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HVA ER LIVETS BOK?
DEL 1
Del 1 er Guds fortelling før Jesus kom på scenen. Det er en rask gjennomgang av første del av Bibelen før Jesus kommer. Den forteller om da alt var
greit, hvordan det gikk galt og om hvorfor Jesus måtte komme for at alt
skulle bli bra igjen.

DEL 2
Del 2 er rett fra Bibelen. Det er historien om Jesus da han var på jorden.
Han gjorde noen utrolige ting.

HVA MED DEG?
Denne delen er om hva Guds fortelling betyr for deg. Hva har Jesus med
deg å gjøre? Hva er din rolle i den verden som Gud skapte? Hva ønsker
Gud av deg?

HJELP
Denne delen gir litt hjelp og svar på saker som du eller dine venner strever
med. Bibelen er full av gode svar og veiledning i tøffe situasjoner i livet.
Det er Guds råd, så da må det være veldig bra.
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ELEVNOTATER

Fire elever gjør notater og stiller spørsmål gjennom boken.
(Gratis ledetråd: Du kan skille elevene fra hverandre pga håndskriften.)

Daniel

Jeg er 17 år. Ikke egentlig inne i religiøst stoff, men åpen til sinns.
Elsker å spille og science fiction. Når jeg er ferdig med studiene ønsker
jeg å tegne den første masseproduserte flyvende bil.
Jeg hater at folk er falske. Jeg elsker å stille spørsmål og prøve å finne
ut av ting.

Trym

15 år gammel. Jeg er ei jente som elsker
Gud og håper at du gjør det samme.
Jeg ønsker å hjelpe andre til å lære mer
om Jesus. Kanskje blir jeg en misjonær
eller noe sånt., slik at jeg kan fortelle
andre hvor høyt Gud elsker dem. Jeg
håper mine notater vil hjelpe deg. Jeg
elkser å hjelpe andre og hater når andre
er lumpne.
Jeg spiller gitar, piano og synger, men
er ikke sikker på at jeg er dyktig på
det.
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Petter (P)

Fersking dette året. Vennene kaller meg P fordi jeg
elsker pølse. Elsker sport og er tålig god. Håper å
spille profesjonell fotball når jeg blir eldre. Prøver
fortsatt å finne ut av dette med Gud. Min kjæreste
forteller meg om ham.
Begynte på en ny skole dette året.
Håper å bli midtstopper. Jeg hater å sitte på benken.
Jeg trives ikke sammen med folk som ikke liker
sport.
Bruker mye tid sammen med kjæresten.
Jeg er lite begeistret for lekser.
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Vera

Ble nettopp 16. Skulle ønske at livet ikke var så komplisert. Jeg håper å bli sanger en dag. Går til
kirke hver uke, men det er ikke noen stor sak. Bare noe mamma og jeg gjør sammen.
Interessert i hva dette med Gud handler om. Hater når folk snakker om meg bak min rygg. Elsker all
sladringen.
Drømmer mye. Venter bare på at den rette drømmemannen skal dukke opp.

VOKSENNOTATER

Onkel G. ( Gideon )

Jeg er den gamle, men jeg elsker både Gud og ungdom. De som
kjenner meg kaller meg Onkel G.
Takket være min bestemor ble jeg en etterfølger av Jesus.
Jeg forstår fortsatt ikke alt vedrøreende Gud og Bibelen, men
jeg håper jeg kan være til litt hjelp. De sier at mitt grålige hår gir
meg visdom. Jeg vet ikke om det er sant, men jeg vet at jeg har
prøvet å lære mest mulig opp gjennom årene. Håper i allefall at
jeg kan hjelpe deg til å lære og kjenne Gud og Jesus litt bedre.
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DEL 1
HISTORIEN OM GUD OG FOLKET
(Kort gjenfortelling av den første delen i Bibelen)

GUD LAGER DET HELE

(Les mer i 1. Mosebok, den første boken i Bibelen)
Før tidens begynnelse (slik vi kjenner den), eksisterte Gud. Det er vanskelig å forstå, men Gud var og er og vil alltid være. Jeg gjetter at når du er
Gud, må ikke alt dette forklares.

aft -D

Jeg ønsker en slik kr

Som Gud måtte han ikke lage noe, men han bestemte seg for å lage universet og sette mennesker på jorden. Han talte og alt ble skapt. Ingen magi,
ingen illusjoner, men bare et ord etter5fulgt av en verden.

ALT ER GODT

(les mer i 1. Mosebok kapittel 2)
I Bibelen sier Gud at alt han gjorde var godt. Fra massive galakser
ønske alt
tettpakket med skinnende stjerner til små celler pakket med DNA, var alt Skulle
Nå
les var godt.
de
em
godt. Som del av å skape vår verden, laget Gud en mann kalt Adam og en fr
-V
k
is
ot
ka
kvinne kalt Eva. Det som er virkelig flott er at Bibelen sier at Gud skapte er mye så
dem i sitt bilde. Vi vet ikke nøyaktig hvordan Gud ser ut fordi Bibelen sier
han er en ånd, men vi vet at han laget mennesker som lignet ham. Gud har
makt til å skape og han laget også oss kreative. Ved å være skapt i hans
bilde, har vi også makt til å elske, drømme og ønske.

Det er ganske flott når du tenker over det. Vi kan ikke bli allvitende, allmektige og perfekte i alt, men Gud skapte oss lik ham på noen måter. Gud
er ikke en hersker som ikke bryr seg og styrer langt bortefra, velsigner og
straffer. Han bryr seg virkelig om de menneskene han skapte.

Fin tanke. -P
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I Edens hage, hvor Gud plasserte Adam og Eva, var det ingen død eller
lidelse, ingen synd eller tristhet. Der var total tillit til hverandre og Gud
Vanskelig å forestille brakte ren glede til hvert øyeblikk. Gud ga dem alt de behøvde og det var
seg -P
et perfekt forhold. De var fri til å gjøre alt bortsett fra å spise frukten på et
spesielt tre.

OND SKURK DUKKER OPP
(les mer i 1. Mosebok kapittel 3)

langer
Hater s
-Trym

Slanger kan man ikke stole på. Satan (en engel som ble kastet ut av himmelen da han prøvde å ta over) sa egentlig til Adam og Eva at Gud løy til
dem og at de ikke skulle stole på ham. Satan fortalte dem at Gud ikke ville
de skulle spise fra det spesielle treet fordi han prøvde å få dem fra å bli
som ham. Han fortalte dem også at Gud bløffet vedrørende straffen, som
var døden.
ta gale valg når det kom-

Jeg vet hva det vil si å
mer tildet å stole på noen. -V

Adam og Eva tnekte over det, forkastet sin tillit til Gud, valgte å stole på
slangen Satan og tok et bit som ville forandre verden. I det ene bitet ble
tilliten knust og forholdet mellom Gud og Adam og Eva brutt. Som et
resultat kom det onde (synd) in i den perfekte verden.

