hans kærlighed og 
hans selvopofrelse. Men der findes dem, der kun tænker på sig selv, og som der-
ved både krænker og skader andre. Jesus viste, hvordan den slags bør håndteres.

Hvilken slags syndig og selvoptaget adfærd henviser Jesus til (Matt 18,15-20)?

Hvordan tænker du, at denne proces fungerer i praksis?

Det er menneskeligt at blive fanget i en ”følelsesmæssig trekant“.32 Sådanne 
trekanter kan være neutrale, men de kan også være ødelæggende. Hvis en per-
son for eksempel føler sig forurettet eller syndet imod og klager sin nød til en 
tredjepart, vil det ofte medføre splittelse og spændinger parterne imellem, som 
breder sig til hele bevægelsen.

Hvem skal håndtere anstødelige og syndige holdninger eller adfærd?

Hvordan er dette med til at sikre, at destruktive trekantsdannelser ikke griber 
om sig?
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Konflikter mennesker imellem
Hvordan er de fire faldgruber, som Jesus adresserede, relevante for dig i din egen 
oplæring af disciple?

Politik spiller en stor rolle i vor tids menigheder og kirkesamfund: Hvem skal 
tage styringen? Hvem skal have embeder? Hvem kan blive medlem? Hvilken 
slags kirke tror du, Jesus havde i tankerne?

Del med andre
Hvad vil du dele med din studiegruppe i denne uge?
 
Hvad kan du dele med dem, som du leder til Jesus?
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Studie 36
HVILKEN SLAGS KIRKE 
SÅ JESUS FOR SIG?

Hvilken slags bevægelse var Jesus i færd med at etablere? Hvordan afspejlede 
dette hans korsformede verdenssyn?33 Og hvad forstod han ved ”kirke“? Har 
det nogen lighed med det, som kirken har udviklet sig til gennem århundreder?

Ordet ekklesia eller kirke findes kun i ét af de fire evangelier – nemlig i Mattæus- 
evangeliet. I sit svar på Peters bekendelse af Jesus som den guddommelige Kristus, 
omtalte Jesus min kirke (Matt 16,18). Derefter fulgte et forslag til, hvordan kir-
ken kan være med til at løse problemerne, når en person synder mod en anden 
(Matt 18,17). Igen vil vi se nærmere på konteksten for disse udtalelser og spørge 
os selv: Hvilken slags kirke har Jesus haft i tankerne? Hvorfor er det vigtigt for 
dem, som udruster disciple og for den bevægelse, som Jesus var ved at opbygge?

LÆS Matt 16,13-18,35

Hvad kendetegner den kirke, som Jesus taler om (Matt 16,13-21; 18,15-20)?

Ordet ”kirke“ er en oversættelse af et almindeligt græsk ord (ekklesia), som 
siden det 5. århundrede f.Kr. var blevet brugt som betegnelse for borgere, som 
forsamledes og traf afgørelser. Oversættere af Septuaginta – en græsk over-
sættelse af Det Gamle Testamente, som blev fuldendt i det andet århundrede 
f.Kr. – benyttede også dette ord om Israelitterne, der forsamlede sig foran Gud. 
Udtrykket var dog hverken politisk eller religiøst, og henviste aldrig til en byg-
ning. Siden skulle det blive Paulus’ foretrukne ord for det kristne fællesskab.34
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Det var efter, han for første gang kaldte sine efterfølgere min kirke eller forsam-
ling – efter han åbent havde erklæret, at han var ”Kristus, den levende Guds 
Søn“ – at Jesus begyndte at advare sine disciple om, at han snart skulle ”lide 
meget ondt … og slås ihjel og opstå på den tredje dag“ (Matt 16,16.18.21).

I Matt 16,18 henviste Jesus til et verdensomspændende fællesskab, og næste 
gang han anvendte ordet kirke (Matt 18,20), var der tydeligvis tale om et mere 
lokalt fællesskab. Og det er netop skønheden ved ordet ekklesia i den nye be-
tydning, som Jesus gav det: hans trosfællesskab er på én og samme tid univer-
selt og lokalt.

På hvilke måder definerede Jesus ved sin korsfæstelse gudsrige-bevægelsen? 

Hvordan hænger kirkens formål sammen med kongerige-begrebet (Matt 16,19)?

Forestil dig en korsformet menighed! Hvordan ser en forsamling med de samme 
egenskaber, som fik Jesus korsfæstet, mon ud?

Guds mission
Mission har sit udspring i Gud og vælder ud af hans indre.35 Han var den første 
missionær; det var ham, som opfandt selve handlingen. Mission er uløseligt 
knyttet til hans natur som Gud for de andre. Selv indenfor treenigheden er 
hver af de tre guddommelige personers fulde opmærksomhed altid rettet mod 
de andre. Det er selve Guds natur at frelse de fortabte – at føre alle tilbage til 
Gudsriget og til fællesskab med ham: ”For således elskede Gud verden, at han 
gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men 
have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men 
for at verden skal frelses ved ham“ (Joh 3,16.17).

Guds mission er også Jesu mission. Beskriv, hvordan kirke kunne se ud, hvis 
det var kendetegnet ved følgende:

Hans mission: 
At formidle de gode nyheder om riget – at sætte fri, at helbrede og at frelse.
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Hans indstilling: 
At sætte andre højere end sig selv. 

Hans inkarnation: 
At blive menneske med vores svagheder og underlagt vores vilkår.

Hans salvelse: 
Ved Helligånden, fuldt ud Gud og fuldt ud menneske på én og samme tid.

Hans metode: 
Han blandede sig med mennesker, sympatiserede med dem, mødte deres  
behov og opfordrede dem til at følge i hans spor.

Hans opfordringer: 
Til at følge ham og selv være med til at vinde disciple for ham.

Hans offer: 
Som slave – Lammet på ”det evige kors“36, der åbenbarer Guds korsformede 
natur.

Hvordan tænker du, at kirken har forandret sig siden nytestamentlig tid?

En kirke for det postkristne og postmoderne samfund
(Fil 2,1-11)

Hvad er fordelen ved at lede gennem samtale og kommunikation fremfor en 
hierarkisk opbygget ledelsesstruktur?
 
Hvordan farves kirkens budskab af dens metoder?

Hvordan kunne kirken se ud, hvis den var Kristuscentreret fremfor ramme- 
fikseret?
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Tænk over
Hvorfor tror du, at så mange er desillusionerede, hvad kirken angår? 

Hvad kan du gøre ved det?

Del med andre
Hvad vil du dele med din studiegruppe i denne uge?

Hvad kan du dele med dem, som du leder til Jesus?

UDENFOR

CENTRALT FOKUS
Nytestamentlig kirke

KRISTUS-CENTRERET

Folk er ”inde“ eller ”ude“ som 
følge af deres forhold til Jesus

KIRKE-CENTRERET

Folk er ”inde“ eller ”ude“ i henhold 
til deres kirkelige medlemsskab

FOKUS PÅ RAMMER
Kirketraditionen

INDERKREDSEN
Døbte  

medlemmer
Fremmøde
Doktriner
Strukturer

Orden og status
Forventninger
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Studie 37
DET VÆSENTLIGSTE KLART 
OG TYDELIGT FORMIDLET

Jesus arbejdede utrætteligt på at forandre apostlenes verdenssyn, så de i kær-
lighed var villige til at ofre sig for andre – selv for deres fjender. Snart skulle 
han vise dem med al tydelighed, hvad en sådan kærlighed indebærer (Joh 13,1). 
Som Lukas siger det: Jesus vendte ”sig mod Jerusalem som målet for sin rejse“ 
(Luk 9,51).

Johannesevangeliet beretter om tre besøg i Jerusalem: første gang i forbindelse 
med løvhyttefesten (Joh 7,2), dernæst ved genindvielsen af templet (Joh 10,22) 
og til sidst i påsken (Joh 12,1).

I dette studie vil vi se nærmere på beretningerne om de første to besøg, hvor 
Jesus var udsat for hån og spot – Jerusalem var trods alt ”arnestedet for hans 
værste fjender“37. Ikke desto mindre lagde Jesus ikke skjul på, hvad han stod 
for. Hvad var så hans budskab vedrørende de grundlæggende principper for 
hans bevægelse?

LÆS Matt 8,19-22; Luk 9,51-62; Joh 7,2-10,24
 Historien om Jesus, kap. 49-52

Hvilken modtagelse fik Jesus i Samaria? Hvordan reagerede apostlene (Luk 9, 
52-56)?

Hvordan illustrerede Jesus, at han forventede totalt engagement (Luk 9,57-62)?
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Hvordan adskilte hans brødres forventninger sig fra hans egne? Hvorfor (Joh 
7,2-9)?

Løvhyttefesten
Efter korn, drue og olivenhøsten var årets afgrøder i hus, og det foventedes, at 
alle jødiske mænd drog til Jerusalem (2 Mos 23,16). Jesus, der for at undgå sam-
menstød ikke var mødt op til alle de jødiske fester, ventede til hans brødre var 
taget afsted og ankom ”i al hemmelighed“ halvvejs inde i festugen (Joh 7,10-14).

Under den syv dage lange fest, boede man i løvhytter (sukkot) til minde om 
ørkenvandringen (3 Mos 23,33-43). Fra kvindernes forgård kastede fire store 
lysestager deres lys ud over hele byen.38 Hver morgen stillede tilbedende sig op 
omkring brændofferalteret med pilegrene i hænderne, mens andre sluttede sig 
til den procession af præster, som med dans bar vand fra Siloamdammen, der 
fik sit vand fra Kedrondalen, op ad den stejle gade til templet. ”I skal øse vand 
med glæde af frelsens kilder“ (Es 12,3), sang de.

På den syvende og sidste dag strømmede folkemængden til og gik syv gange 
rundt om alteret med grene og vand. Vandet blev derefter blandet med offervi-
nen og hældt i en kanal, der førte det tilbage til Kedrondalen.39 Festlighederne 
og de energikrævende processioner i kombination med det varme septem-
ber-oktober vejr efterlod pilgrimmene fuldstændigt udmattede. 

Hvad var det Jesus – med klar henvisning til den netop overståede vandcere-
moni – opfordrede den udmattede skare til (Joh 7,37-39; sml. Es 55,1-3)?

Mange vidste ikke helt, hvad de skulle mene om Jesu udtalelser, men ypperste-
præsterne og farisæerne var rasende. Netop da festen var nået sit højdepunkt 
og foran en folkeskare, som ikke kendte loven (Joh 7,49), udfordrede Jesus deres 
autoritet.
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Gyldigheden af Jesu vidnesbyrd 
(Joh 7,53-8,59)

I et forsøg på at ydmyge Jesus og ødelægge hans voksende indflydelse og 
popularitet, konfronterede farisæerne og de lovkyndige den næste dag – i fuld 
offentlighed og på dramatisk vis – Jesus med et spørgsmål vedrørende udlæg-
ning af Skriften.

Hvad var det for en ”fælde“, som farisæerne og de skriftlærde satte for Jesus 
(Joh 7,53-8,11)?

Ifølge Josefus afpatruljerede romerske soldater på festdagene folkemængden 
og den lange overdækkede gangbro, som var bygget af Herodes den Store på 
tre sider af det store tempelområde. Jesu reaktion blev altså skarpt overvåget af 
bevæbnede romerske soldater.40

Festens ottende dag blev betragtet som hellig, og som på sabbatten var alt 
arbejde indstillet (3 Mos 23,33-44). Også det at skrive – ”at efterlade sig et per-
manent aftryk, som når man sætter pen til papir“ – blev af rabbinerne betegnet 
som arbejde. At skrive i støv derimod, var tilladt, da det ikke efterlod ”noget 
blivende aftryk.“41 Jesus kendte tydeligvis den farisæiske lov.

Forestil dig kvindens skam og rædsel, og hvor uretfærdigt hun blev behandlet: 
Hvor var manden? Hvordan kan man se, at det var en fælde? Hvilke mulighe-
der havde Jesus?

Jesus kunne have skrevet ”dræb hende“ eller ”sten hende“42, men romerne til-
lod ikke jøderne at eksekvere dødsdom (Joh 18,31). Af og til tog jøderne sagen i 
egen hånd (ApG 7,57-60), men absolut ikke midt på tempelpladsen, hvor solda-
terne holdt vagt. Enhver form for vold ville have resulteret i fængsling af Jesus.

Farisæerne krævede, at loven blev fulgt til punkt og prikke, mens Jesus var 
mere optaget af retfærdighed, også da han sagde: ”Hvis nogen af jer er uden 
synd, lad ham være den første til at kaste en sten på hende.“ I Mellemøsten for-
ventedes det, at det var de ældste som tog føringen, men de vendte sig og gik!43
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Hvilken sammenhæng var der mellem lysestagerne, der kastede deres lys ud 
over byen og Jesu mission som frelser? På hvilket grundlag kunne han – uden 
at sætte lovens krav om dødstraf ud af kraft – sige: ”Heller ikke jeg fordømmer 
dig. Gå, og synd fra nu af ikke mere“? (Genlæs Joh 8,12-59).

Syn for sagen
(Joh 9,1-41)

Jesus mødte en blind mand på vejen og fik således mulighed for at ”åbenbare  
Guds gerninger“ (Joh 9,4). Mark Edwards foreslår, at man sammenligner 
følgende:44

Det forløb, hvorigennem den blinde fik sit syn:

• Vers 1:

• Vers 11: 

• Vers 17: 

• Vers 27: 

• Vers 33: 

• Vers 38:

Det forløb, hvorved farisæerne mistede deres syn: 

• Vers 15:

• Vers 16:

• Vers 24:
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• Vers 28.29: 

• Vers 34:

• Vers 39:

Det skete på en sabbat. Hvordan var det en torn i øjet på Jesu anklagere, men 
samtidigt et klart bevis på hans autoritet.

Hvordan har Jesu påstande: ”Jeg er døren til fårene“ og ”Jeg er den gode hyrde“, 
skabt yderligere røre blandt hans anklagere (Joh 10,1-21)?

Lysenes fest 
(Joh 10,22-42)

Vi kan ikke med sikkerhed vide, i hvilken rækkefølge disse begivenheder fandt 
sted. Det er muligt, at Jesus befandt sig i nærheden af Jerusalem i et stykke tid 
efter løvhyttefesten,45 men når man sammenholder evangelierne, ser det ud til, 
at han forlod byen for derefter at vende tilbage om vinteren til genindvielses-
festen – også kendt som lysenes fest [hanukkah, red.].46 I Johannesevangeliet 
findes beretningen om dette besøg lige efter helbredelsen af den blinde mand.

Lysfesten falder 10 uger efter løvhyttefesten. Man fejrer, at Judas Makkabæeren 
generobrede og rensede templet i Jerusalem i 164 f.Kr., nøjagtig tre år efter An-
tiokus Epifanes havde besmittet det.47 Hver aften under denne otte dage lange 
vinterfest, hvor sneen sommetider dækkede Jerusalem, blev et nyt lys tændt på 
den ottearmede hanukkah-lampe.48

Hvad åbenbarede Jesus om sig selv ved denne fest (Joh 10,22-42)?