Virkelig? Ett bitt og
hele menneskeheten
må lide for det? -D FORBANNELSEN

En forbannelse kom over Adam og Eva i tillegg til alle som skulle komme
etter dem. Nå ble den perfekte verden bli fylt av kaos og kamp, smerte,
lidelse og skam. På grunn av deres synd, kom død inn i verden. Planter,
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dyr, Adam og Eva og alt deres avkom ville leve en tid og deretter dø. Det
var ikke lenger mulighet for et nært forhold til Gud. Han måtte kaste dem
ut av den perfekte Edens hage og han kunne ikke lenger gå sammen med
dem, samtale med dem og være nær dem slik han hadde vært før. Synd var
kommet mellom dem.

MORD

Har bare ikke tenkt på min
viktig.
-P

synd som noe

Syndens forbannelse og ondt i verden viste sitt sanne ansikt da Adam og
Evas sønn Kain drepte sin bror Abel. I mange, mange år hersket det onde i
verden inntil Gud bestemte seg for å begynne på nytt.

GJØRE OM IGJEN
Gud fant en mann som levde rett og valgte ham for å starte alt på nytt. Han
ba Noa om å bygge en stor båt som kunne holde i en verdensomfattende
flom. I denne store båten, tok Noa sin familie og et par av hvert dyreslag
Glad jeg ikke var Noa. Bygde en båt i ørkenen? Nei. -V
slik at de kunne formere seg på nytt.
Flommen kom og verden ble visket ut, bortsett fra de folkene og durene
som var i den store båten. De begynte på nytt.

NY START
Siden floden ikke brøt forbannelsen, begynte synd og opprør mot Gud
på nytt. Gud begynte en ny nasjon da han ga et stort løfte til sin utvalgte
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leder Abraham. Han sa til Abraham at han skulle bli far til mange nasjoner.
Forresten, Abraham og hans kone Sara var ordentlig gamle da Gud ga dem
dette løftet.
Jeg husker denne delen fra Bibelen. Sara

lo når Abraham fortalte henne det. -Trym

Etterhvert ble Isak (Abraham og Saras sønn) født og ble leder for Guds
folk. Isak fikk en sønn som ble kalt Jakob ( som var litt av en luring). Jakob
flyttet med sin familie til Egypt for å unngå en hyngersnød og for å være
sammen med sin sønn Josef, som holdt seg trofast til Gud selv om han gikk
gjennom en masse vonde saker som slaveri og fengsel. Gud brukte Josef til å
redde sin familie.
n skjer det? I

SLAVERI

Vitenskapelig sjekk. OK, hvorda
brann, men brant ikke opp? Jeg mener, - dersom
du tror på at Gud skapte alt, så kan han vel ordne
med naturlovene når han vil. -D

I ca. 400 år levde Guds folk som slaver i Egypt. Intil... Gud tente på en busk
i ørkenen. Gud valgte Moses som den neste lederen ved å tale til ham gjennom den brennende busken (busken brant, men brant ikke opp) i ørkenen.

Pest = triste
saker!
Vann som
blir til blod,
frosker over
alt,
sykdom,
mørke, etc.
Trasige saker! -Trym
14

Moses ba Farao sette hans folk fri fra slaveriet. Farao nektet og Gud sendte
en prøvelse. Moses fortsatt å spørre - Farao fortsatte å nekte - Gud fortsatte
å sende prøvelser. Man skulle tro at Farao ikke forstod budskapet. En siste
forespørsel, en siste nektelse og Gud sendte den verste plagen noensinne.

UTFRIELSEN

t land. -P

Glad han ikke styrte mit

Før Gud sendte den siste plagen (død over alle førstefødte i hver familie),
ga han Moses en del spesifikke råd for å redde livet til sitt eget folk. (Det
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synes som Gud alltid ordner en måte å bli reddet på fra forferdelige konsekvenser.) Gud sa til Moses at hver familie skulle drepe et lam og smøre
blodet over døren på huset sitt.

Sant!
-Trym

Da plagen kom, ble alle Guds folk reddet, men den førstefødte i hver
egyptisk familie døde. Farao ga seg og bestemte at Guds folk skulle bli fri.

Det er virkelig trist. Synes urettferdig at egypterne må dø bare fordi farao var
vrang. -V

De dro, men Farao ombestemte seg og fulgte etter dem. Da de hadde
Rødehavet foran seg og Faraos hær etter seg, delte Gud vannet på en mirakuløs måte. Guds folk kunne gå over sjøen, vannet gikk tilbake bak dem
og endelig var de fri.

Og faraos hær druknet -

så deler av filmen. -P

10 BUD
Nå som de var fri fra slaveriet, ga Gud dem 10 bud som skulle hjelpe dem
til å leve på en slik måte at Gud kunne bli æret og deres samfunn fungere.
Lovene var ikke gitt for å straffe dem, men hver lov hadde et godt formål
for å hjelpe Guds folk til å leve godt sammen og ha et forhold til Gud.

Noen lover handlet om å ikke tilbe avguder, ikke stjele, lyve og slike ting.

Jeg tror vi fortsatt hengir oss til idoler.
Tilgi meg. -Trym

I stedet for å følge de 10 bud, vendte mange blant Guds folk seg til
avguder. Siden forbannelsen fortsatt gjaldt, ignorete folk også noen av de
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andre lovene. Guds lover brøt ikke forbannelsen, men når folk brøt lovene,
ble det klart at forbannelsen var virkelig og at den var sterk.

BETALE MED BLOD
Desverre ble loven brutt ofte. Gud ga derfor folket sitt en måte å betale
for at de forbrøt seg. Siden blod er kilden til liv for alle, involverte Guds
plan for å betale det med blod. (som da han beskyttet sitt folk fra plagen i
Egypt).

Dyr skulle ofres som betaling for synd og det som var gjort. Forbannelsen

Litt underlig å kunne ikke bli brutt ved disse ofrene, men blodet fra et dyr kunne gi
tenke på at blod midlertidig beskyttelse fra Guds straff for synd.
Jeg vet at det høres rart ut, men noen ganger kjenner jeg at denne
på en måte gjorde
forbannelsen drar i meg. -V
opp for synd.
Jeg synes det Forbannelsen er fortsatt i verden - forbannelsen som kom inn i er den fordi
er mer fornuftig Adam og Evas valg om å stole på Satan i stedet for Gud, hersker i verden.
med at Jesus ble
drept. -P
LØFTET
Gjennom sitt folk begynte Gud å formidle om en som skulle komme og
bryte forbannelsen en gang for alle. En Messias, en leder, en Frelser skulle
komme som skulle fikse forholdet mellom menneskene og Gud. Denne
frelseren skulle ikke bare vise oss en ny måte å leve på, men han skulle
også ble det endelige offer - hans blod skulle betale for all synd.

16
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Husk: synd er lik død og Bibelen referer til død som helvete (bli straffet
Å, så han tok vår
i evighet). Noen måtte betale for vår synd. Uten en frelser, er resultatet
plass? -P
av vår synd evig straff. Du kan si at vi var på motoveien til helvete. Den
lovede frelser skulle gi oss en måte å unngå og bli straffet evig på.

Utrolig, når jeg tenker over det. Takk
Jesus for at du brøt forbannelsen.

Yes! -Onkel G

Blodet fra dyr dekket synd før Jesus kom, men den eneste måten å bryte
forbannelsen på for alltid, var å ha et fullkomment offer. I følge de som
fortalte om hans komme, ville den lovede frelseren leve et liv uten synd.
Han ville være helt fullkommen. Men i en merkelig vri i hendelser, ville
han ofre sitt uskyldige liv og rene blod som et endelig offer ved å tillate å
bli drept. Hans blod ville betale gjelden for all synd.

HÅPET

sus
Så det var derfor Jeg ikke.
je
døde? Det visste
-D

Når frelseren kommer, vil alle som har valgt å tro (stole på) at hans endelige offer virkelig brøt forbannelsen, få forbannelsen brutt i sitt eget liv.
De vil komme i rett forhold til Gud og all deres synd vil bli tilgitt. De vil
bli etterfølgere av denne frelseren, leve slik han levde og hjelpe å stole på
ham.

Se mitt notat på neste side

JESUS KRISTUS VISER SEG
Del 2 handler i sin helhet om den lovede, Jesus Kristus som kommer. Jesus
kommer som den evige Guds sønn i menneskelig form for å bryte forbannelsen for evig. Han var helt og holdent guddommelig og helt og holdent
menneske. Hans eget folk (Guds utvalgte folk) avviste ham, selv om han
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levde et rent liv uten synd og på grunn av dette ble han det fullkomne offer. Han tok vår plass, ga sitt eget blod som det endelige offer for å bryte
forbannelsen. Mirakuløst beviste Gud at han var hans sønn ved å reise ham
opp fra de døde.

Her er den sanne historien om Jesus som for alltid forandret verden og
kanskje ditt liv...
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Det var slik det var for meg. Jeg var seksten år og gikk på gale
veier da en eldre gutt ga meg en liten grønn Bibel på forvaringsanstaltet. Jeg leste i det fordi jeg ikke hadde noe annet å gjøre
og han virket annerledes, som om han brydde seg om meg. Jeg
forstod ikke mye av hva Bibelen sa, men jeg forstod at jeg var
på gal vei og behøvde en ny start. Det var et avsnitt bak i boken
hvor det stod om å bli tilgitt og følge Jesus. Jeg ba bønnen
som stod der og mitt liv begynte å forandre seg. Ikke sikker på
hva som skjedde utover det at Gud fikk tak i meg og begynte å
forandre meg. Skulle ønske jeg møtte han som ga meg Bibelen
slik at jeg fikk takket ham. På grunn av ham er mine synder tilgitt,
jeg lever et liv slik Gud ønsket jeg skulle leve og jeg skal til himlen
når jeg dør.
- Onkel G
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DEL 2
HISTORIEN OM DA JESUS KOM TIL JORDEN
(Den VIRKELIGE Bibelen slik Gud ga den til oss)

Boken i følge Johannes
(Rett fra Bibelen)

Prøver ikke å gi inntrykk av å
forstå alt, men jeg har forstått
at ORDET er Jesus – Trym

I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud. Alt ble til ved Ham, og uten Ham ble
ingenting til av det som ble til. I Ham var liv, og livet var menneskenes lys.
Og lyset skinner i mørket, og mørket forsto det ikke.

Det var et menneske sendt av Gud, hans navn var Johannes. Han kom for
å avlegge vitnesbyrd, for å vitne om Lyset, for at alle kunne komme til
tro ved ham. Han var ikke selv dette Lyset, men var sendt for å vitne om
Lyset.

Avvist av hans
Dette var Det sanne Lyset som kommer inn i verden, og som
gir lys til hvert menneske. Han var i verden, og verden ble til
egne? Røft! -P
ved Ham, og verden kjente Ham ikke. Han kom til sine egne,
og Hans egne tok ikke imot Ham. Men så mange som tok imot Ham, dem
ga Han rett til å bli Guds barn, dem som tror på Hans navn, de er født, ikke
av blod, heller ikke av kjøtts vilje, heller ikke av manns vilje, men av Gud.

Ganske kult at Jesus drar fra himmelen for å komm
e til

jorda –V

Og Ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss, og vi så Hans herlighet, den
herlighet som den enbårne har fra Faderen, full av nåde og sannhet.
Johannes vitner om Ham, og ropte ut og sa: «Det var om Ham jeg sa: Han
som kommer etter meg, er kommet foran meg, for Han var før meg.» Og
av Hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved
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Moses, men nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Aldri har noen
sett Gud. Den enbårne Sønn, som er i Faderens favn, Han har forklart
Ham.

Vitnesbyrdet til døperen Johannes
Og dette er Johannes’ vitnesbyrd da jødene sendte prester og levitter fra
Jerusalem for å spørre ham: «Hvem er du?» Da bekjente han og nektet
ikke. Han bekjente: «Jeg er ikke Kristus.» Og de spurte ham: «Hva så?
Er du da Elia?» Han sa: «Det er jeg ikke.» «Er du Profeten?» Og han
svarte: «Nei.» Da sa de til ham: «Hvem er du, så vi kan gi et svar til dem
som har sendt oss? Hva sier du om deg selv?» Har opplevd det før, bortsett fra at

Jøss, de griller fyren –

D

ingen hørte – Trym

Han sa: «Jeg er røsten av en som roper i ødemarken: Gjør Herrens vei rett,
som profeten Jesaja har sagt. Utsendingene var fra fariseerne. Og de spurte
ham og sa: «Hvorfor døper du da, hvis du ikke er Kristus eller Elia eller
Profeten?»