Jesu bevægelse
Hvilke væsentlige principper fremhævede Jesus klart og tydeligt, da han:
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• Hentydede til vandceremonien ved løvhyttefesten (Joh 7,37-39)?

• Selv påtog sig konsekvenserne af kvindens synd (Joh 7,53-8,11)?

• Helbredte den blinde mand på sabbatten (Joh 9,1-10,21)?

• Åbenlyst fortalte alle på tempelpladsen ved genindvielsesfesten: ”Mine får 
hører min røst … jeg giver dem evigt liv“ og ”Jeg og Faderen er ét!“ (Joh 
10,22-42).

Tænk over
Hvad har overrasket dig i dette studie?

Del med andre
Hvad vil du dele med din studiegruppe i denne uge?

Hvad kan du dele med dem, som du leder til Jesus?
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Studie 38
FREDENS BARN OG TRIN TIL 
VÆKST

I de tre måneder, der adskiller løvhyttefesten (Joh 7,2) fra genindvielsesfesten 
(Joh 10,22), har Jesus sandsynligvis befundet sig i Judæa, ikke langt fra Jerusa-
lem. Vi læser beretningen i Lukasevangeliet.

Lederteamet voksede betydeligt i denne periode. Da han udnævnte de 72 (eller 
70), gentog Jesus meget af det, som han tidligere havde lært de 12. Hans enkle 
praktiske instruktioner i, hvordan man udruster disciple og opbygger en bevæ-
gelse, kan lære os meget om, hvordan vi selv kan uddanne nye ledere.

LÆS Luk 10,1-24
 Historien om Jesus, kap 53

Jesus så potentialet for en stor høst. I hvor høj grad afspejler vi den samme 
tankegang? 

Hvad kendetegner, ifølge Jesus, fredens børn, og hvilken rolle spiller de for en 
bevægelse?

•

• 

•
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På grund af deres omdømme – godt eller skidt – har disse mennesker – på sam-
me måde som den samaritanske kvinde (Joh 4,1-42) og Zakæus (Luk 19,1-10) 
– stor indflydelse på andre.

Hvordan kan vi, ifølge Jesus, skabe forbindelse til andre og vinde disciple på 
det praktiske plan?

Hvorfor var Jesus så begejstret over tilbagemeldingerne fra de 72? Hvad havde 
deres missionsarbejde lært dem?

Marken + seks trin til vækst
Ved at sammenstille den model for markens klargøring, tilsåning, pleje og 
høst, som vi har set på tidligere (Mark 4,26-29) med Jesu lære om, hvordan 
man træder ind i nye områder og gør mennesker til disciple (Luk 10,1-24), kan 
vi opstille 6 trin, som kan bruges af dem, som ønsker at plante forsamlinger af 
nye disciple, nye fællesskaber eller menigheder.49

1. Bed om høst og om arbejdere (Luk 10,1-4). 

• Hvad er det specifikt, vi skal bede om?

• Hvordan og med hvem beder du denne bøn?

2. Skab kontakt gennem et ”fredens barn“ (Luk 10,5-9.16).

• Hvorfor er denne person nøglen til at få forbindelse til flere sociale netværk?

• Hvad tænker du om den fremgangsmåde, som Jesus brugte, når han ville i 
kontakt med mennesker?

1. Spis deres mad – lyt til deres historie og læg mærke til deres behov.

2. Læg deres smerte – måske kan din historie bruges som en slags bro til 
Gud.
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LOKALT
Jerusalem

NATIONALT
Judæa & 
Samaria

GLOBALT
Hele verden

ApG 1,8

VÆKST

VÆKST

VÆKST

VÆKST

2. SKAB KONTAKT 
til et fællesskab

Klargør jorden
3. SÅ 
evangeliets frø

4. PLEJ 
Kultivér planterne

5. SAML 
Høst afgrøden

6. UDVID 

1. BED
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3. Introducér Jesus – dit vidnesbyrd kan forbinde andre med historien om 
Jesus.

 Jesus var altid på udkig efter nye disciple. Han fulgte disse tre trin, når han 
skulle i forbindelse med mennesker, inden han oplærte og udrustede dem 
for siden at udsende dem. Zakæus er blot ét eksempel på et fredens barn. 
Hvordan involverede Jesus ham i arbejdet med at vinde nye disciple, da han 
selv var blevet discipel (Luk 19,1-10)?

 Afprøv det: Find en anledning til at spise eller drikke med nogen i denne 
uge. Lyt til deres historie og lad dem mærke, at du er lydhør overfor deres 
smerte og interesserer dig for deres behov. Fortæl dit eget vidnesbyrd kogt 
ned til en enkelt sætning – måske kan du endda introducere dem til fortæl-
lingen om Gud. Hvem vil du gøre det med i denne uge?

3. Så evangeliets frø, idet du fortæller at ”Guds rige er nær“ (Luk 10,9).

• Hvordan kan du så evangeliets frø på en måde, så væksten ikke afhænger af 
dig?

 Discovery Bible Reading50 er en enkel, effektiv måde at gå på opdagelse i 
Bibelen på, der ikke kræver de store forkundskaber eller kendskab til Jesus. 
Det fungerer således:

• Venner mødes for at læse et af evangelierne (Markusevangeliet er et godt 
sted at begynde).

•  Begynd fra begyndelsen – læs én historie ad gangen.

•  Læs historien igennem to gange, og genfortæl den så med dine egne ord.

•  Tal om det som I har læst ved hjælp af følgende fem spørgsmål: 
 1. Hvad er nyt?
 2. Hvad overrasker dig?
 3. Hvad forstår du ikke?
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 4. Hvad vil du adlyde eller anvende?
 5. Hvad vil du dele med en anden i denne uge?

4. Pleje: ”det vokser af sig selv“ – tjeneste, mission og Guds ord.

 Bibellæsningsmetoden i trin 3 kan anvendes til at læse andre af Bibelens 
bøger. Tag samtidigt del i lokale initiativer til gavn for samfundets dårligst 
stillede – akkurat som Jesus gjorde!

5. Saml en gruppe, der fungerer godt sammen, og indbyd andre ind i samme 
sociale netværk.

• Hvem er de naturlige formidlere?

• På hvilke måder kunne I dele mad, fællesskab, tjeneste og tilbedelse?

• Læs Apostlenes Gerninger – en inspirerende håndbog i, hvordan man 
danner nye grupper og menigheder. Brug de ovennævnte 5 spørgsmål til at 
tænke over, hvordan I kan omsætte det læste til praksis.

6. Udvid: opret nye sociale netværk.

• Jesus lagde fundamentet for en bæredygtig bevægelse i vækst.
 Hvad var det, som han overgav andre at viderebringe?

• Hvem udruster du til at skabe vækst – til f.eks. at starte en ny gruppe?

Tænk over
Jesus gjorde rede for, hvordan han selv vandt disciple. Hans tilgang viser sig at 
være effektiv uanset hvilken social sammenhæng, vi befinder os i – moderne 
eller postmoderne, kristen eller postkristen, åndelig eller sekulær.

Hvordan kan Jesu vejledning til udrustning af disciple og vækst bruges i din 
kontekst?
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Del med andre
Hvad vil du dele med din studiegruppe i denne uge?

Hvad kan du dele med dem, som du leder til Jesus?

Er I klar til at ”samles“ i et discipel-fællesskab? Er dette begyndelsen på en ny 
menighed? Hvordan kunne den se ud?
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Studie 39
JESU RADIKALE
VERDENSSYN BEKRÆFTET

Den vejledning og de erfaringer, som de 72 fik, lignede til forveksling det, som 
Jesus havde givet de 12 apostle. Har de mon også haft glæde af den intensive 
undervisning, som Jesus gav disciplene forud for genindvielsesfesten i Jeru-
salem? Var Jesus i virkeligheden i fuld gang med at udvide inderkredsen af sit 
lederteam?

Nu befinder Jesus sig i Judæa – aldrig særligt langt fra Jerusalem – med et 
enkelt besøg i Betania på østsiden af Oliebjerget. Man fornemmer, at tiden er 
knap. Jesus går lige til sagen; han er åben og direkte, ja, tilmed konfronterende. 
Han griber enhver lejlighed til at undervise, og i sin undervisning sætter han 
fokus på sit radikale selvopofrende verdenssyn; han vender op og ned på de 
gældende samfundsnormer.

LÆS Lukas 10,25-13,21 
 Historien om Jesus, kap. 54

Jesu fjerde opfordring lyder: ”Elsk jeres fjender.“ Hvordan skildres Guds radi-
kale natur og hans omvendte syn på status i disse beretninger?

• Min nabo (Luk 10,25-37) – imod forventning:

• Mine prioriteter (Luk 10,38-42) – bryd tabuerne:
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• Mine bønner (Luk 11,1-13) – afhængighed af Helligånden:

• Min respons (Luk 11,14-36) – ”Hør Guds ord og adlyd“:

• Min religion (Luk 11,37-54):

• Min autencitet (Luk 12,1-12):

Hvordan bekræftede Jesu advarsler hans radikale verdenssyn?

• Grådighed og rigdom (Luk 12,13-34):

• Trofasthed og visdom (Luk 12,35-48):

• Splittelser indenfor familien (Luk 12,49-53):

• Dømmekraft (Luk 12,54-59):

• Fordømmelse (Luk 13,1-9):

Sammenfatning
Inden han vendte tilbage til Jerusalem til genindvielsesfesten, dristede Jesus sig 
til at helbrede en krumbøjet kvinde i en synagoge på sabbatsdagen, hvorefter 
han fortalte to lignelser om Gudsriget (Luk 13,10-21).

• På hvilken måde illustrerede dette sabbatsmirakel hans verdenssyn?

• Hvordan illustrerede sennepsfrøet Gudsriget?

• Hvad kan en kvinde, der blander surdej i hvedemelet, lære os om Gudsriget?

Læs konfrontationen ved genindvielsesfesten igen. Hvad åbenbarede Jesus ved 
sin inkarnation om den bevægelse, som han var kommet for at opbygge (Joh 
10,22-39)?



181

Fase 4 · Udvidelse af lederteamet

Kvinder såvel som mænd
Beretningen om kvinden, der ælter sit brød med surdej, ligger i direkte for-
længelse af lignelsen om sennepsfrøet, hvor aktøren er en landmand. Ifølge 
Kenneth Bailey findes der i Lukasevangeliet 27 sådanne parvise illustrationer: 
beretninger, der relaterer til mænd, hænger uløseligt sammen med tilsvarende 
beretninger, der relaterer til kvinder, f.eks:51

• I Lukas 4 henviser Jesus til enken i Sareptas tro såvel som til syreren 
Na’amans tro.

• I Lukas 5 fortæller Jesus to lignelser med samme tema: én om lapning af 
lædersække (kvinders arbejde) og én om vinfremstilling (mænds arbejde).

• I Lukas 15 fortælles lignelsen om kvinden, der gennemsøger sit hjem for at 
finde en tabt mønt – muligvis hendes medgift – i forlængelse af lignelsen om 
manden, der søger efter et mistet får.

Jesus fortalte lignelser og beretninger om både mænd og kvinder, for det var 
hans hensigt at gøre alle til disciple.

Tænk over
Hvad er det vigtigste, som Jesus har lært dig om Guds radikale væsen?

Del med andre
Hvad vil du dele med din studiegruppe i denne uge om Jesu verdenssyn? 

Hvad kan du dele med dem, som du leder til Jesus?



182

Fase 4 · Udvidelse af lederteamet

Studie 40
VÆSENTLIGE PRINCIPPER
FOR UDRUSTNING AF  
DISCIPLE BEKRÆFTES

Også i forbindelse med genindvielsesfesten forsøgte man at skaffe Jesus af 
vejen. I Salomos Søjlegang på tempelpladsen, trængte nogle jøder ham op i en 
krog og afkrævede ham et svar: ”Hvor længe,“ spurgte de, ”vil du holde os hen? 
Hvis du er Kristus, så sig os det ligeud“(Joh 10,24).

Vrede over, at han ikke gav dem andet svar end, at hans mirakler vidnede om, 
at han talte sandt – at han og ”Faderen er ét“, tog de ”sten op for at stene ham“. 
”Så ville de igen gribe ham, men han slap fra dem. Han tog over til den anden 
side af Jordan, hvor Johannes tidligere havde døbt“ (Joh 10,25-40). Der blev han 
i omkring tre måneder. Den velkomst, han modtog der, stod i skarp kontrast 
til de angreb, som han netop havde været udsat for i Jerusalem, ”og dér kom 
mange til tro“ (Joh 10,42).

På sin sidste rejse tilbage til Jerusalem – med afstikkere til både Samaria og 
Galilæa – gennemgik Jesus de vigtigste principper for udvidelsen af bevægel-
sen, idet han mindede dem om nøgleprincipperne for udrustning af disciple 
og om Gudsrigets radikale verdenssyn og lærte dem, hvordan man udvider sit 
lederteam.

LÆS Luk 13,22-17,10; Joh 10,40-11,54 
 Historien om Jesus, kap. 55-59
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Principper for dem, der skal kalde, oplære og udruste 
disciple!

1. Det er ikke til at forudsige, hvem der bliver disciple (Luk 13,22-30).

Folk ”skal komme fra øst og vest, fra nord og syd og sidde til bords i Guds rige,“ 
sagde Jesus, ”Og da skal nogle af de sidste blive de første, og nogle af de første 
de sidste“ (Luk 13,29.30).

Hvilke fordomme afholder dig fra at kalde, oplære og udsende mennesker, som 
du aldrig i din vildeste fantasi havde troet skulle blive Jesu disciple? 

2. Der kræves en målrettet indsats, men også omsorg (Luk 13,31-35).

 Intet kunne forhindre Jesus i at vinde mennesker, og dog var han på ingen 
måde brysk. ”Jerusalem, Jerusalem,“ græd han, ”hvor ofte har jeg ikke villet 
samle dine børn … men I ville ikke“ (Luk 13,34.35).

Hvordan finder man den rette balance mellem beslutsomhed, omsorg og med- 
følelse, når man udruster disciple?

3. Gør det ikke for at få belønning (Luk 14,1-24).

Da han udnævnte de 12, forklarede Jesus, at hvis I gør gode gerninger for at 
høste menneskers anerkendelse, er det den eneste belønning, I nogensinde får 
(Matt 6,1-18). I denne tekst læser vi, hvordan Jesus, der var inviteret hjem til en 
”fremtrædende farisæer“, udfordrede sin vært.

Håber du at få anerkendelse for din indsats? Hvem investerer du tid og kræfter 
i? Dem, der har succes, og som kan bekræfte dig? Eller dem, der er nedbrudte 
og ikke kan give dig noget igen?

4. Se i øjnene, at det har sin pris (Luk 14,25-35).

Det er bestemt ikke omkostningsfrit at være discipel eller at vinde disciple. 
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Det kan koste familie og venner, for det er en korsformet livsstil. Jesus sagde 
det således: ”Den, der ikke bærer sit kors og går i mit spor, kan ikke være min 
discipel“ (Luk 14,27).

Indregn omkostningerne! Hvilke konsekvenser har dit eget discipelskab og dit 
arbejde for at vinde disciple haft for dig?

5. Det er blandt de fortabte, at disciplene findes (Luk 15,1-32).

Jesus fortalte tre lignelser, der bekræfter, at det fortabte har uendelig stor værdi 
– det mistede får, den tabte mønt og den fortabte søn – og tre gange erklærede 
han: ”Sådan siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over én synder, som 
omvender sig“ (Luk 15,7.10.32).

Fortabte mennesker findes i ubehagelige, uhumske og farefulde omgivelser 
såvel som i vores egne hjem, på vores arbejdspladser og i vores menigheder. 
Hvor – og i hvem – investerer du tid og kræfter?

Spiser du regelmæssigt med mennesker, der endnu ikke kender Jesus? Søger 
”syndere“ dit selskab, og hvordan ved de, hvor du kan findes?

6. Det kræver dit fulde engagement (Luk 16,1-31).

Jesus talte med sine disciple om den ”uærlige, men kloge godsforvalter“ (Luk 
16,1-13) og besvarede farisæernes manglende anerkendelse af rigdommens 
farer med historien om ”den rige mand og Lazarus“ (Luk 16,14-31).

Uanset hvad vi måtte mene om vores egne evner, kan ”ingen tjene to herrer“ – 
vi kan ikke tjene både Gud og mammon. Hvad risikerer vi at ”sætte højt“, som 
er ”afskyeligt i Guds øjne?“

7. Svigt ikke52 (Luk 17,1-10).

Hvad er forskellen på tro og pligt?
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Hvad har det af konsekvenser for den, som skal opbygge en bevægelse og udru-
ste disciple?

8. Lad dig ikke overraske over, hvor modstanden kommer fra (Joh 11,1-16).

Religiøse ledere kan blive jaloux. Sommetider har de svært ved at anerkende 
andres succes, når æren ikke tilfalder dem selv. Forvent altså ikke, at ”farisæ-
erne“ klapper i hænderne, når du puster nyt liv i et fælleskab eller en menighed 
eller ”oprejser de døde“!

Hvad var det, der fik Jesus til, trods risikoen, at vende tilbage til Betania?

9. Vær klog: sommetider må man trække sig (Joh 11,45-54). 

Hvorfor trak Jesus sig tilbage til Efraim?

Del med andre
Hvad vil du dele med de venner, som du følges med på denne rejse?

På hvilken måde har det, som du har lært om uddelegering af ansvar gjort 
indtryk på dig?

Hvilke forandringer er der sket i dit liv?

Hvordan relaterer du nu – med din nyfundne viden om, hvordan Jesus udru-
stede disciple og opbyggede sin bevægelse – til dem, som du forsøger at lede til 
Jesus?
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Studie 41
DE SIDSTE BLIVER DE FØRSTE!

Opvækkelsen af Lazarus provokerede tempelmyndighederne, og de hasteind-
kaldte synedriet. ”Hvad gør vi?“, sagde de. ”Den mand gør mange tegn. Lader 
vi ham blive ved på den måde, vil alle snart tro på ham, og romerne vil komme 
og tage både vores tempel og vores folk.“

Kajfas var misfornøjet: ”I forstår ikke noget som helst,“ indvendte han. ”I tæn-
ker heller ikke på, at det er bedre for jer, at ét menneske dør for folket, end at 
hele folket går til grunde.“ Johannes skriver, at ”fra den dag af var de besluttet 
på at slå ham ihjel. Derfor færdedes Jesus ikke længere offentligt blandt jøder-
ne, men gik ud på landet, nær ørkenen, til en by ved navn Efraim“ beliggende i 
det nordlige Judæa53 tæt på grænsen til Samaria og Galilæa (Joh 11,47-54).

Trods overhængende fare fortsatte Jesus med at uddanne sine disciple (Luk 
17,22; 18,1). Læg mærke til det gennemgående tema: de sidste – de ydmyge, 
synderne, de små børn, tjenerne og slaverne – skal blive de første!

LÆS Luk 17,11-19,28; Matt 19,1-20,34; Mark 10,1-52 
 Historien om Jesus, kap. 60-61

Hvilke væsentlige ledelsesprincipper fremhævede Jesus? 

• Håndtering af utaknemmelighed (Luk 17,11-19):

• Forståelse for, hvad der kendetegner Gudsriget (Luk 17,20-37): 
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• Fuldstændig afhængighed af Gud (Luk 18,1-8):

• Ikke at sætte sin lid til egen retfærdighed (Luk 18,9-14): 

Flugten til Peræa
Disciplene og store folkeskarer fulgte Jesus over til den østlige side af Jordan – 
til Peræa, hvis stejle bakkekamme danner en mur mod ørkenen på den anden 
side. Peræa, der indbefatter Nebobjerget og ørkenborgen Makærus, hvor man 
mener, at Johannes Døber blev henrettet, var, ligesom Galilæa, underlagt Hero-
des Antipas.

Hvad forsøgte Jesus at lære sine disciple – sine bevægelsesledere – i følgende 
beretninger?

• Farisæerne satte Jesus på prøve (Matt 19,1-12; Mark 10,1-12): 

 Hvad skulle disciplene lære?

• Små børn blev velsignet (Matt 19,13-15;  
Mark 10,13-16; Luk 18,15-17):

 Hvad skulle de nye bevægelsesledere lære?

• Et medlem af jødernes råd var interesseret i evigt liv (Matt 19,16-30;  
Mark 10,17-31; Luk 18,18-30):

 Hvordan formidlede Jesus denne oplevelse til sit lederteam?

• Hvad kan lignelsen om vingårdsejeren lære os om, hvor radikalt anderledes 
Gudsriget er (Matt 20,1-16)?

Dødsruten
Da påsken nærmede sig, krydsede Jesus igen Jordanfloden og styrede mod 
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Jeriko. Herfra måtte han følge den forrevne Wadi Qelt slugt på sin vej til 
Jerusalem. Ved Jeriko passerede han det teater, som Herodes den Store havde 
ladet opføre til underholdning for sine gæster, og måske gik han under den 
akvædukt, der forsynede bassinerne i vinterpaladset med vand. På Jesu tid var 
dette frugtbare landbrugsområde – med sin store variation af frugter og sine 
vidtstrakte daddelplantager – et ”vinterfristed for Jerusalems aristokrati“.54

Undervejs trak han de 12 til side og betroede dem, at han snart ville blive 
forrådt, hånet, pisket og korsfæstet i Jerusalem, men efter tre dage ville han 
genopstå! Selvom det var tredje gang, Jesus forudsagde sin død55, gik det hen 
over hovedet på dem: ”Men de forstod ikke det, som blev sagt“ (Matt 20,17-19; 
Mark 10,32-34; Luk 18,31-34).

Her finder vi tre beretninger, hvoraf to finder sted nær Jeriko, og en enkelt lig-
nelse. Hvilken vigtig viden får vi i den forbindelse om Jesu gudsrigebevægelse?

• Et ønske om politisk indflydelse (Matt 20,20-28; Mark 10,35-45):

 I lyset af, at Jesus netop har forudsagt sin død, er dette en mærkelig anmod-
ning. Hvilket radikalt princip fremhævede Jesus (Matt 20,25.26)?

• En indtrængende bøn om at få lov til at se (Matt 20,29-34; Mark 10,46-52;  
Luk 18,35-43):

 Hvad skulle disciplene lære?

• Træklatring i håbet om at få et glimt af Jesus (Luk 19,1-10):

 På sin vej til korset var Jesus stadig optaget af at kalde disciple til sig og udru-
ste dem. Zakæus er et klassisk eksempel på et fredens barn – modtagelig og 
gæstfri, indflydelsesrig og berygtet (Luk 10,5-9). Til folkeskarens forfærdelse 
tog Jesus med ham hjem. Hvorfor? Hvad prøvede Jesus at sige med det?

• I den lignelse, som Jesus fortalte, afspejlede kongen den tids voldelige regen-
ter (Luk 19,11-27).
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 Hvorfor mon han fortalte denne historie?

 Hvad kan vi udlede om Gudsriget, idet vi tager højde for, at ikke alle detaljer 
i en lignelse skal tages bogstaveligt.

Betania 
Seks dage inden påske var Jesus nået frem til Betania (Joh 12,1). De tilrejsende 
til Jerusalem søgte ham i templet, mens præster og farisæere håbede på at få 
anledning til at arrestere ham (Joh 11,55-57). Inden ugen var omme, korsfæste-
de man ham udenfor bymuren.

Betania ligger kun 3 kilometer fra Jerusalem på Oliebjergets østlige side, skjult 
af en højderyg. Arkæolog og Qumranforsker Yigael Yadin identificerede Betania 
som en af de tre landsbyer øst for Jerusalem, der er nævnt i tempelrullen. Her fik 
”de spedalske essæere og de, der var ramt af andre urenheder … lov til at bosæt-
te sig.“56 De var forment adgang til Jerusalem og tempelpladsen (3 Mos 13,45.46), 
og Betania øst for templet såvel som landsbyen Betfage, som lå lidt længere oppe 
ad højderyggen, var det ideelle sted for dem at slå sig ned.

Det var her i Betania, at Jesus blev inviteret hjem til Simon den Spedalske. Ved 
denne fest til ære for Jesus, serverede Martha, mens hendes bror, Lazarus, som 
Jesus havde oprejst fra de døde, lå til bords sammen med mændene, og Maria 
så sit snit til at salve Jesu fødder med kostbar parfume (Matt 26,6-13; Mark 
14,3-9; Joh 12,2-8).57

Tænk over
Jesus havde arbejdet utrætteligt for at udruste ledere, som kunne være med til 
at udvide discipelskaren. Ihærdigt havde han fokuseret på at ændre deres ver-
denssyn, for hans gudsrigebevægelse bygger på selvopofrende kærlighed – også 
til fjenden. Det er en opofrende bevægelse!

Dan dig et overblik over studie 23-40 og skriv ned, hvilke væsentlige princip-
per, der kendetegner udvidelsen af lederteamet:
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• 

•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•

På hvilken måde har Jesu fokus i hans tjeneste overrasket dig?

I hvilket omfang har du taget Jesu tilgang til dig?

Del med andre
På hvilken måde har denne fase med udvidelse af lederteamet påvirket dig?

Hvordan relaterer du til dem, som du forsøger at lede til Jesus, nu, hvor du har 
studeret de første fire faser af Jesu liv og hans måde at kalde disciple på?



191

Fase 5 · Udbredelse

Fase 5
UDBREDELSE 
ved Helligåndens salvelse

Jesu timing var perfekt. Da hans brødre i sin tid havde tilskyndet ham til at 
deltage i løvhyttefesten, havde han svaret: ”Min tid er endnu ikke kommet“ 
(Joh 7,6; sml. vers 8). I Jerusalem havde hans fjender forsøgt ”at gribe ham, men 
der var ingen, der fik lagt hånd på ham, for hans time var endnu ikke kommet“ 
(Joh 7,30; sml. Joh 8,20). Blot seks måneder senere, da han igen var i Jerusalem, 
erklærede han: ”Min time er nær“ (Matt 26,18). ”Timen er kommet,“ sagde han, 
”da Menneskesønnen skal herliggøres“ (Joh 12,23). Den efterfølgende torsdag 
vidste Jesus, ifølge evangelisten Johannes, ”at hans time var kommet, da han 
skulle gå bort fra denne verden til Faderen“ (Joh 13,1), og samme nat bad han: 
”Fader, timen er kommet“ (Joh 17,1).

Nu skulle vi få den ultimative åbenbaring af Gud. Nu skulle Menneskesønnen 
”herliggøres“. Nu skulle Jesus ”løftes op“ og dø for vores frelse. Nu skulle han tage 
afsked, for at hans bevægelse for alvor kunne gå viralt.1 Som Jesus sagde: ”Sande-
lig, sandelig siger jeg jer: Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det 
kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold. Den, der elsker sit liv, 
mister det, og den, der hader sit liv i denne verden, skal bevare det til evigt liv“ 
(Joh 12,23-25). Inden Jesu bevægelse kunne vokse eksponentielt – inden hans 
disciple skulle vinde disciple, som igen skulle vinde disciple – måtte han først dø  
og dermed også risikere, at alt, hvad han havde bygget op, døde med ham.2

Jesus tog selvopofrelse til sin yderste konsekvens og viste derved, hvor radikalt 
anderledes et verdenssyn, han havde – et verdenssyn, der betød, at han var vil-
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lig til at gå i døden for andre. Efter sin opstandelse viste han sig for sine disciple 
og sagde: ”Som Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer“. Derefter åndede 
han på dem og sagde: ”Modtag Helligånden“ (Joh 20,21.22). Selvom denne 
femte opfordring først blev formuleret efter opstandelsen, så gennemsyrede den 
også hele den sidste uge, inden han døde.

Jesu ankomst til Jerusalem og hans sidste uge kan opfattes som overgangen til 
gudsrigebevægelsens femte fase, hvor bevægelsen for alvor griber om sig og går 
viralt, og hvor hans disciple for alvor begynder at vinde flere disciple for Guds-
riget. Denne periode dækkes af kap. 62-87 i bogen Historien om Jesus. Studi-
erne begynder med Jesu royale indtog i Jerusalem (kap. 63) og placerer Marias 
salvelse lidt senere på ugen (kap. 62). De kulminerer med Kristi himmelfart, 
hvor han velsigner disciplene en sidste gang (Mark 16,19.20; Luk 24,50-53; ApG 
1,1-12).
 
Jesus begyndte allerede ved Helligåndens dåb (symboliseret ved duen) at kalde, 
oplære og udruste disciple. Nu skulle disciplene – hans legeme – også døbes 
med Helligånden til det samme arbejde. Når Jesus selv trak sig tilbage, skulle 
hans bevægelse skulle gå viralt.

Lukas’ anden bog, Apostlenes Gerninger, fortæller historien om det, der skete 
efterfølgende, men Jesu undervisning, og de ting, der skete i ugen inden kors-
fæstelsen, understreger, hvad det er, som karakteriserer gudsrigebevægelsen. 
Hvad var Jesu fokus i den sidste uge? Hvorfor var det så vigtigt, at hans metode 
afspejlede hans budskab om frelse – at det er i forholdet til Gud, at det evige 
liv findes? Og hvordan lagde hans sidste opfordring fundamentet for eksplosiv 
vækst?
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Studie 42
AT BÆRE FRUGT: 
Et figentræ uden figner

Hvad var det Jesus gjorde palmesøndag for at sætte skub i gudsrigebevægelsen? 
Og hvorfor forbandede han et udsprunget figentræ den følgende dag? Hvorfor 
alt det drama i templet? Inden ugen var omme, hang Jesus på et kors. Hvilke 
vigtige gudsrigeprincipper var han i færd med at formidle?