Ikke sikker på om Johannes svarte dem og sa: «Jeg døper med vann, men det står En blant
dere som dere ikke kjenner. Han er det som kommer etter meg, Han som er
jeg får tak i hele
kommet foran meg, og som jeg ikke er verdig til å løse sandalremmen
denne dåpsgreia.
for.» Dette skjedde i Betabara, bortenfor Jordan, hvor Johannes døpte.
-P
Ikke sikker på om jeg fatter hele dåpsgreia.
Da jeg var en liten gutt badet mamma meg hver kveld fordi jeg ble
skikkelig skitten når jeg lekte ved det forlatte området nært der vi bodde.
Hver kveld fortalte hun hvordan vann gjør oss ny og ren igjen. Uansett
hvor skitten jeg ble fikk hun meg alltid ren. Så dåpen minner meg om det.
– Onkel G.
22
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Guds lam
Dagen etter ser Johannes Jesus komme imot seg, og han sier: «Se der!
Guds Lam, som bærer verdens synd! Det var om Ham jeg sa: Etter meg
kommer en Mann som er kommet foran meg, for Han var før meg. Jeg
kjente Ham ikke. Men for at Han skulle bli åpenbart for Israel, derfor er
satt
å se. Folk ble nok
jeg kommet og døper med vann.»
hadde vært kult

Det
bra ut. -V

Og Johannes vitnet og sa: «Jeg så Ånden komme ned fra Himmelen som
en due, og Han ble over Ham. Jeg kjente Ham ikke, men Han som sendte
meg for å døpe med vann, sa til meg: Ham som du ser Ånden komme ned
og bli over, Han er Den som døper med Den Hellige Ånd. Og jeg har sett
det, og jeg har vitnet at Han er Guds Sønn.»

Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Og
mens han ser på Jesus, som kom gående, sier han: «Se der! Guds Lam!»
De to disiplene hørte ham si dette, og de fulgte etter Jesus. Da snudde
Jesus elsk
er å
Jesus seg og så dem følge etter. Han sier til dem: «Hva ønsker dere?» De
stille man
ge
sa til Ham: «Rabbi» – det betyr Mester – «hvor bor Du?» Han sa til dem:
???? – Try
m
«Kom og se!» De kom og så hvor Han bodde, og de ble hos Ham den
dagen. Det var nå omkring den tiende time.

En av de to som hadde hørt Johannes tale og som fulgte Ham, var Andreas,
Simon Peters bror. Han fant først sin egen bror Simon og sa til ham: «Vi
har funnet Messias» – som oversatt er Kristus. Og han tok ham med til
Jesus. Da Jesus så på ham, sa Han: «Du er Simon, sønn av Jona. Du skal
kalles Kefas» – som oversatt betyr: Peter.
Lurer på hvilket navn

gitt meg? – V

han ville
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Forfølger du
meg? LOL
–D

Filip og Natanael
Dagen etter ville Jesus dra til Galilea, og Han fant Filip og sa til ham:
«Følg Meg!» Filip var fra Betsaida, Andreas’ og Peters by. Filip fant
Natanael og sa til ham: «Vi har funnet Ham som Moses skrev om i loven
og som også profetene har skrevet om, Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.»
Natanael sa til ham: «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» Filip sier til
ham: «Kom og se!» Jesus så Natanael komme mot seg, og Han sier om
ham: «Se, en sann israelitt som det ikke er svik i!» Natanael sa til Ham:
«Hvordan kjenner Du meg?» Jesus svarte og sa til ham: «Før Filip kalte på
deg, da du var under fikentreet, så Jeg deg.» Natanael svarte og sa til Ham:
«Rabbi, Du er Guds Sønn! Du er Israels Konge!» Jesus svarte og sa til
Ham: «Tror du fordi Jeg sa til deg: Jeg så deg under fikentreet? Du skal få
se større ting enn disse.» Han sa til ham: «Sannelig, sannelig sier Jeg dere:
Fra nå av skal dere se Himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige
ned over Menneskesønnen.»

KAPITTEL 2
Det første tegn: Vann blir gjort til vin
På den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea, og Jesu mor var
der. Også Jesus og disiplene Hans var innbudt til bryllupet. Da vinen
tok slutt, sa Jesu mor til Ham: «De har ikke mer vin.» Jesus sa til henne:
«Kvinne, hva har du med Mitt å gjøre? Min time er ennå ikke kommet.»
Hans mor sa til tjenerne: «Hva Han enn ber dere om, skal dere gjøre.» Nå
fantes det seks vannkar av stein der, i samsvar med jødenes renselsesskikk.
De kunne ta mellom to og tre anker hver. Jesus sa til dem: «Fyll vannkarene med vann!» Og de fylte dem helt til randen. Han sa til dem: «Øs nå
opp, og bær det til hovmesteren.» Og de bar det dit. Da hovmesteren hadde
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smakt på vannet som var blitt til vin, kalte han på brudgommen.
Hovmesteren visste ikke hvor vinen kom fra, men tjenerne som hadde øst
opp vannet, visste det. Han sa til ham: «Alle setter fram den gode vinen
først og så den dårligere når gjestene er blitt drukne. Du har gjemt den
gode vinen til nå!» Denne begynnelsen på tegnene gjorde Jesus i Kana i
Galilea, og Han åpenbarte sin herlighet. Og disiplene Hans trodde på Ham.
Deretter dro Han ned til Kapernaum, Han selv, Hans mor, Hans brødre og
disiplene Hans. Men de ble ikke der mange dager.

Hmmm…totalt
Ok, la meg få dette rett: 1. Jesus er på en fest. 2. Han lager vin.
–P
tenke.
å
til
jeg har hørt om. Fikk meg
Jesus renser templet ulik den Jesus
Jødenes påske var nær, og Jesus gikk opp til Jerusalem. I templet fant Han
dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Etter
å ha lagd seg en pisk av snorer, drev Han dem alle ut av templet, sammen
med sauene og oksene, og Han tømte ut pengevekslernes penger og veltet
bordene. Og Han sa til dem som solgte duer:
Aldri visst at Jesus kunne

tenne slik. Det
Kult.
var altså den milde lille læreren – D

«Ta dette bort! Gjør ikke Min Fars hus til en handelsbod!» Da husket
disiplene Hans at det er skrevet: «Nidkjærheten for Ditt hus har fortært Meg.»
Da tok jødene til motmæle og sa til Ham: «Hvilket tegn viser Du oss, siden Det virker som Jesus
Du gjør dette?» Jesus svarte og sa til dem: «Ødelegg dette templet, og på forvirrer folk ganske
mye – V
tre dager skal Jeg reise det opp.» Da sa jødene: «Det har tatt førtiseks år
å bygge dette templet, og Du vil reise det opp på tre dager?» Men templet
Han talte om var Hans egen kropp. Da Han senere var oppstått fra de døde,
husket disiplene Hans at Han hadde sagt dette til dem. Og de trodde Skriften og det ord som Jesus hadde sagt. Mens Han var i Jerusalem i påsken,
miner
under høytiden, var det mange som kom til tro på Hans navn da de så Håper alle

venner og familie
vil begynne å tro
på Jesus – Trym
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tegnene Han gjorde. Men Jesus betrodde seg ikke til dem, for Han kjente
dem alle, og Han hadde ikke behov for at noen vitnet om mennesket. Selv
visste Han jo hva som var i mennesket.