LÆS Matt 21,1-22; Mark 11,1-25; Luk 19,29-48; 21,37-38; Joh 11,55-12,50
 Historien om Jesus, kap. 63-65; 68

I dagene op til påsken i Jerusalem, var folkeskarerne på udkig efter Jesus. 
Præsterne og farisæerne havde befalet, at ”hvis nogen fik at vide, hvor Jesus var, 
skulle man melde det, så de kunne gribe ham“ (Joh 11,57). Da man fik nys om, 
at han opholdt sig i Betania, opsøgte en stor folkemængde ham der i håbet om 
at få et glimt af Lazarus, som Jesus havde opvakt fra de døde. Rygterne om hans 
opstandelse havde skabt stort røre, og mange havde i den forbindelse sluttet sig til 
Jesus. Af samme årsag planlagde præsterne at skaffe sig af med dem begge (Joh 
12,10.11). Nu var tiden kommet, hvor Jesus offentligt skulle drage ind i Jerusalem 
som Messias og konge.

Kongen græder over Jerusalem
Omgivet af en stor menneskemængde besteg Jesus Oliebjergets stejle skrå-
ninger. To disciple blev sendt i forvejen til landsbyen Betfage efter en ”ædel 
ganger“. Hvad kan denne beretning lære os om kong Jesus og om hans rige?
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• Valget af et ridedyr, der jo næppe var nogen kongelig stridshest:

• Jerusalems jævne folk, der med palmegrene hilste sejrherren velkommen:

• Den røde løber, der bestod af de fattiges klæder:

• Tårerne, smerten og fortvivlelsen, som han gav udtryk for ved synet af byen 
og templet:

• De mennesker, der med jubel modtog ham – de blinde, de lamme og børne-
ne:

Fra Oliebjerget krydsede Jesus Kedrondalen og gik ind i tempelgården ad Øst-
porten – præsternes og kongernes port. Det var sent. Han ”så sig omkring“ og 
forlod derpå stedet med sine tolv apostle. De vendte tilbage til Betania – måske 
til Maria, Martha og Lazarus’ hjem eller til ”det bjerg, som hedder Oliebjerget“ 
(Luk 21,37).

Kongen søger frugt
Tidligt næste dag vendt Jesus tilbage til byen. ”Han var sulten“ og forsøgte at 
finde lidt mad (Matt 21,18.19; Mark 11,12.13). Hvilken slags konge var han? 
Hvilken frugt søgte han? Markus fortæller historien i tre dele, hvor figentræets 
tilstand danner rammen om dagens begivenheder.3

1. Figentræet (Mark 11,12-14).
Det var ikke sæson for figner, men Jesus fik øje på et figentræ med udsprung-
ne blade. Det må have været stort og imponerende, for han så det på ”lang 
afstand“. Hvorfor frustrerede det ham?

2. Templet (Mark 11,15-18).
Også templet var stort og ceremonierne imponerende. hvordan blev hans 
forgæves søgen efter frugt et billede på templet såvel som på ypperstepræsterne 
og de lovkyndige?
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Her på tempelpladsen havde Jesus erklæret, at han i egen person var templet 
(Joh 2,18-22). I mere end tre år havde han i praksis overtaget templets funktion 
– nemlig at helbrede og tilgive – i Judæa, i Galilæa og blandt hedningerne. Nu 
var han her igen – i samme ærinde. Hvem bød ham velkommen (Matt 21,12-16)?

3. Figentræet (Mark 11,19-25).
Hverken figentræet eller tempeltjensten bar den frugt, som Jesus søgte. Hvad 
er – langt mere end imponerende vækst og prægtige bygningsværker – det 
altafgørende for gudsrigebevægelsen?

Uventet frugt og uforudset herlighed
Bølgerne gik højt den dag på tempelpladsen: borde blev væltet, penge kastet 
til jorden, tempelmyndighederne så rødt og ønskede død over Jesus, mens 
folket ”forbløffet over hans lære“ måbende flokkedes om ham. Midt i denne 
forvirring anmodede nogle grækere om lov til at ”se Jesus“ (Joh 12,20-50). De 
havde ikke adgang til Herodes’ tempel. Den ydre gård for kvinder var omgivet 
af endnu en gård for hedninger, der igen var omgivet af bymuren, som ingen 
spedalske måtte passere. Men i stedet for at tage afstand til kvinder, hedninger 
og spedalske og forbyde dem adgang til Gud, nedbrød Jesus de etablerede skel 
og opsøgte disse mennesker for at åbne vejen til Faderen for dem.4

Hvordan reagerede Jesus på grækernes forespørgsel?

På hvilken måde skulle han – Menneskesønnen – herliggøres?

• Hvis et enkelt frø ”falder i jorden og dør“, ”bærer det mange fold“  
(Joh 12,23-26):

• Når Menneskesønnen ophøjes fra jorden, vil han drage alle til sig  
(Joh 12,28-33):

Figentræets herlighed er ikke dets frodige løv, men den frugt, som det kaster af 
sig. Templets herlighed var ikke dets pragt eller de overdådige ritualer, men de 
mennesker, der forlod templet helbredt og tilgivet. På samme måde bestod Jesu 



196

Fase 5 · Udbredelse

herlighed ikke i at udføre ”mirakuløse tegn i deres nærhed“. Da han blev løftet 
op på korset, kunne alle med egne øjne se og komme til tro på ham, som sendte 
ham; Han er lyset, der viser os vejen til livet. 

At bære frugt – et viralt bevægelsesprincip
I Frugtbar kirke: Et udsendelsesmanifest argumenterer Andrew Turner for, 
at ”tal er vigtige, især når tallene repræsenterer mennesker, der er dyrebare 
for Gud“ – men kirker har tendens til at fokusere på de forkerte tal. Turner 
fortsætter: ”Vi bør ikke måle succes på antallet af mennesker, der kommer 
ind i vores kirke, men på antallet af – og kvaliteterne hos – de troende, der 
udsendes fra den.“5 Han tilføjer: ”Vi opdrager vores børn til at blive voksne, 
forlade hjemmet og etablere egne hjem. Hvorfor er det reglen for familien, men 
undtagelsen i kirken?“6 Overvej følgende:

• Jesus valgte de 12 og kaldte dem udsendinge (Mark 3,13-15).

• ”Frugt forlader per definition træet … Frugt bærer frø med henblik på  
formering.“7

• Hvis et enkelt frø ”dør, bærer det mange fold“ (Joh 12:24).

Tænk over
Hvordan kan en kultur med fokus på at fastholde snarere end at udsende skade 
en bevægelse?

Hvorfor må bevægelsesledere dø, for at bevægelsen for alvor kan gribe om sig og 
gå viralt?

Hvad mon Jesus mente med, at fra den troendes indre ”skal der rinde strømme 
af levende vand“ (Joh 7,37-39)?

Hvordan kan du i praksis dø – fjerne dig, træde et skridt til side – så andre kan 
blomstre og bære frugt?
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Del med andre
Drøft med din studiegruppe: Hvad ville der ske, hvis vi udrustede vores unge 
til at forlade kirken i en alder af 16 til 18 år for at plante en ny generation af 
fællesskaber eller menigheder?

Hvad kan du dele med dem, som du leder til Jesus?
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Studie 43
KÆRLIGHED:
Det vigtigste bud

Hele ugen tilbragte Jesus nætterne på Oliebjerget, og hver morgen ankom han 
tidligt til tempelpladsen, hvor han ”forkyndte evangeliet“ (Luk 20,1). Ypperste-
præsterne og farisæerne – såvel som saddukæerne og herodianerne – holdt et 
vågent øje med ham og forsøgte at trænge ham op i en krog. Særligt den sidste 
dag udspurgte og forhørte de ham og satte fælder for ham. Det var voldsomt. 
De satte alle kræfter ind på at få ram på ham! Inden tre dage var omme, skulle 
det lykkes dem at korsfæste ham. Hvad var det for et banebrydende princip, 
som Jesus igen og igen fremhævede?

LÆS Matt 21,23-23,39; Mark 11,27-12,44; Luk 20,1-21,4 
 Historien om Jesus, kap. 66-67

Hvad mener du om Jesu svar til tempelmyndighederne, der ville vide: ”Hvem 
har givet dig ret til det?“ (Matt 21,23-27)?

I forlængelse af denne samtale fortalte Jesus tre lignelser. Hvad fremhævede 
han?

• De to sønner, der blev bedt om at arbejde i deres fars vingård (Matt 21,28-32):

• Vinbønderne, der dræbte vingårdsejerens søn (Matt 21,33-46):

• Gæsterne, som blev inviteret med til kongens bryllup (Matt 22,1-14):
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Jesus undviger fælderne
Forestil dig tempelmyndighedernes harme. ”Toldere og skøger skal gå ind i 
Guds rige før jer,“ sagde Jesus, hvorefter han kaldte dem utaknemmelige mor-
dere, der mente, at de kunne få adgang til Gudsriget på egne betingelser. Ikke 
så sært, at de søgte at ”gribe ham“. 

• I samråd med herodianerne, der var tilhængere af Herodes Antipas, stillede 
farisæerne nu Jesus et politisk ladet spørgsmål. Hvori bestod fælden (Matt 
22,15-22)?

• Saddukæerne, som ikke troede på opstandelsen, stillede ham en tilsynela-
dende uløselig gåde. Hvordan afslørede Jesus deres ringeagt for Skrifterne 
(Matt 22,23-33)?

• En farisæer stillede et juridisk spørgsmål: ”Mester, hvad er det største bud i 
loven?“ Tænk over dybderne i Jesu svar (Matt 22,34-40; Mark 12,28-34).

Elsk Gud – elsk din næste!
Da han havde henledt deres opmærksomhed på disse to store bud, afslørede 
Jesus sine anklageres mangel på kærlighed til Gud såvel som til næsten.

• Hvad var farisæernes holdning til Messias, ”Herren“ (Matt 22,41-46)?

• Hvilken kynisk holdning til andre vidnede deres handlinger om (Matt 23, 
1-12)?

Jesus var kompromisløs. Hans bevægelse var grundlagt på radikale princip-
per, der umiddelbart stred mod al menneskelig logik, og som gav sig udslag i 
radikalt anderlede holdninger og handlinger. Han sagde: ”Den største blandt 
jer skal være jeres tjener. Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der 
ydmyger sig selv, skal ophøjes“ (Matt 23,11.12).
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Hyleri og ydmyghed
Sine skarpeste angreb rettede Jesus mod de lovkyndige og farisæerne. Han 
sammenlignede dem med skuespillere, der bar masker. I teatret bar hykleren 
(på græsk: hypokrites = skuespiller, red.) maske udelukkende for underhold-
ningsværdien, men de religiøse lederes bedrag var langt fra underholdende. 
Syv gange erklærede Jesus: ”Ve jer…“ – seks gange kaldte han dem hyklere og 
en enkelt gang ”blinde vejledere“.

Hvad skjulte de under masken? Hvorfor var deres bedrag så alvorligt (Matt 23, 
13-36)?

Hvorfor udtrykte Jesus så dyb sorg over Jerusalem? I hvilken tilstand havde 
bedrageriet efterladt templet og folket (Matt 23,37-39)?

Lige i nærheden af hvor Jesus sad, kom folk med gaver til templet, og han fik øje 
på en enke, som donerede ”to småmønter af et par øres værdi“. Livet havde ikke 
været let for denne kvinde. Hun havde mistet sin mand – sin forsørger. Dette 
var ikke nogen forestilling! Kontrasten til de religiøse ledere var skarp. Hvad 
ønskede Jesus, at disciplene skulle forstå (Mark 12,41-44; Luk 21,1-4)?

Kærlighed – et viralt bevægelsesprincip
I Bevægelser, der forandrer verden, identificerer Steve Addison fem forudsæt-
ninger for bevægelser. Den første er hvidglødende tro (white-hot faith).8 Det er 
lidenskabelig, ægte, ærlig og modig kærlighed til Gud og næsten, der tænder 
gnisten til den hvidglødende tro. 

Jesus fremhævede to vigtige bud: ”Du skal elske Herren din Gud af hele dit 
hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind og af hele din styrke“ og ”Du skal 
elske din næste som dig selv.“ Han sagde: ”Intet andet bud er større end disse“ 
og ”På de to bud hviler hele loven …“ (Matt 22,37-40; Mark 12,29-31).

Hvordan var de første troende kendetegnet ved dette princip (ApG 2,42-47; 
4,32-37)?
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Hvilke handlinger udmønter denne kærlighed sig i, der kan forklare, hvorfor 
dette princip er så banebrydende for virale bevægelser?

Del med andre
Diskuter med din studiegruppe, hvad I kan gøre ved jeres eget hykleri såvel 
som ved det hykleri, der findes inden for jeres bevægelse.

Tror du, at Jesu irettesættelse af hyklerne og hans bekræftelse af enken kunne 
appellere til dem, som du leder til ham?
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Studie 44
TROFASTHED: 
Agtpågivenhed og arbejdsomhed

Jesus havde for sidste gang undervist på tempelpladsen. ”Fra nu af skal I ikke se 
mig,“ sagde han, ”før I siger: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn“ 
(Matt 23,39). Men dagens arbejde var endnu ikke slut. På vej til Oliebjerget 
gjorde hans disciple ham opmærksom på templets herlighed: ”Hvilke massive 
sten! Hvilke storslåede bygninger!“ Uden omsvøb svarede Jesus: ”Ser I alt det-
te? Sandelig siger jeg jer: Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal 
brydes ned“ (Mark 13,1.2).

De krydsede Kedrondalen og slog sig ned på Oliebjerget. Derfra have de fuldt 
udsyn til templet med dets gyldne facader, der reflekterede aftensolen. Nu hvor 
de var alene med Jesus, fik disciplene endelig anledning til at spørge: ”Sig os, 
hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på dit komme og verdens ende?“ 
(Matt 24,3). Jesu svar, som han fulgte op med fem lignelser, der specifikt var 
tiltænkt lederteamet, opfordrede dem til at forblive trofaste, til at være agtpå-
givende og til ufortrødent at fortsætte arbejdet! Han advarede dem om trusler 
mod gudsrigebevægelsen. 

LÆS Matt 24,1-25,46; Mark 13,1-37; Luk 21,5-36 
 Historien om Jesus, kap. 69-70

Agtpågivenhed
Tre gange advarede Jesus mod bedrag. Hvad bekymrede ham?
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• Matt 24,4-8:

• Matt 24,9-14:

• Matt 24,15-28:

Den ødelæggelse, Jesus profeterede om, foruroligede hans disciple. Hvis 
Jerusalem i endens tid skulle opsluges af den slags tumulter, hvordan kunne 
de så genkende ham: Hvad ville tegnet på hans komme være?9 Idet han så ind 
i fremtiden, forudsagde Jesus romernes belejring og ødelæggelse af Jerusalem i 
år 70, men også sin egen genkomst i herlighed. 