KAPITTEL 3
Jesus og Nikodemus
Det var en mann blant fariseerne som het Nikodemus. Han var en av
jødenes rådsherrer. Denne mannen kom til Jesus om natten og sa til Ham:
«Rabbi, vi vet at Du er en lærer kommet fra Gud. For ingen kan gjøre
disse tegnene som Du gjør, uten at Gud er med ham.»

ke rundt om
Lurer på hvordan det er å sni . Artig – D
ene
rei
leg
kjo
de
natten i en av Jesus svarte og sa til ham: «Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke
blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» Jeg ønsker definitivt å se

Guds rike! – Trym

Nikodemus sier til Ham: «Hvordan kan en mann bli født når han er gammel? Kan han for andre gang komme inn i sin mors liv og bli født?»

Har ikke en gang lyst til å tenke på

det – V

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Den som ikke blir født av
vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. Det som er født av kjøtt,
er kjøtt, og det som er født av Ånden, er ånd. Undre deg ikke over at Jeg
sa til deg: Dere må bli født på ny. Vinden blåser dit den vil, og du hører
lyden av den, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den går hen.
Slik er hver den som er født av Ånden.»
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Jeg
Nikodemus svarte og sa til Ham: «Hvordan kan dette skje?» Jeg er med deg, Nik.

ville spurt om det samme!
–P

Jesus svarte og sa til ham: «Er du lærer for Israel og forstår ikke dette?
Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Vi taler om det Vi vet, og vitner om det Vi
har sett, og dere tar ikke imot Vårt vitnesbyrd. Om dere ikke tror når Jeg
har talt til dere om det jordiske, hvordan skal dere da tro hvis Jeg taler til
dere om det himmelske? Ingen har steget opp til Himmelen, bortsett fra
Han som kom ned fra Himmelen, det er Menneskesønnen, som er i
Himmelen. På samme måten som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik
skal også Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på Ham,
ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
Slanger igjen? – Trym Så en fyr på en

toppkamp i fotball
med et skilt der
For så har Gud elsket verden at Han ga sin Sønn, den Enbårne, for at hver
det stod det samme
den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.
–P
For Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at Jeg visste ikke
det. Fordømt
verden skulle bli frelst ved Ham. Den som tror på Ham, blir ikke dømt.
Men den som ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har trodd på Guds allerede for ikke
å tro? Betyr det
Enbårne Sønns navn.

at jeg kommer
til helvete hvis
Og dette er dommen, at lyset er kommet inn i verden og menneskene
jeg ikke tror på
elsket mørket framfor lyset, for gjerningene deres var onde. For hver den Jesus? –
D
som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at ikke
gjerningene hans skal bli avslørt. Men den som gjør sannheten, kommer til
lyset, for at gjerningene hans skal bli åpenbare, at de er gjort i Gud.»

Jeg kjenner
slike folk – V
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Helvete? Jesus snakker temmelig mye om det. Fant Jesus bare
på det for å skremme folk? Nei, det er virkelig. Det kan virke
urettferdig å være fordømt allerede (på en motorvei til helvete) for
ikke å tro, men vi fortjener det alle sammen fordi vi gjør opprør mot
Gud ved å gjøre vårt eget opplegg og bryte Hans bud. Vi er alle
født med syndens forbannelse. Resultatet av den forbannelsen
er helvete – evig straff. Alle som ikke tror på den Jesus er og det
han har gjort for dem vil erfare den ildsjøen som Jesus snakker om.
MEN – ikke glem – Gud ordner en vei så vi kan være med Ham
for alltid i himmelen. Tro på Jesus, akkurat som han sa. Så, jeg
antar at det mest kjærlige jeg kan gjøre for deg er å fortelle deg
hvordan du kan unngå helvete og være for alltid i himmelen.
- Onkel G
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Døperen Johannes og Jesus
Etter dette kom Jesus og disiplene Hans til Judealandet, og der holdt Han
seg sammen med dem og døpte. Nå døpte også Johannes i Ainon nær
Salim, fordi det var mye vann der. Og folk kom og ble døpt. For Johannes
var ennå ikke blitt kastet i fengsel. Da oppsto det uenighet mellom noen av
Johannes’ disipler og jødene om renselsen. De kom til Johannes og sa til
Fengsel? Må
ham: «Rabbi, Han som var sammen med deg på den andre siden av Jordan, komme ett
er
Han som du vitnet om, se, Han døper, og alle kommer til Ham!»
hvert. P
Johannes svarte og sa: «Et menneske kan ikke få noe hvis det ikke er gitt
ham fra Himmelen. Dere kan selv bevitne at jeg sa: Jeg er ikke Kristus,
men: Jeg er blitt sendt foran Ham. Den som har bruden, er brudgommen.
Men brudgommens venn, som står og hører på ham, gleder seg stort over
å høre brudgommens røst. Denne min glede er altså blitt fullkommen. Han
skal vokse, men jeg skal avta.