”Når I ser Jerusalem omringet af hære,“ advarede Jesus, ”da skal I vide, at dens 
ødelæggelse er nær. Da skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene; de, der 
er inde i byen, skal forlade den, og de, der er ude på landet, skal ikke gå ind i 
byen“ (Luk 21,20-22). De blev ikke bedt om at rejse sig til modstand, men om at 
flygte!

Og det blev, som han havde forudsagt. Da Cestius trak sig tilbage fra Jerusalem, 
fik de, som huskede Jesu ord, anledning til at flygte ud af byen. De krydsede Jor-
dan og nåede Pella i Peræa10, inden general Titus vendte tilbage og jævnede byen 
og templet med jorden.

Løftet om, at han vil komme i herlighed, ligger lige så fast som hans forudsigel-
ser om Jerusalems ødelæggelse.

Disciplene ønskede at vide, hvordan de ville kunne genkende ham? Hvad skulle 
tegnet være på, at det var ham (Matt 24,29-31)?

Hvilken pointe var det Jesus magtpåliggende, at de forstod (Matt 24,32-41)?

Hold øje og fortsæt arbejdet
Jesus ønskede ikke, at budskabet skulle gå hen over hovedet på hans bevægel-
sesledere. Han fortalte derfor seks lignelser, der understregede pointen: ”Våg 
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derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres Herre kommer“ (Matt 24,42). Hvilke 
hovedpointer vender Jesus tilbage til igen og igen? Hvad forsøger Jesus, udover 
agtpågivenhed, at indprente disciplene?

• Husets herre og hans tjenere (Mark 13,33-37):

• Husets herre og tyven (Matt 24,43, 44):

• Den tro og kloge tjener (Matt 24,45-51):

• De ti brudejomfruer, der venter på brudgommen (Matt 25,1-13):

• Forretningsmanden, der overdrager sine ejendele til sine tjenere  
(Matt 25,14-30):

• Fårene og bukkene (Matt 25,31-46):

Fortsæt arbejdet
3 år tidligere i Jerusalem havde Jesus erklæret, at han var det sande tempel – og 
så var han gået igang med at helbrede og tilgive, og på den måde havde han 
gjort templets velsignelser tilgængelige for rige såvel som for fattige, for jøder 
såvel som for hedninger.

Og nu forlod han, denne tirsdag eftermiddag, templet for sidste gang: ”Se, jeres 
hus bliver overladt til jer selv, øde og tomt“, sagde han, ”fra nu af skal I ikke 
se mig, før I siger: Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn“ (Matt 
23,38.39).

Den aften, mens han sad på Oliebjerget med sine bevægelsesledere, understre-
gede han, at hans tilhængere skulle fortsætte tempelarbejdet; også de skulle 
helbrede og tilgive. Igen talte han om dommen og kædede det evige liv sammen 
med behandlingen af ”disse mine mindste brødre“ (Matt 25,40).

Det er et skarpt og ganske overvældende billede: Menneskesønnen på den him-
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melske trone, omgivet af engle, fremlægger sin kendelse om ”evig straf“ eller 
”evigt liv“ (Matt 25,26). Hvem er mon ”disse mine mindste brødre“11 (Matt 
25,34-40)?

• Kunne det være disciplene?

I Matthæusevangeliet kaldes Jesu disciple hans brødre (Matt 12,48-50; 28,10). 
Han udsendte de 12 (Matt 10,1-42) uden penge, mad, drikke, tøj eller hjem – 
med truslen om fængsling hængende over hovedet – idet han sagde: ”Den, der 
tager imod jer, tager imod mig, og den, der tager imod mig, tager imod ham, 
som har udsendt mig“ (Matt 10,40).

• Kunne det være de marginaliserede, de fattige og de trængende?

I Matthæusevangeliet kap. 10 og 25 hænger tro og retfærd uløseligt sammen: 
”Og den, der giver en af disse små blot et bæger koldt vand at drikke, fordi 
det er en discipel, sandelig siger jeg jer: Han skal ikke gå glip af sin løn“ (Matt 
10,42, sml. 25,40). Frelsen er altså afhængig af, hvordan man modtager evange-
liets forkyndelse.12

Våg og arbejd – et viralt bevægelsesprincip
Vi skal ikke lade os imponere af mægtige bygningsværker. Herodes’ tempel var 
massivt og storslået, beklædt med guld, men det skulle ikke bestå. Ceremonier-
ne og ritualerne var dramatiske og medrivende, men også de skulle ophøre. Vi 
skal ikke blive opslugt af krigslarm og rygter om krig eller af solformørkelse, 
måneformørkelse og stjerneregn. Jesus pointerede, at hans bevægelsesledere 
skulle være opmærksomme, men de skulle ikke lade sig distrahere fra deres 
mission: at gøre mennesker til disciple. De skulle holde et vågent øje og blive 
ved med at arbejde!

Hvad er det, der – trods virvaret – skal fuldføres (Matt 24,14)?

Hvilken kvalitet fremhæver Jesus (Matt 25,21.23)?
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Hvordan ser man i dommen et helt anderledes rige, hvor der er vendt op og ned 
på magt og status (Matt 25,31-46)?

Del med andre
Tal om, hvor vigtigt det er trofast at våge og arbejde for gudsrigebevægelsen.

Hvad kan du dele med dem, som du opmuntrer til at blive Jesu disciple?
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Studie 45
DE UDSTØDTE:
”Hvad hun har gjort, vil blive  
fortalt“
Ovenpå tirsdagens konfrontationer, undervisning og profetier, skete der ikke 
meget onsdag. Følger vi begivenhederne, som de udspiller sig hos Matthæus og 
Markus, var dagens eneste begivenhed en middag i Betania.13

Jesus søgte hver aften tilflugt enten på Oliebjerget eller i denne landsby. Beta-
nia, der lå skjult bag en højderyg, var det perfekte tilflugtssted for de udstødte, 
herunder de spedalske og andre som var forment adgang til byen og templet.14 
Tempelmyndighederne ønskede at gøre det af med Jesus, men i Betania var han 
blandt venner – her var han æresgæst. Hvad lærte Jesus i den forbindelse sine 
bevægelsesledere?

LÆS Matt 26,1-16; Mark 14,1-11; Luk 22,1-6; Joh 12,2-8
 Historien om Jesus, kap. 62

En spedalsk
Nogle mener, at Farisæeren Simon (Luk 7,36-50) er den samme som Simon 
den spedalske, idet man opfatter beretningen hos Lukas, som en beskrivelse af 
den samme begivenhed, som her udspiller sig i de andre evangelier. Men, som 
nævnt tidligere, betragter vi dem i dette studiemateriale, som to forskellige 
personer – den ene med bopæl i Galilæa, den anden i Betania.15
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Tænk over, hvor stor forskel, der var på de to grupper, der mødtes denne aften: 
den ene i ypperstepræsten Kajfas’ palads i Jerusalem, og den anden i Simon den 
Spedalskes hjem i Betania. Hvad var anledningen i henholdsvis Jerusalem og 
Betania (Matt 26,1-6; Joh 12,2)?

En kvinde 
Simon var ikke den eneste udstødte. Også kvinder befandt sig på samfundets 
skyggeside. Andre rabbinere kaldte kun mænd til disiciple, men uden at blinke 
opfordrede Jesus kvinder til at blive hans disciple. De udgjorde en uundværlig del 
af hans bevægelse, og flere af dem var med på hans rejser (Luk 8,1-3, se også Luk 
23,55 og ApG 1,14).

Maria – Marthas og Lazarus’ søster – var discipel. Hun sad sammen med 
mændene, og det var hun, ifølge Jesus, fuldt ud berettiget til (Luk 10,42). 
Hendes vidnesbyrd: ”Du er Kristus, Guds Søn“ (Joh 11,27) var helt på linje med 
Peters.16 Hvad var det hun nu, lige inden påsken, havde sat sig for at gøre (Matt 
26,6-13)?

I middelalderen antog man, at denne Maria og Maria Magdalene var én og 
samme person, men Maria var et populært navn blandt jøderne, og i Det Nye 
Testamente bruges det 51 gange. Da der ikke er nogen direkte henvisning til det 
i Bibelen, kan vi ikke uden videre antage, at der er tale om den samme person.17

I følge med mændene – deriblandt hendes bror – ankom Maria til Simons hus. 
Med sig havde hun en krukke med den kostbareste olie. Jesus havde forudsagt 
sin korsfæstelse, men hans mandlige disciple havde affærdiget hans forudsigel-
ser. Hvordan kan vi se, at Maria havde forstået det, som Jesus havde sagt?18

Hvad slog Jesu fast ved sin måde at reagere på?

En forræder iblandt dem
Judas Iskariot var, som navnet antyder, fra landsbyen Kerijjot på grænsen til 
Judæa19. Han var den eneste af de 12, som ikke var galilæer. Det gik efterhån-
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den op for ham, at Jesus ikke havde tænkt sig at leve op til hans forventninger 
om den sejrrige Messias. Igen havde Jesus talt om sin egen begravelse. Judas tog 
en beslutning om at ”tvinge ham til at sætte sig op imod overmagten“.20

Det lader til, at Judas skyndte sig tilbage til Jerusalem og opsøgte de religiøse 
myndigheder, der var samlet for at rådslå om, hvordan de kunne skaffe Jesus af 
vejen. Hvad var han allerede i fuld gang med at planlægge, da han gav udtryk 
for sin utilfredshed med, at de penge, som Maria havde brugt på olien, ikke var 
blevet givet til de fattige (Matt 26,8-16, sml. Joh 12,4-6)?

Den udstødte
Judas Iskariot og flere andre var dybt forargede – hvilket spild! Men Jesus 
svarede: ”Hun har gjort en god gerning mod mig … som en forberedelse til 
min begravelse“ (Matt 26,10-12). Og han fortsatte: ”Sandelig siger jeg jer: Hvor 
som helst i hele verden dette evangelium prædikes, skal også det, hun har gjort, 
fortælles til minde om hende“ (Matt 26,13). Med andre ord: når I husker mig, 
vil I også huske hende!21

Jesus levede i en ”ære og skam“-kultur, hvor kvinder var mændenes ejen-
dom, og hvor de svage og sårbare – de fattige, de handicappede, de syge og de 
dæmonbesatte, børn og unge, flygtninge og udlændinge – blev betragtet som 
urene og uelskelige. De blev udstødt af samfundet og af det religiøse fællesskab.

Tænk over, hvordan Jesus bekræftede de udstødte, som han mødte i sin sidste 
uge:

• De spedalske (Simon):

• Kvinderne (Maria):

• De fattige (Mark 12,41-44; Luk 21,1-4 – den fattige enke):

• De handicappede og dæmonbesatte (Matt 21,14):
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• Børn og unge (Matt 21,15.16):

• Udlændinge (Joh 12,20-26):

Jesus viste de udstødte anerkendelse. De hørte med til hans rige, hvor der blev 
vendt op og ned på status og magt. Han tog imod dem med åbne arme. Han – 
den lidende tjener (Es 52,13-56,8) – var kommet for at bringe ære, værdighed 
og frelse til de plagede, til udlændingene og til de kastrerede – herunder dem, 
der var født sådan ”fra moders liv“ (Es 56,1-8; sml. Matt 19,12).

Hvem kan de udstødte være i dag?

At inddrage de udstødte – et viralt bevægelsesprincip
De udstødte hører til i Gudsriget, og de er nøglepersoner i hans bevægelse. I 
Social Sources of Denominationalism, fokuserer Richard Niebuhr især på de 
udstødtes betydning for nye kirkers fødsel, idet han konkluderer, at det er dem, 
der har størst indflydelse på bevægelsens udvikling.22

Maria brød alabastkrukken. Hun hældte den kostbare olie ud over Jesu hoved 
og fødder, og hun tørrede hans fødder med sit hår. Duften fyldte rummet, og 
Judas fattede sin beslutning om at slutte sig til de religiøse myndigheder, der 
netop nu lagde planer for opløsningen af Jesu bevægelse.

Hvad er det der gør, at unge mennesker, kvinder, de mindre velhavende og 
succesfulde, samt dem, der er anderledes, ofte udelukkes fra aktiv deltagelse  
i mange kirkesamfund og religiøse systemer?

Hvordan støtter din bevægelse proaktivt initiativer, der kommer fra de  
udstødte?

Tænk over
Hvilken frisk (måske helt ny) viden har du fået gennem dette studie? Hvem er 
de udstødte i din kontekst?
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Del med andre
Tal med din studiegruppe om, hvor væsentlige de udstødte er for en viral bevæ-
gelse.

Hvad kan du dele med dem, som du opmuntrer til at følge Jesus?
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Studie 46
REVOLUTIONÆR YDMYGHED:
I hverdagen

”Det var før påskefesten, og Jesus vidste, at hans time var kommet, da han 
skulle gå bort fra denne verden til Faderen“ (Joh 13,1). Han havde én sidste dag 
tilbage sammen med sit lederteam, og derefter skulle alt forandres. Det skulle 
blive en påske som aldrig før. Disciplene havde ingen idé om, hvor fuldstændigt 
deres håb og deres ambitioner skulle knuses. Inden påsken var omme, ville 
Jesus være død. Der var meget de endnu skulle lære på meget kort tid.

LÆS Matt 26,17-35; Mark 14,12-31; Luk 22,7-38; Joh 13,1-38
 Historien om Jesus, kap. 71-72 

Forberedelse til den sidste nadver
Forberedelsen til påskemåltidet skulle ske om torsdagen, på den 14. dag i må-
neden Nisan. Lammene blev ofret og tilberedt om eftermiddagen23, og kvinder-
ne sørgede for ekstra tilbehør, borddækning og oppyntning.

Hvad er fascinerende ved den måde, som de skulle finde et passende lokale på 
(Mark 14,12-16)?

Med mindre han var essener, var det usædvanligt for at mand at bære vand-
krukker i byen.24 Det var kvindernes arbejde. Jesus var klar over, at disciplene 
diskuterede status: ”De kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes 
for den største“ (Luk 22,24). Er det muligt, at hans valg af vandbærer i sig selv 
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har udfordret deres forudindtagede ideer om status? Hvordan viste Jesus dem, 
i værelset ovenpå, det fulde omfang af sin kærlighed til dem (Joh 13,1)? Og 
hvordan udfordrede han yderligere deres opfattelse af Gudsrigets hierarkiske 
opbygning?

1. Jesus påtog sig rollen som slave (Joh 13,1-20).

At vaske fødder hørte til en slaves pligter. Jesus ”ydmygede sig“, ”gav afkald … 
tog en tjeners (slaves) skikkelse på“ (Fil 2,7.8). Det var stik imod den tids kultur 
at udvise den form for ydmyghed. Nogle kalder denne indstilling korsformet25 
Jesus valgte at fornægte sig selv og gå i døden for andre. At følge Jesu eksempel 
handler om andet og mere end at deltage i ceremoniel fodtvætning, sådan som 
det praktiseres indenfor mange trossamfund.26 Jesus var et eksempel på en helt 
gennemgribende statusændring.

Hvordan kan de, der kalder, oplærer og udruster disciple i vores tid, praktisere 
en lige så radikal, modkulturel og undergravende ydmyghed?

2. Jesus udfordrede hierarkiet (Luk 22,24-30).

Jesus underminerede det gældende sociale hierarki. Klassebetegnelser som 
”fri“, ”frisat“ eller ”slave“ hang ved hele livet.27 ”Patron“ var den romerske 
betegnelse for dem, som var frie eller frisatte. At arbejde var under deres vær-
dighed. De trak i trådene ved at donerede penge til byens udvikling eller til de 
fattige – men altid med det formål at gøre andre afhængige af deres midler og 
sikre sig følgere, prestige og indflydelse. Der var ingen gratis måltider; fik man 
hjælp, stod man – uanset om man var slave eller frisat – for evigt i gæld til sin 
”patron“ eller velgører. Præsterne i templet handlede på samme måde over for 
folket.

Hvad er de praktiske konsekvenser af Jesu klare budskab om, at denne styre-
form aldrig må kendetegne Gudsriget eller bevægelsens ledere?
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Ængstelse – svigt og fornægtelse
Da Jesus havde gjort slavens arbejde, tog han igen ”sin kjortel på“ og satte sig 
til bords. Johannes, der sad nærmest ved Jesus, lagde mærke til, at han var i 
”oprør“. Da sagde Jesus: ”Sandelig, sandelig siger jeg jer, en af jer vil forråde 
mig“ (Joh 13,21).

Judas havde indtaget ærespladsen ved siden af Jesus. Er der noget i beretningen, 
der indikerer, at Judas betragtede sig selv som velgører og derfor blev forlegen 
over, at Jesus gjorde slavearbejde og tog anstød af hele ideen om, at herren skul-
le påtage sig rollen som tjener (Joh 13,21-30)?

Da Judas havde forladt rummet, talte Jesus om at blive herliggjort. Hvordan 
skal det mon forstås i konteksten af svigt, frafald og fornægtelse (Joh 13,31-38; 
sml. Matt 26,31-35)?

Tro i hverdagen
Mens Jesus spiste påskemåltidet – til minde om udfrielsen fra fangenskabet 
i Egypten – indførte han et enkelt symbolsk måltid til påmindelse om frelse 
fra syndens slaveri. Dette måltid spillede en stor rolle i den virale udbredelse 
af bevægelsen, for budskabet blev på denne måde en integreret del af hverda-
gen. Han udvalgte sig to ting, som var en fast bestanddel af måltidet i de fleste 
husstande, nemlig brød og noget at drikke.28 Han velsignede dem med ordene: 
”For hver gang I spiser dette brød og drikker bægeret, forkynder I Herrens død, 
indtil han kommer“ (1 Kor 11,26 ).

Overvej hvordan han med dette enkle måltid sikrede, at evangeliets budskab 
blev gentaget dagligt.

•  Matt 26,26-29; Mark 14,22-25; Luk 22,17-20: 

• ApG 2,42-47:

• 1 Kor 11,23-26:
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Efterhånden som disciplene vandt tilhængere overalt i imperiet, blev Jesu Kristi 
budskab gentaget og proklameret dagligt i forbindelse med hvert eneste måltid. 
Man kan sige, at ”Golgatas kors blev påstemplet hvert eneste brød.“29 Hver gang 
en familie var samlet, velsignede faderen brødet og drikken, idet han erklærede: 
”Dette er et symbol på vores Herre og frelser Jesus Kristus, som blev korsfæstet 
og oprejst, som nu sidder ved Faderens højre hånd, og som kommer igen.“30

På hvilke måder kan nadveren betragtes som en revolutionær handling, set i 
lyset af at den romerske kejser blev hædret som herre og frelser?

Revolutionær ydmyghed i dagligdagen  
– et viralt bevægelsesprincip
Der er to aspekter af dette princip

1. Revolutionær ydmyghed: Den magtfulde elite værdsatte på ingen måde 
ydmyghed. Deres var et samfund bygget på status og rang. Da Maria var 
gravid med Jesus, udtrykte hendes sang en længsel efter frihed fra under-
trykkelse:31 ”Han har styrtet de mægtige fra tronen, og han har ophøjet de 
ringe (ydmyge)“ (Luk 1,52). Og det var lige netop, hvad Jesus gjorde!

2. Dagligdagen: Jesus gjorde enkle, ydmyge dagligdags aktiviteter som det at 
vaske fødder og at spise til praktiske og revolutionære vidnesbyrd om troen 
på ham.

På hvilken måde var Jesu nye bud indbegrebet af hans radikale budskab om 
revolutionær ydmyghed (Joh 13,34.35)?

Hvad kunne virkningen blive, hvis vi i stedet for at tilpasse os kulturen, prakti-
serede en modkulturel tro?

Tænk over
Hvad har været nyt i dette studie?
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Hvad er ydmyghed? Hvordan ærer vi – ved at udvise ydmyghed – andre men-
nesker og viser dem, at de er uendeligt værdifulde? 

Del med andre
Drøft med din studiegruppe: Hvilke af dagligdagens gøremål kan I genopdage 
eller redefinere, så de kommer til at fungere som troserklæringer indenfor jeres 
discipeldannende bevægelse?

Hvad kan du dele med dem, som du opmuntrer til at følge Jesus?
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Studie 47
HELLIGÅNDEN TAGER OVER

Til trods for, at Jesus også forudsagde sin opstandelse (Matt 26,32; Mark 14,28), 
fyldte hans ildevarslende forudsigelser om forræderi, fornægtelse og død di-
sciplene med frygt. Skulle hans bevægelse nu falde fra hinanden? Var det slut? 
Hvad skulle der ske med dem? De havde sat alt ind på at følge Jesus!

Jesus havde arbejdet frem mod dette vigtige skæringspunkt. Hvis hans bevæ-
gelse for alvor skulle gå viralt, måtte han forlade dem. På dette punkt fejler 
mange bevægelser. I modsætning til Johannes Døber, Barnabas og Paulus har 
mange ledere svært ved at give slip og forsøger at bevare kontrollen. Men Jesus 
havde en plan for videreførelsen af sin bevægelse, som skulle vise sig at besidde 
en ”uimodståelig tiltrækningskraft i en tid, der ellers var kendetegnet ved 
slaveri, misbrug af såvel kvinder som af minoriteter, udsvævende seksualitet, 
undertrykkelse og uretfærdighed.“32

LÆS Joh 14,1-18,12; Matt 26,30-56; Mark 14,26-52; Luk 22,39-53
 Historien om Jesus, kap. 73-74

Deres videre opgave
Jesus havde åbenbaret Faderen for dem, og nu skulle han forlade dem. Hvad 
skulle disciplene gøre (Joh 14,1-14)?
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Deres nye forhold til Jesus
Jesus ville bede Faderen om at sende Helligånden, som han selv havde været 
fyldt af. Hvordan skulle deres forhold til Jesus ændre sig (Joh 14,15-31)?

Tænk over det, som Jesus sagde til dem: ”Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg 
kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser 
mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og 
I er i mig og jeg i jer“ (Joh 14,18-20).

Hvilket helt nyt forhold til Jesus såvel som til Faderen fik de gennem Helligån-
dens nærver (Joh 14,23)?

• På hvilken måde bragte dette nye forhold dem nærmere Jesus end nogensin-
de før?

• Hvad betyder det for os, at dette tilbud gælder alle disciple?

De stod i et nyt forhold til Jesus. Nu var de ikke længere tjenere, men venner. 
Hvad betød det i praksis for dem som bevægelsesledere (Joh 15,1-17)?

Deres venskab med Jesus betød, at de blev forment adgang til synagoen og der-
med adgang til det jødiske fællesskab – nogle kostede det livet. Hvordan holdt 
de modet oppe midt i forfølgelserne (Joh 15,18-16,4)?

Hvilket betydningsfuldt og grundlæggende princip, der skulle få bevægelsen til 
at gå viralt, fremsatte Jesus i forbindelse med forudsigelserne om sin død (Joh 16, 
5-33)?

Tiden var kommet 
Forud for de skelsættende begivenheder i Jesu discipeludrustning og bevægel-
sesopbygning, satte han særlig tid af til bøn. Efter dåben, der markerede over-
gangen fra forberedelsesårene til etableringsfasen, bad han ved Jordanfloden. 
Med en voksende discipelskare og de evindelige trusler fra herodianerne og 
farisæerne hængende over hovedet, tilbragte Jesus, inden han udvalgte sig 12 
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bevægelsesledere, natten i bøn. Nu var tiden kommet, hvor han skulle herlig-
gøres og overlade sin bevægelse i hænderne på disciplene under Helligåndens 
vejledning. Nu var tiden kommet til at ofre sig – og bede!

To gange læser vi, at Jesus bad inden sin korsfæstelse:

• Tre forbønner i salen ovenpå.

 Hvad handlede hans bøn for sig selv om? Hans bøn for disciplene? Hans  
bøn for bevægelsens fremtid (Joh 17,1-26)?

• Tre smertelige bønner i Getsemane.

 Hvad besluttede Jesus sig for, da han var tynget af al verdens synd og alt så 
sortest ud (Joh 18,1; Matt 26,30-46; Mark 14,26-42; Luk 22,39-46)?

Forrådt og forladt
Judas førte ”en deling soldater (op til 600)“33, tempelmyndighederne og ”en stor 
menneskemængde bevæbnet med sværd og knipler“ frem til den lund, hvor 
Jesus befandt sig. Havde det ikke været for det dybt tragiske i hele situationen, 
kan man næsten kalde den komisk. Alting virkede fuldstændigt overskruet: 
Judas, der udpegede Jesus med et kys, til trods for at Jesus allerede havde iden-
tificeret sig selv; Peters kluntede forsøg på at forsvare ham, der jo kunne have 
tilkaldt ”tolv legioner engle“ til at forsvare sig; at de fandt det nødvendigt at 
binde Jesus, der jo ikke på nogen måde havde forsøgt at undgå arrest ved højlys 
dag på tempelpladsen. Ifølge Markus ”lod de ham alle sammen i stikken og 
flygtede“, heriblandt en ung mand – ifølge traditionen Johannes Markus selv – 
som måtte flygte nøgen!

Er der noget der tyder på, at Jesus vidste, at hans bevægelse – trods omstændig-
hederne – var på rette kurs (Matt 26,47-56; Mark 14,43-52; Luk 22,47-53; Joh 
18,2-12)?
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Helligånden tager over – et viralt bevægelsesprincip
Det sker at politikere glemmer at tage højde for, at de på et tidspunkt, når de 
ikke længere nyder den samme popularitet, må videregive faklen til andre. 
Krampagtigt holder de fast ved magten. Nogle ender som diktatorer, andre – 
særligt virksomhedsledere – går til domstolene for at fastholde deres position. 
Det sker sågar at kirkens folk driver lobbyvirksomhed i forsøget på at beholde 
deres embeder. Helt anderledes er det med bevægelsesledere: de udruster andre 
og rykker videre. Hvad kan vi lære af lederne i Det Nye Testamente om dette 
virale bevægelsesprincip?

Bevægelseslederen blev i de følgende eksempler afsat ganske brat:

• Johannes Døber – banede vejen for Jesus og endte i fængsel (Matt 4,12;  
14,1-12):

• Barnabas – inspirerede den tidligste menighedsbevægelse, hvorefter han 
rejste til Cypern og forsvandt ud af historien (ApG 15,36-41):

• Paulus – fuldførte sin tredje missionsrejse, hvorefter han blev taget til fange 
(ApG 21,1-23,35):

Hvorfor er det vigtigt for bevægelser at have en overdragelsesplan? Hvorfor 
forsømmes det så ofte?

Jesu overdragelsesplaner var langt mere omfattende. For ham drejede det sig 
ikke bare om at overgive ansvaret til nogle få udvalgte og ordinerede ledere.34 
Alle troende skulle fyldes af Helligånden. Hvilke konsekvenser har det for en 
hurtigt voksende bevægelse, der udruster disciple i dag?

Del med andre
Hvilke begrænsninger sætter vi for princippet om, at alle troende skal involveres?

Hvad kan du dele med dem, som du opmuntrer til at følge Jesus?
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Studie 48
SELVOPOFRELSE: 
”Større kærlighed har ingen…“

I en olivenlund i Kedrondalen øst for templet og bymuren lå Getsemane – 
navnet betyder oliepresse. Ved udsigten til at skulle skilles fra Faderen, blev 
Jesus overvældet af rædsel. Han var på sammenbrudets rand, og hans krop 
reagerede: han svedte blod! Kliniske studier har vist, at ”svede blod“ er en me-
get sjælden tilstand, som kan ledsages af ulidelig hovedpine og mavesmerter.35 
Men Jesus bevarede et klart fokus: ”Større kærlighed har ingen end den at sætte 
sit liv til for sine venner“ (Joh 15,13).

Efter tilfangetagelsen i Getsemane gik det hele ekstremt hurtigt. Jesus blev 
udsat for ialt seks forhør – tre hos jøderne og tre hos romerne, og alligevel hang 
Jesus på korset allerede kl. 9.00 næste morgen! Hvordan kunne en sådan afslut-
ning blive grundstenen i gudsrigebevægelsen? Hvad lærte Jesu bevægelseslede-
re i disse timer, hvor alt så sort ud?

LÆS Matt 26,57-27,56; Mark 14,53-15,41; Luk 22,54-23,49; Joh 18,13-19,30
 Historien om Jesus, kap. 75-79 

Jesus gjorde ingen modstand
Der blev vendt op og ned på forventningerne om en stærk og militant Messias. 
Bundet og svag underlagde han sig den mest grufulde mishandling, idet han 
blev pisket, slået, spottet og spyttet på.
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I de tre jødiske forhør – for hhv. Annas, Kajfas og det jødiske råd – besvarede 
Jesus kun ét eneste spørgsmål, nemlig ypperstepræstens: ”Sig os, er du Kristus, 
Guds Søn?“ Hvordan besvarede Jesus spørgsmålet, og hvorledes uddybede han 
sit svar (Matt 26,63.64)?

Peter ”fulgte efter ham på afstand“. Tidligt om morgenen i ypperstepræstens 
gård blev han spurgt om sit tilhørsforhold til Jesus. Hvorfor mon han så vold-
somt benægtede al kendskab til Jesus (Matt 26,69-75)?

Ved daggry besluttede ”ypperstepræsterne … de ældste og de skriftkloge og 
hele Rådet“, at Jesus, som var fremstillet for dem, skulle dømmes til døden 
(Matt 27,1; Mark 15,1). Hvorfor reagerede Judas så voldsomt (Matt 27,3-10)?

Jesus kastede nyt lys over anklagen
I de tre romerske forhør – for Pilatus, som var den romerske guvernør i Jerusa-
lem, for Herodes Antipas af Galiæa og tilbage til Pilatus36 – besvarede Jesus kun 
ét spørgsmål. Pilatus spurgte: ”Er du jødernes konge?“ Hvordan besvarede Jesus 
spørgsmålet, og hvorledes uddybede han sit svar (Matt 27,11-14; Joh 18,33-38)?