Avta? Jeg tipper det betyr at Gud får mer oppmerksomhet
og jeg mindre? Ærlig talt, det er en tøff greie for meg. Jeg
elsker oppmerksomhet – V

Dern som kommer fra himmelen
Han som kommer ovenfra, er over alle. Den som er av jorden, er jordisk
og taler jordisk. Han som kommer fra Himmelen, er over alle. Og det Han
har sett og hørt, det vitner Han om, og Hans vitnesbyrd er det ingen som
tar imot. Den som har tatt imot Hans vitnesbyrd, har bekreftet at Gud er
sannferdig. For Han som Gud har utsendt, taler Guds Ord, for Gud gir ikke
Ånden etter mål. Faderen elsker Sønnen og har gitt alt i Hans hånd.
Der er det
Den som tror på Sønnen, har evig liv. Men den som ikke vil tro Sønnen,
tror ikke=
skal ikke se livet, men Guds vrede blir over ham.»

igjen-

straff.
hmmm -D
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KAPITTEL 4
Jesus og den samaritanske kvinne
Da Herren visste at fariseerne hadde hørt at Jesus vant flere disipler og
døpte flere enn Johannes – enda Jesus selv ikke døpte, men disiplene
Hans – forlot Han Judea og dro tilbake til Galilea. Han måtte dra gjennom
Samaria. Så kom Han til en by i Samaria, som blir kalt Sykar, nær det
jordstykket som Jakob ga til sin sønn Josef. Jakobs brønn var der. Jesus
var nå trett etter reisen, og derfor satte Han seg ned ved brønnen. Det var
omkring den sjette time. En kvinne fra Samaria kom da for å hente vann.
Jesus sa til henne: «Gi Meg å drikke!» Disiplene Hans hadde nemlig gått
inn i byen for å kjøpe mat. Den samaritanske kvinnen sier da: «Hvordan
kan Du som er jøde, be om drikke fra meg, en samaritansk kvinne?» Jøder
omgås nemlig ikke samaritanere.

Det virker ikke som Jesus bryr seg om tåpelige
regler. Jeg liker det. – P

?
Levende vann
–V

Nå forstår
jeg. Levende
vann betyr
evig liv.
–V
30

Jesus svarte og sa til henne: «Hvis du kjente Guds gave og visste hvem
Han er som sier til deg: Gi Meg å drikke, da ville du ha bedt Ham, og Han
skulle gitt deg levende vann.» Kvinnen sier til Ham: «Herre, Du har ikke
noe å øse opp med, og brønnen er dyp. Hvor har Du så det levende vannet
fra? Du er vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønnen og selv
drakk av den, slik som hans sønner og buskapen hans også gjorde?»
Jesus svarte og sa til henne: «Hver den som drikker av dette vannet, vil
tørste igjen. Men hver den som drikker av det vannet som Jeg gir ham,
skal aldri i evighet tørste. Men det vannet Jeg gir ham, blir i ham en kilde
med vann som veller fram til evig liv.» Kvinnen sa til Ham: «Herre, gi
meg dette vannet, så jeg slipper å tørste og heller ikke behøver å komme
hit for å hente opp vann.» Jesus sier til henne: «Gå og rop på mannen din
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og kom tilbake hit!» Kvinnen svarte og sa: «Jeg har ingen mann.» Jesus sa
til henne: «Du gjorde rett i å si: Jeg har ingen mann. For du har hatt fem
menn, og den du har nå, er ikke din mann. Der talte du sant.» Kvinnen sier
til Ham: «Herre, jeg innser at Du er en profet.Våre forfedre tilba på dette
fjellet, og dere jøder sier at Jerusalem er det stedet hvor man skal tilbe.»

Wow! Han vet alt om alle – P

Kult å tenke på at vi kan tilbe Gud
overalt – Trym

Jesus sier til henne: «Kvinne, tro Meg, den time kommer da dere ikke skal
tilbe Faderen verken på dette fjellet eller i Jerusalem.
Dere tilber det dere ikke kjenner. Vi tilber det vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. Men den time kommer, og er nå, da de sanne tilbedere skal
tilbe Faderen i ånd og sannhet. For Faderen søker dem som tilber Ham
slik. Gud er Ånd, og de som tilber Ham, må tilbe i ånd og sannhet.»
Kvinnen sier til Ham: «Jeg vet at Messias kommer», Han som kalles
Kristus. «Når Han kommer, skal Han forkynne oss alt.» Jesus sier til
henne: «Jeg er Han, Jeg som taler med deg.»

Godt poeng. Jesus sier at han er den lovete
Messias. Det er en solid påstand – Onkel G

Høsten
I det samme kom disiplene Hans, og de undret seg over at Han snakket
med en kvinne. Likevel sa ingen: «Hva ønsker Du?» eller: «Hvorfor snakker Du med henne?»
Så lot kvinnen vannkrukken sin stå igjen og gikk inn i byen. Hun sier til
folket: «Kom, se et Menneske som fortalte meg alt jeg har gjort. Kunne
Han være Kristus?» Så gikk de ut av byen og kom til Ham.

y til ikke å
Hennes historie var for juic
til alle også! – V
det
t
sag
e
fortelles. Jeg vill

I mellomtiden ba disiplene Ham og sa: «Rabbi, spis!» Men Han sa til
dem: «Jeg har mat å ete som dere ikke kjenner.» Derfor sa disiplene til
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å vri
Han elsker D
–
på ting

hverandre: «Har noen kommet til Ham med noe å spise?» Jesus sier til
dem: «Min mat er å gjøre Hans vilje som sendte Meg, og å fullføre Hans
gjerning. Sier ikke dere: Det er ennå fire måneder før høsten kommer? Se,
Jeg sier dere, løft øynene deres og se på markene! De er allerede hvite
til høsten! Og den som høster, får lønn og samler frukt til evig liv, slik
at både den som sår og den som høster kan glede seg sammen. For her er
dette ordet sant: Én sår, og en annen høster. Jeg sendte dere ut for å høste
det dere ikke har arbeidet for. Andre har arbeidet, og dere har gått inn i
arbeidet deres.»
Bra fordi jeg er sulten – P

Det freaker
meg fortsatt
helt ut at han
vet alt om
alle – P

Verdens Frelser
Mange av samaritanerne i den byen kom til tro på Ham på grunn av kvinnens ord, da hun vitnet og sa: «Han fortalte meg alt det jeg har gjort.» Da
samaritanerne var kommet til Ham, ba de Ham inntrengende om å bli hos
dem. Og Han ble der i to dager. Og mange flere kom til tro på grunn av
Hans eget Ord. Så sa de til kvinnen: «Nå er det ikke lenger på grunn av
det du sa, at vi tror, for vi har selv hørt Ham, og vi vet at Han i sannhet er
Verdens Frelser, Kristus.»
– Trym

r også!

Og min frelse

Tatt imot i Galilea
Etter to dager dro Han så derfra og gikk til Galilea. For Jesus selv vitnet at
en profet ikke har noen ære på sitt eget hjemsted. Da Han kom til Galilea,
tok galileerne imot Ham. De hadde sett alt det Han gjorde i Jerusalem
under høytiden. Også de hadde reist til høytiden.
Disse folka fester hele

tiden! P

Det andre tegn: Helbredelse av tjenestemannens sønn
Så kom Jesus igjen til Kana i Galilea, der Han hadde gjort vann til vin.
Der var det en kongelig tjenestemann som hadde en sønn som lå syk i
Kapernaum. Da han hørte at Jesus var kommet fra Judea til Galilea, gikk
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han til Ham og ba Ham inntrengende om å komme ned og helbrede sønnen
hans, for han var døden nær. Da sa Jesus til ham: «Hvis dere ikke ser tegn
og under, vil dere slett ikke tro.» Den kongelige tjenestemannen sa til
Ham: «Herre, kom ned før barnet mitt dør!» Jesus sa til ham: «Gå hjem!
Din sønn lever.»

Det slår ut det å dra til sykehuset – V

Mannen trodde ordet som Jesus sa til ham, og han gikk av sted. Mens han
var på vei ned, ble han møtt av tjenerne sine, og de sa til ham: «Din sønn
lever!» Så spurte han dem om hvilken time han var blitt bedre. Og de sa til
ham: «I går ved den sjuende time forlot feberen ham.» Da visste faren at
det var i samme time som Jesus sa til ham: «Din sønn lever.» Og han selv
trodde, det samme gjorde alt hans husfolk. Dette var det andre tegnet Jesus
gjorde da Han var kommet fra Judea til Galilea.
Ikke sikker på om min far

KAPITTEL 5

Jesus
hadde trodd selv om han så
m
Try
–
helbrede den gutten

Det tredje tegnet: Helbredelse av syke
Etter dette var det en høytid for jødene, og Jesus dro opp til Jerusalem.
I Jerusalem er det en dam like ved Saueporten, som på hebraisk kalles
Betesda, og som har fem søyleganger. I disse lå det en stor mengde syke
mennesker, blinde, lamme og krøplinger, som ventet på at vannet skulle
bli rørt opp. En engel steg nemlig ned i dammen til visse tider og rørte opp
vannet. Den som da kom først uti, etter at vannet var opprørt, ble frisk,
hvilken sykdom han enn hadde.

Lurer på om en engel fortsatt drar
ned til den dammen i dag – V

Det var en mann der som hadde hatt en sykdom i trettiåtte år. Da Jesus så
ham ligge der og visste at han allerede hadde hatt det slik en lang tid, sier
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Noen dager
vil jeg mye
heller være
syk og
hjemme fra
skolen enn å
bli bedre og
måtte gå. D
Det er den dagen
som vi er ment å
hvile på. Det er
et av de 10 bud.
-Trym

Ganske sikker
på at du
kunne sluppet
unna i dag.
Nyhetene
ville dekket
alt dette. -D

Han til ham: «Vil du bli frisk?» Den syke mannen svarte Ham: «Herre, jeg
har ikke et menneske som kan få meg uti dammen når vannet blir opprørt.
Mens jeg er på vei, går en annen uti før meg.»
Jesus sier til ham: «Reis deg, ta opp sengen din og gå!» Straks ble mannen
frisk, tok opp sengen sin og gikk.

Helt serøst – hvis jeg hadde sett det skje så tror jeg at jeg ville fulgt
Jesus rundt omkring for å se hva det neste han ville gjort var. – P
Men det var sabbat den dagen. Derfor sa jødene til ham som var blitt
helbredet: «Det er sabbat. Du har ikke lov til å bære sengen.» Han svarte
dem: «Han som gjorde meg frisk, sa til meg: Ta sengen din og gå!» Da
spurte de ham: «Hvem er Den Mannen som sa til deg: Ta sengen din og
gå?» Men han som var blitt helbredet, visste ikke hvem det var, for Jesus
hadde trukket seg tilbake av hensyn til den store folkemengden som var på
stedet. Deretter fant Jesus ham i templet, og Han sa til ham: «Se, du er blitt
frisk. Synd ikke mer, så ikke noe verre skal ramme deg.» Mannen gikk da
av sted og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.

Virker som en tåpelig
regel! – P

Vis Faderen og Sønnen ære!
På grunn av dette forfulgte jødene Jesus, og de prøvde å få drept Ham,
fordi Han hadde gjort alt dette på sabbaten. Men Jesus svarte dem: «Min
Far arbeider fortsatt, også Jeg arbeider.» Derfor forsøkte jødene enda mer
å få Ham drept, fordi Han ikke bare brøt sabbaten, men også sa at Gud var
Hans Far, og gjorde seg selv lik Gud.
n det

Jeg kan forestille meg hvorda
ville gjort dem nervøse. – D

Da svarte Jesus og sa til dem: «Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Sønnen
kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det Han ser Faderen gjøre. For
det Han gjør, gjør Sønnen likedan. For Faderen elsker Sønnen og viser
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Ham alt det Han selv gjør. Han skal vise Ham større gjerninger enn disse,
for at dere skal undre dere. For slik som Faderen vekker opp de døde og
gjør dem levende, slik gjør også Sønnen levende dem Han vil. For Faderen
dømmer ingen, men Han har overgitt hele dommen til Sønnen, for at alle
skal ære Sønnen, slik de ærer Faderen. Den som ikke ærer Sønnen, ærer
heller ikke Faderen, som sendte Ham.

Kan ikke forestille meg den type makt

–P

Når jeg vokste opp pleide vi å dra til min bestemors hus hver søndag
ettermiddag. Vi bare satte oss ned og gjorde ingenting unntatt å
prate, bortsett fra når det var tid for godteri. (Bestemor laget denne
kjempegode eplepaien med kanel og hjemmelaget is på toppen). Men
min mor ville alltid si at vi trengte vår sabbatshvile ”fordi slik skapte
Gud oss”. Å holde hviledagen hellig er et av de 10 budene og Jesus
snakker mer om det. I Bibelen, i Markus evangeliet kapittel 2 vers 27
sier Jesus at sabbaten ble laget for mennesker for å forsikre seg om
at vi fikk regelmessig hvile og en dag satt av for Gud. Det virker som
de religiøse lederne på Jesu tid dro det litt for langt.
Onkel G.
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Livet og dommen
Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som hører Mitt Ord og tror på Ham
som har sendt Meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er
gått over fra døden til livet. Jeg hører folk som sier at de tror på Jesus og

lever som om de ikke tror. Får inntrykk av
at det å tro forandrer alt – Trym

Skremmende! – V

Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den time kommer, og er nå, da de døde
skal høre Guds Sønns røst. Og de som hører, skal leve. For slik som
Faderen har liv i seg selv, slik har Han også gitt Sønnen å ha liv i seg selv.
Og Han har også gitt Ham myndighet til å holde dom, fordi Han er
Menneskesønnen. Undre dere ikke over dette. For den timen kommer da
alle som er i gravene skal høre Hans røst og komme fram, de som har
gjort godt, til livets oppstandelse, og de som har gjort ondt, til dommens
oppstandelse. Jeg kan ikke gjøre noe ut fra Meg selv. Etter det Jeg hører,
dømmer Jeg. Og Min dom er rettferdig, for Jeg søker ikke Min egen vilje,
men Faderens vilje, Han som har sendt Meg.
Det firfoldige vitnesbyrdet
Dersom Jeg vitner om Meg selv, er Mitt vitnesbyrd ikke sant. Det er en
annen som vitner om Meg, og Jeg vet at det vitnesbyrdet Han vitner om
Meg, er sant.
Dere har sendt bud til Johannes, og han har vitnet om sannheten. Ikke at
Jeg tar imot vitnesbyrd fra et menneske, men Jeg sier alt dette for at dere
skal bli frelst.