Det var tydeligt for Pilatus, at han ikke havde med en forbryder at gøre. Heller 
ikke de falske vidner ved det jødiske forhør var nok til at dømme Jesus. Pilatus 
undrede sig over, at Jesus på ingen måde tog til genmæle overfor jødernes falske 
beskyldninger. Hos Herodes Antipas forholdt han sig tavs og nægtede at udføre 
mirakler. Alligevel endte det med, at Pilatus erklærede: ”Jeg finder ikke den 
mand skyldig i noget … og det har Herodes heller ikke“ (Luk 23,4.14.15; Joh 18.4).

Pilatus, hvis kone advarede ham mod at dømme Jesus, der jo var uden skyld, 
forsøgte alligevel at slå en handel af med de jødiske ledere og folkemængden. 
Hvordan var Pilatus’ forsøg på at bytte Jesus ud med Barabbas – en kendt morder 
og oprører – med til at kaste yderligere lys over, hvem Jesus var (Matt 27,15-26)?

Via Dolorosa – smertens vej
Det frustrerede Pilatus, at Jesus nægtede at tage til genmæle overfor sine an-
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klagere. ”Ved du ikke, at jeg har magt til at løslade dig og magt til at korsfæste 
dig?“, spurgte han. Men Jesus svarede blot: ”Du havde ikke nogen som helst 
magt over mig, hvis ikke det var givet dig ovenfra“ (Joh 19,10.11).

Som med én stemme forlangte ypperstepræsterne, de jødiske ledere og folke-
mængden hans død: ”Bort med ham! Løslad os Barrabbas!“ (Luk 23,18). ”Vi 
har ingen anden konge end kejseren“ (Joh 19,15) erklærede ypperstepræsterne.

Pilatus lod Jesus piske og kronede ham med en tornekrone, men det tilfreds-
stillede langtfra tempelmyndighederne. ”Korsfæst ham! Korsfæst ham!“ råbte 
de. Tredje gang spurgte Pilatus: ”Hvad ondt har denne mand da gjort? Jeg har 
intet fundet hos ham, som kræver dødsstraf.“ Men da han indså, ”at der ikke 
var noget at gøre“ og i et forsøg på at ”gøre folkeskaren tilpas“, løslod Pilatus 
Barabbas, vaskede sine hænder og udleverede Jesus ”til korsfæstelse“ (Luk 
23,22; Matt 27,24; Mark 15,15).

Tænk på dem, som fulgte Jesus på vej: Pilatus’ soldater, Simon of Kyrene (og 
måske hans sønner) og de to kriminelle, der skulle henrettes sammen med Je-
sus. Hvad har Jesu ord til folkemængden – herunder de ”kvinder, som jamrede 
og græd over ham“ – betydet for dem hver især (Luk 23,27-31; sml. Matt 27,27-
34; Mark 15,16-23; Joh 19,16.17)?

Korsfæstelsen
Jesus blev ført uden for byen til det sted, man kaldte Golgata – hovedskalstedet. 
Selve korsfæstelsen beskrives ikke i detaljer – proceduren var velkendt for alle, 
der levede i det første århundrede, og erindringen herom var stadig for tæt på og 
for smertefuld. Korsfæstelse var Roms ”mest raffinerede og grusomme magt-
middel“ – den mest nederdrægtige, smertefulde, voldsomme og afskyelige død, 
man overhovedet kan forestille sig.37 Jøderne betragtede ”den, der er hængt på 
et træ“ som forbandet (5 Mos 21,23), og evangelieforfatterne nøjes med at kon-
statere, at ”de korsfæstede ham“ (Matt 27,35; Mark 15,24; Luk 23,33; Joh 19,18).

Pilatus satte følgende indskrift på korset: ”Jesus af Nazaret, jødernes konge“. 
Hvorfor på tre sprog? Hvorfor provokerede det ypperstepræsterne?
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Nøgen, mishandlet, indsmurt i blod og snavs, med anklerne naglet til korsets 
lodrette bjælke og arme og hænder naglet til tværbjælken, hang Jesus i øjenhøj-
de med tilskuerne. Trods sin smerte, rakte Jesus allerede indenfor de første tre 
timer ud til dem, der stod ham nærmest. 

• Det er paradoksalt, at soldaterne, der netop havde gennemboret Jesu legeme, 
ikke nænnede at sønderrive hans klæder, men ”delte … hans klæder ved at 
kaste lod om dem.“ Hvordan reagerede Jesus (Luk 23,34)?

• Hvilket løfte gav Jesus den angrende tyv ved sin side, alt imens folkemæng-
den hånede hans manglende kraft til at frelse (Luk 23,35-43)?

• Jesus fik dernæst øje på sin mor. Hun og Johannes må have stået tæt på ham, 
siden han kunne tale med dem. Tænk over hans omsorg for hende (Joh 
19,25-27).

Ved middagstid blev himlen sort. Det fjerde udsagn – af ialt 7, som Jesus 
ytrede, da han hang på korset – fulgte lige efter, at mørket faldt på: ”Min Gud, 
min Gud, hvorfor har du forladt mig?“ (Matt 27,46) råbte han. Her citerede 
Jesus Salme 22. Apostelen Paulus forklarer det således: ”Ham, der ikke kendte 
til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i 
ham“ (2 Kor 5,21). Hvad fortæller denne adskillelse, som Jesus forudså allerede 
i Getsemane, om den treenige Gud?

”Jeg tørster,“ sukkede en medtaget Jesus. De sidste timer af Jesu liv viser med 
den største tydelighed hans menneskelighed. Hvilken betydning har det for 
dig, som følger ham (Joh 19,28-30)?

Med høj røst råbte Jesus: ”Fader, i dine hænder betror jeg min ånd“ (Luk 
23,46). Hvad viser denne overgivelse – af Helligånden og/eller livet38 – om den 
tillid Jesus havde til Faderen?

Hvilke dramatiske begivenheder ledsagede hans sidste udsagn: ”Det er fuld-
bragt“ (Matt 27,51-56; Mark 15,38-41; Luk 23,45-49)?
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Selvopofrelse – et viralt bevægelsesprincip
Ved 15-tiden var Jesus død. Hans korsfæstelse definerer nu vores syn på Gud:39 
en ”arbejderklasse Messias“40, der led en slaves død flankeret af to røvere – kors-
formet.41

Hvordan forholdt Jesus sig, trods sin smerte, til andre?

• Sine forfølgere:

• Sine lidelsesfæller:

• Sin familie:

• Sine disciple og bevægelsesledere:

Hvad har Jesu bevægelsesledere lært af hans villighed til at lide i andres sted?

Hvordan redefinerede Jesus ved sit offer vores forståelse af begreberne guddom-
melig magt og herlighed?

Tænk over
Hvad har du lært af at reflektere over Jesu offer på korset?

Hvordan kan en korsformet indstilling forandre vores relationer?

Del med andre
Tal med din studiegruppe om, hvordan det at ofre sig for andre er fundamentalt 
for udbredelsen af bevægelsen!

Hvad kan du dele med dem, som du opmuntrer til at følge Jesus?
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Studie 49
PASSIONERET VIDNESBYRD 
OM DE GODE NYHEDER!

For os virker Jesu handlemåde fuldstændigt ulogisk. Vi tiltales af perfektion, 
præstation og magt, men Jesus vandt sejr gennem lidelse og døde for at give liv. 
Ved sin korsfæstelse åbenbarede Jesus Guds inderste væsen: at underordne sig 
den anden. Det skulle være fundamentet for hans bevægelse. Intet sted åbenbares 
Guds lideskabelige kærlighed til os mere klart end på korset, hvor han tog vores 
synd på sig og udholdt den adskillelse og død, som synden bringer med sig.

Denne fredag var landet allerede ved middagstid indhyllet i mørke. Midt på ef-
termiddagen var forhænget i templet flænget fra øverst til nederst, et voldsomt 
jordskælv havde revet store klipper løs, og Jesus var død.

Jesu desperate bøn i Getsemane forblev ubesvaret: ”Faderens larmende tavs-
hed“ og ”den dom og det helvede, som han oplevede,“ da Gud trak sig tilbage42 
kulminerede i Jesu råb: ”Min Gud, min Gud. Hvorfor har du udsat mig for 
denne skam? Hvorfor har du forbandet mig? Det er fuldbragt!“43

LÆS Matt 27,45-28,20; Mark 15,33-16,18; Luk 23,44-24,49; Joh 19,28-21,25
 Historien om Jesus, kap. 80-86

Vidner til Jesu død
Hvordan tolker du de dramatiske begivenheder, der fulgte i kølvandet på Jesu 
råb (Matt 27,45-53; Mark 15,33-38; Luk 23,44-46; Joh 19,28-30)?
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”Råbet, som lyder fra Guds forladte søn, er helt centralt for kristentroen.“ Det 
er den eneste gang, Jesus ikke kaldte Gud ”min far“. Langt borte fra Gud– ja, 
helt uden – smagte Jesus døden på alles vegne (Hebr 2,9).44 Hvad var vidnernes 
reaktion (Matt 27,54-56; Mark 15,39-41; Luk 23,47-49)?

I selvsamme øjeblik, som Jesus døde, blev det massive forhæng i templet, der 
skilte det Hellige fra det Allerhelligste, flænget fra øverst til nederst. Forbindel-
sen mellem Fader, Søn og Helligånd -Treenigheden – var brudt. Hele skaber-
værket rystede, klipperne revnede. Ifølge Hebræerbrevets forfatter åbnede Jesus 
”en ny og levende vej“, så vi ”gennem forhænget“ – hans ”jordiske legeme“ – 
kunne træde ind i det Allerhelligste og ”nærme os Gud“ (Hebr 10,19-22).

Beviset på, at han var død
Hvor sikre var de jødiske myndigheder, de romerske soldater, Josef af Ari-
matæa (et medlem af det jødiske råd), Nikodemus og Jesu disciple (heriblandt 
”mange kvinder“) på, at Jesus virkelig var død (Matt 27,57-66; Mark 15,42-47; 
Luk 23,50-56; Joh 19,31-42)?

Graven
I dag ligger gravkirken i Jerusalem indenfor den gamle bymur, men stedet 
befandt sig oprindeligt uden for byen. Går man op ad trappen, vil man bag glas 
kunne se ind til grundfjeldet, som muligvis er det, der i dag er tilbage af Golga-
ta, hvor Jesus blev korsfæstet. I år 135 e.Kr. byggede Hadrian et hedensk tempel 
på stedet, men i år 326 e.Kr. søgte nogle arbejdsmænd efter Jesu grav og mente, 
at de fandt den. Et lille kapel markerer i dag stedet, og gravpladser fra det første 
århundrede giver et fingerpeg om, at dette kunne være stedet, hvor Jesus døde 
og blev begravet.

I 1900-tallet blev Gravhaven nord for Damaskusporten foreslået som en alter-
nativ lokation for Golgata og Jesu grav. Graven er ganske vist for gammel til at 
have været ny på Josef af Arimatæas’ tid, men haven, cisternen, vinpressen og 
graven gør stedet langt mere velegnet til eftertanke i dag.45
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Skabelse og frelse
”I begyndelsen“ og efter seks dages arbejde var skaberværket fuldendt. Jesus 
hvilede på den syvende dag – i haven (1 Mos 1,1; 2,1-3). Påskefredag blev ”den 
nye pagts blod“ udgydt. Jesu liv sluttede på en måde, der var så ”rædselsfuld, at 
det er menneskeligt umuligt at forestille sig noget værre.“46 På et træ, forbandet 
af Gud (5 Mos 21,23), gav Jesus højlydt udtryk for sin smerte over adskillelsen 
med ordene fra Salmernes Bog 22: ”Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt 
mig?“ Hans sidste ord, ”det er fuldbragt“, er et ekko af salmens sidste vers ”For 
han greb ind!“ (Sl 22,1.32). Igen hvilede Jesus – efter han havde gjort alt for at 
frelse og forsone sig med sine skabninger – i en have (Joh 19,41.42).

Jesus hvilede, og det samme gjorde hans kvindelige disciple (Luk 23,56), men 
tempelmyndighederne var urolige. Ganske vist havde disciplene ikke forstå-
et Jesu forudsigelser af sin opstandelse, men hans ord var ikke gået henover 
hovedet på farisæerne og ypperstepræsterne (Matt 12,40; 16,4; Joh 2,19.20),47 
som var villige til, om nødvendigt, at bryde sabbatten for at sikre graven. Hvad 
foreslog de (Matt 27,62-66)?

Vidner til Jesu opstandelse
Faktisk var der ingen, der så Jesus opstå fra graven eller forlade gravstedet. 
Kvinderne var tidligt søndag morgen, da sabbatten var omme, de første ved 
graven. Hvilke beviser fandt de – og Peter og Johannes – på, at Jesus var 
opstanden? Hvordan tror du, at du selv ville have reageret (Matt 28,1-8; Mark 
16,1-8; Luk 24,1-12; Joh 20,1-10)?

Her var der ikke tale om nogen nær-døds-oplevelse, eller om reinkarnation. 
Jesus var ikke noget genfærd. Ej heller havde den kolde grav vækket ham af 
en dødlignende koma. Han var om fredagen blevet erklæret død, men søndag 
morgen var graven tom. Hans lig var ikke blevet stjålet. Jesus opstod fra de 
døde og gik fra graven – nøjagtigt den samme som før.

Kvinderne var vigtige vidner til Jesu død, begravelse og opstandelse. De fulgte 
Jesus til Golgata, holdt sig ”nær korset“ (Joh 19,25) og så med egne øjne, at 
Jesus døde (Matt 27,55). De bevidnede, at hans krop blev lagt i graven, og før 
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sabbatten tilberedte de vellugtende salver og olie til at salve hans legeme med 
(Luk 23,55.56).

Derfor var de også de første, der kom til den tomme grav. Englen pålagde 
dem at fortælle ”disciplene og Peter“, at Jesus ville møde dem i Galilæa (Mark 
16,1-7). Maria Magdalene var den første, der mødte og rørte ved den opstandne 
Herre, og hun var den første, der formidlede de gode nyheder om hans opstan-
delse. Efter Maria, var der også andre kvinder, der som de første fik ham at se. 
Hvordan vidste disciplene, at det var ham?

• Da han første gang viste sig for Maria Magdalene? (Mark 16,9-11;  
Joh 20,10-18):

• Da han mødte to disciple på vej til Emmaus (Mark 16,12.13; Luk 24,13-35):

 De to spurgte hinanden: ”Brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til 
os på vejen og åbnede Skrifterne for os?“ (Luk 24,32). Hvornår har din tro  
på din opstandne Herre sat dit hjerte i brand?

• Søndag aften, hvor han mødte 10 disciple (Mark 16,14; Luk 24,33-49;  
Joh 20,19-23):

• En uge senere, da Jesus viste sig for 11 disciple (Joh 20,24-31):

• Da han dukkede op på bredden af Galilæa Sø (Joh 21,1-25):

Jesus havde tilberedt morgenmad på stranden. Tre gange havde Peter fornægtet 
sin Herre, og tre gange spurgte Jesus ham: ”Elsker du mig?“ (Joh 21,15.16.17). 
Hvornår har Jesus genoprettet, genindsat og bekræftet dit forhold til ham.

• På et bjerg i Galilæa (Matt 28,16-20):

Vi ved ikke, hvilket bjerg Jesus valgte. Men det kunne have været bjerget Arbel 
med sin overvældende udsigt ud over hele regionen fra Magdala til Kaper-
naum, fra Betsaida til Hermonbjerget, samt Gaulanitis (Golan) og Dekapolis – 
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”alle sammen nationer (ethne)“ på ”den anden side.“ Hvilke sociale netværk kan 
du få øje på, derfra hvor du befinder dig?

Hvad er det væsentlige i dette evangelium? Og hvad skulle Jesu disciple gøre? 

• Mark 16,9-16:

• 1 Kor 15,1-6:

• Luk 24,44-48:48

• Matt 28,16-20:

Passioneret vidnesbyrd om de gode nyheder  
– et viralt bevægelsesprincip
Engagement er væsentligt i en bevægelse.49 Disciplene havde noget på hjer-
te: Jesu opstandelse beviste, at han var Guds enbårne søn (Rom 1,1-4). Uden 
disciple, der fortæller og genfortæller denne gode nyhed, er der ingen gudsrige-
bevægelse.

Hvilke beviser har du for, at Jesus Kristus lever?

Hvad betyder den gode nyhed for dig? Og hvor meget brænder du efter at spre-
de budskabet?

Tænk over
Hvilken ny indsigt har du fået gennem dette studie?

Del med andre
Tal med din studiegruppe om, hvem I vil dele disse gode nyheder med i denne 
uge.



231

Fase 5 · Udbredelse

Studie 50
”MODTAG HELLIGÅNDEN“: 
Femte opfordring

Søndag aften, på selve opstandelsesdagen, besøgte Jesus sine disciple. De var 
ikke igang med at fejre hans opstandelse. Faktisk troede de ikke på, at han var 
opstået, og de var bange (Joh 20,19). Men Jesus viste sig for dem med ordene: 
”Fred være med jer!“ – en hilsen som han gentog, inden han fortsatte: ”Som 
Faderen har udsendt mig, sender jeg også jer“. ”Da han havde sagt det, blæste 
han ånde i dem og sagde: ‘Modtag Helligånden!’“ (Joh 20,21.22). Sådan lød 
hans femte opfordring.

Jesus havde gjort alt, hvad der skulle til, for at de kunne blive forenet med Gud, 
og nu rejste han sig fra graven for at sende sine disciple ud og gøre som ham. 
Salvet og fyldt med Ånden, som han var, havde han startet en bevægelse, der 
skulle vinde disciple for Gudsriget. Salvet og fyldt med Helligånden skulle 
hans disciple nu gøre det samme: gøre mennesker til Gudsrigets disiple. I dette 
studie vil vi igen gennemgå de vigtige komponenter i opbygningen af gudsrige-
bevægelsen, og vi vil også se nærmere på denne opfordring.

LÆS Matt 28,16-20; Mark 16,9-20; Luk 24,36-53; ApG 1,1-11 
 Historien om Jesus, kap. 87
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Gennemgå komponenterne i opbygningen af Jesu bevægelse
I Forberedelsesfasen – begyndelsen på Jesu liv og forberedelsen til et liv med 
vækst:

•

• 

•

I etableringsfasen – hvor Jesus i praksis viste, hvordan man skaber vækst: 

•

•

•

I oplæringsfasen – hvor Jesus udrustede disciplene til udvidet opsøgende  
arbejde: 

•

•

•

I udvidelsen af lederteamet – og udvælgelsen af nøglepersoner

• 

• 

•
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I fase 5 (studie 42-49) har vi fulgt Jesu sidste rejse – fra ankomsten til Jerusalem 
til opstandelsen og udsendelsen af disciplene. Hans undervisning i disse uger 
viser tydeligt, hvor hans prioriteter lå. Hvad har du opdaget, og hvordan har 
Jesu undervisning og hans offer påvirket dig?

• Om at bære frugt:

• Om kærlighed:

• Om trofasthed:

• Om de udstødte:

• Om revolutionær ydmyghed:

• Om at lade Helligånden tage over:

• Om selvopofrelse:

• Om passioneret vidnesbyrd:

Er der et særligt princip i den sidste fase af Jesu bevægelsesopbygning, som har 
gjort et særligt indtryk på dig? Hvis ja, hvorfor?

Opfordring 5: ”Modtag Helligånden“
Jesus skulle forlade dem. Nu var tiden kommet, og han overdrog disciplene an-
svaret for bevægelsen: Som Faderen havde sendt ham, sendte han nu dem! I him-
melfarten og den efterfølgende pinse, lægges der vægt på endnu to principper for 
bevægelsen:

• Himmelfarten – at give slip! (ApG 1,7-9)

 Hvad var faren ved at overlade disciple (som os) ansvaret for videreførelsen af 
gudsrigebevægelsen? 
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 I hvor høj grad havde Jesus sikret, at bevægelsen kunne fortsætte uden ham? 

 Hvorfor er en sådan overdragelse vanskelig for de fleste bevægelsesledere?

• Pinsedag – gaven! (Matt 28,18-20; Mark 16,19.20; Luk 24,49-53; ApG 1,4-8)

 Hvordan sørgede Jesus for kontinuitet nu, hvor bevægelsen gik ind i en ny fase?

 Hvordan viderefører Helligånden – gennem disciplene – Jesu mission?

 Hvad lærer det os om, hvordan vi også i dag opbygger en gudsrigebevægelse?

Jesu femte opfordring lyder: ”Modtag Helligånden!“ Disciplene skulle fungere 
som Jesu legeme og videreføre hans mission. Han ofrede sig fuldt ud, og efter 
sin opstandelse indbød han disciplene til at lade sig døbe af den samme Ånd, 
som ham – til den samme tjeneste.

Salvelse ved Helligånden – overdragelse og kontinuitet
Gudsriget er ikke et forretningsimperium eller et politisk parti. Det er et udtryk 
for, hvem Gud er – en bevægelse ledt af Helligånden. Bevægelsen formes af Hel-
ligånden og er grundlagt på Guds åbenbaring af sig selv i Jesus. Det er gennem 
disciplene, der selv skaber nye disciple, at bevægelsen bliver synlig – disciple, der 
er overgivet til Jesus, til Guds ord, til tilbedelse, bøn, fællesskab og tjeneste.

Hvordan oplevede de første troende Helligåndens tilstedeværelse? Og hvad 
tilkendegav hans nærvær vedrørende Jesus (ApG 2,1-47)?

Dine planer
Vi nærmer os enden på vores rejse gennem Jesu liv og missionsarbejde, hans 
oplæring af disciplene og etableringen af hans bevægelse. Men ligesom Luka-
sevangeliet, er det kun første del af en fortsat fortælling. Lukasevangeliet og 
Apostlenes Gerninger er en serie i to dele, hvor evangeliet handler om Jesu liv 
og hans bevægelse, mens han var fysisk til stede, og Apostlenes Gerninger føl-
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ger bevægelsen, der nu videreføres af hans legeme – hans menighed, der består 
af troende salvet af Helligånden.

Hvilke forandringer er der sket i dit liv på denne rejse gennem At følge Jesus?

Hvad kan du dele med dem, som du opmuntrer til at blive Jesu disciple?

Udvidelse af bevægelsen – fra Apostlenes Gerninger og frem!
I Apostlenes Gerninger finder vi en klar missionsstrategi for etablering af fæl-
lesskaber, der kan repræsentere Jesu budskab og hans metoder. Disse fællesska-
ber kaldes Kristi legeme.

LÆS ApG 1-28 – Apostlenes Gerninger er den femte bog i Det Nye Testamen-
te, og den er fortsættelsen af Lukasevangeliet.

Her finder vi ud af, hvordan den bevægelse, som Jesus startede, blev ved med at 
vokse:

• Hvordan fulgte de tidlige troende i deres bevægelse og deres mission i Jesu 
fodspor?

• Hvordan formede Jesu lære, hans værdier og hans eksempel deres liv og 
deres fremgangsmåde?

• Hvordan fulgte Paulus Jesu eksempel i sit missionsarbejde?

Relevans for i dag – og i morgen!
Hvordan kan du blive en del af – og aktivt være med til at opbygge – et sådant 
discipelfællesskab, der hvor du er?

Hvem kan du læse Lukas’ andet brev – Apostlenes Gerninger – med? Hvordan 
kan I omsætte det, I læser, til praksis? Hvordan kan I fortsætte med at kalde, 
oplære og udruste disciple og opbygge den bevægelse, Jesus startede?
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Verden på Jesu tid

 1. Bargil Pixner, With Jesus through Galilee according to the Fifth Gospel 
(Corazin, 1992), s. 15; Peter Walker, In the Steps of Jesus (Lion Hudson, 
2006), s. 31, anslår en befolkning på ”så få som 100 mennesker“; og Craig 
A Evans, Jesus and His World: The Archaeological Evidence (Westminster 
John Knox, 2013), s. 13, anslår ”et sted mellem 200 og 400.“ 

 2. N.T. Wright, Simply Jesus (HarperCollins, 2011), s. 176. 

 3.  Rodney Stark, The Rise of Christianity (HarperOne, 1996), s. 7, beregner, at 
i midten af det fjerde århundrede var 56,5 % af befolkningen i det romerske 
imperium – omkring 34 millioner – kristne. 

 4.  Mark Edwards, Knowing Him: A 50-day Study in the Life of Christ (Campus 
Crusade for Christ Australia, 2010), <www.movementbuilders.com.au>, 
identificerer fem faser: forberedelsen, etablering af tjenesten, oplæring til 
tjeneste, udvidelse af det opsøgende arbejde og uddelegering af ledelse. 

Fase 1: Forberedelse

 1. Det vides ikke med sikkerhed, hvorvidt ”Markus, fætter til Barnabas“ (Kol 
4,10) er Johannes Markus. 

 2. Bargil Pixner, With Jesus in Jerusalem (Corazin, 2005), s. 11. Ifølge Pixner 
har Markus nok ”fået sine oplysninger fra den galilæiske fisker, Peter.“ 
Nogle formoder, at han muligvis selv er den unge mand, der flygtede nøgen 
ud i natten, da Jesus blev arresteret (Mark 14,51.52). 

 3. Har Lukas mon selv talt med Maria? Læg mærke til, at han flere gange refe-
rerer til hendes tanker og følelser: ”Maria var meget foruroliget og spekule-
rede på, hvad denne form for hilsen skulle betyde“ (Luk 1,29); ”Men Maria 
gemte alle disse ord i sit hjerte“ (Luk 2,19); hun ”undrede sig over det, der 
blev sagt om ham“ (Luk 2,33); og i forbindelse med Jesu besøg som 12-årig i 
Jerusalem, står der: ”Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte“ (Luk 2,51). 

 4. Kenneth E. Bailey, Jesus Through Middle Eastern Eyes: Cultural Studies in 
the Gospels (SPCK, 2008), s. 45, 46. 
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 5. Mark Edwards, Knowing Him: A 50-day Study in the Life of Christ (Campus 
Crusade for Christ Australia, 2010), s. 19. 

 6. Ibid, s. 20, en opridsning af gaverne.

 7. Leonard Sweet and Frank Viola, Jesus: A Theography (Thomas Nelson, 
2012), s. 56, 57: betegnelsen Katalyma (kro) blev brugt om et gæsteværelse 
(sml. Luk 22,17), mens pandocheion (kro) var et pensionat, som i beretnin-
gen om den barmhjertige samaritaner – et herberg (Luk 10,34). 

 8. Peter Walker, In the Steps of Jesus (Lion Hudson, 2006), s. 22. 

 9. For flere detaljer, se Bailey, op cit, s. 25-37. 

 10. E.E. Ellis, ”Magi“ i J.D. Douglas (red.), The Illustrated Bible Dictionary, bind 
2 (Inter-Varsity, 1986), s. 930-1. 

 11. Pixner, op cit, s. 31: ”Det vides ikke med sikkerhed, om denne ceremoni, som 
alle 13-årige drenge gennemgår i dag, allerede var etableret på Det Andet 
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 3. ibid, s. 26. 

 4. Jonathan Sedlek, ”More than a Prophet: A theological essay on acts of 
mission in Matthew’s Gospel“ (Unpublished, submitted to the Trinity House 
Institute in partial fulfillment of MIS501 Holistic Mission, 2014), s. 1-19 (3-4). 



245

Noter

 5. Turner, op cit, s. 16, 17. 

 6. ibid, s. 61 og bagside. 
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 20. Ibid, s. 83.

 21. Bailey, op cit, s. 222. 

 22. H Richard Niebuhr, The Social Sources of Denominationalism (Meridian, 
1929), s. 26.
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FARISÆEREN SIMON SIMON DEN SPEDALSKE

Luk 7,36-50 Matt 26,6-13; Mark 14,3-9; Joh 12,1-8

Synes at være i Galilæa I Betania, nær Jerusalem

I forbindelse med sin tid i Galilæa, efter  Under sit sidste besøg i Jerusalem 
dette blev de 12 sendt ud (Luk 8,1-3) var der to dage til påske (Mark 14,1-3)

Parfume: taknemmelighed for tilgivelse Nardussalve: forberedelse til 
 begravelsen

Denne Simon hilste ikke Jesus  Der er intet der antyder, at
velkommen med: denne Simon forsømte at give
• Et kys en passende velkomst.

• Vand til fødderne

• Olie til hovedet

Simon Farisæeren blev irettesat,  Judas og disciplene blev irettesat,

men disiplene blev ikke irettesat. men Simon blev ikke irettesat
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edn63> (2015): ”Ordet ‘ånd’ er det almindelige ord pneuma, ‘vejrtrækning/
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til studere med Dr. William Shea ved ”the Jerusalem Study Centre“ kun et 
stenkast fra gravhaven. Jesu liv blev rammen om mit liv og virke – mission, me-
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Tak til mange af mine læsere for deres forslag, herunder Rudy Dingjan, Atte 
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Hudson (Global Youth Initiative), Dann Spader (Sonlife) og Mark Edwards 
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Tak til Michele Montenegro for den tid, hun har brugt på at gennemgå de stu-
dier, der handler om Jesu kvindelige disciple. I april 2015, i kapellet ved Magda-
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været mine venner og kolleger i 20 år. Reinders forslag har været helt uvurder-
lige.

Tak til min redaktør Nathan Brown for hans mange nyttige forslag til for- 
bedringer inden bogen var klar til udgivelse – og til hele holdet hos Signs 
Publishing for deres støtte. Tak også til Shane Winfield for hans fremragende 
arbejde med illustrationerne.

Og tak til Judy for hendes opbakning – og for hendes utrættelige indsats for at 
holde mine fødder solidt plantet på jorden!

Peter Roennfeldt
peter@newchurchlife.com
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