Han var lampen som brant og lyste, og for en tid var dere villige til å glede
dere i hans lys. Men Jeg har et større vitnesbyrd enn det som kom fra
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Johannes, for de gjerningene som Faderen har gitt Meg å fullføre, selve
de gjerningene Jeg gjør, vitner om Meg, at Faderen har sendt Meg. Og
Faderen selv, som har sendt Meg, har vitnet om Meg.

Dere har aldri verken hørt Hans røst eller sett Hans skikkelse. Men dere
har ikke Hans Ord boende i dere, for Den Han sendte, Ham tror dere ikke.
Dere gransker Skriftene, for dere mener at dere har evig liv i dem, nettopp
de vitner om Meg. Men dere vil ikke komme til Meg så dere kan ha liv.

Jesus er som ”Hallo, jeg er her.
Den du har ventet på.- Trym

Visste ikke
Jeg tar ikke imot ære fra mennesker. Men Jeg kjenner dere og vet at dere
at Jesus var
ikke har Guds kjærlighet i dere. Jeg er kommet i Min Fars navn, og dere
tar ikke imot Meg. Hvis en annen kommer i sitt eget navn, så tar dere imot så røff mot
folk. -V
ham. Hvordan kan dere tro, dere som tar ære fra hverandre, og den æren
som kommer fra Den eneste Gud, søker dere ikke? Tenk ikke at det er Jeg
som skal anklage dere for Faderen. Det er én som anklager dere, Moses,
han som dere har satt deres lit til. For dersom dere trodde Moses, ville dere
ha trodd Meg. Han skrev jo om Meg. Men hvis dere ikke tror hans skrifter,
hvordan kan dere da tro Mine Ord?»
KAPITTEL 6
Det fjerde tegnet: Jesus metter fem tusen
Deretter dro Jesus over Galileasjøen, også kalt Tiberiassjøen. Han ble fulgt
av en stor folkemengde, fordi de så tegnene Hans, dem Han gjorde på de
syke. Jesus gikk opp i fjellet, og der satte Han seg sammen med disiplene
sine. Påsken, jødenes høytid, var nær.

Høres mye bedre ut enn å gå til min kjedelige kirke – V
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Hater prøver! – V Da Jesus løftet øynene sine og fikk øye på en stor folkemengde som kom

Ikke sikker på
om jeg fikk
med hvordan
dette skjedde.
Fortsatte bare
fisken og brødet
å multiplisere
seg rett foran
øynene på folket
eller hva? Lurer
på hvordan det
så ut – P

imot Ham, sier Han til Filip: «Hvor skal vi kjøpe brød, så disse kan få
spise?» Men dette sa Han for å prøve ham, for Han visste selv hva Han
ville gjøre. Filip svarte Ham: «Brød for to hundre denarer er ikke nok til
dem, så hver enkelt av dem kan få et lite stykke.» En av disiplene Hans,
Andreas, Simon Peters bror, sier til Ham: «Det er en liten gutt her som har
fem byggbrød og to små fisker, men hva er det til så mange?» Da sa Jesus:
«Få folket til å sette seg ned!» Det var mye gress på stedet. Så satte mennene seg i et antall på omkring fem tusen.
Stor lunsj

for en gutt – D

Jesus tok brødene, og da Han hadde bedt takkebønnen, delte Han dem ut
til disiplene, og disiplene ga til dem som hadde satt seg ned. På samme
måte av småfiskene, så mye de ville ha. Da alle var blitt mette, sier Han
til disiplene sine: «Samle inn stykkene som er igjen, så ingenting går til
spille.» Da samlet de inn alt, og de fylte tolv kurver med stykkene som
var til overs etter dem som hadde spist av de fem byggbrødene. Etter at de
hadde sett det tegnet Jesus gjorde, sa disse menneskene: «Han er i sannhet
Profeten, Han som skal komme til verden.» Jesus visste at det var like før
de ville komme og ta Ham med makt for å gjøre Ham til konge. Derfor dro
Han tilbake til fjellet for å være helt for seg selv. Det jødiske folk (Guds
						

folk) trodde at Messias skulle bli deres konge på jorden. Litt som at hvis vi så noen
gjøre noe
Det femte tegnet: Gå på vannet
forbløffende
Da kvelden kom, gikk disiplene Hans ned til sjøen, steg om bord i en båt og
så kunne vi
satte over sjøen mot Kapernaum. Det var allerede mørkt, og Jesus var ikke
kanskje ønske kommet til dem. Sjøen begynte å gå høyt fordi det blåste en kraftig vind.
han som vår
statsminister. Da de hadde rodd omkring tjuefem eller tretti stadier, ser de Jesus komme
Onkel G gående på sjøen og nærme seg båten. Og de ble redde. Men Han sier til
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dem: «Det er Jeg. Frykt ikke!» De ville da ta Ham om bord i båten, og
straks var båten ved land der de skulle.

Jeg ville vært redd også! Det hadde likevel vært bra kult å gå på vannet.
Livets brød
Dagen etter, da folket som sto på den andre siden av sjøen, hadde sett at
det ikke var noen annen båt der, bortsett fra den disiplene Hans hadde gått
om bord i, og at Jesus heller ikke hadde gått i båten sammen med disiplene
sine, men at disiplene Hans hadde dratt av sted alene – det kom imidlertid
andre båter fra Tiberias, nær det stedet hvor de spiste brød etter at Herren
hadde bedt takkebønnen – da folket altså så at Jesus ikke var der, og heller
ikke disiplene Hans, gikk også de i båtene og kom til Kapernaum for å lete
etter Jesus. Da de fant Ham på den andre siden av sjøen, sa de til Ham:
«Rabbi, når kom Du hit?»

Dere kommer
for GRATIS
Jesus svarte dem og sa: «Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Dere leter etter MAT!
-P

Meg, ikke fordi dere så tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble
mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer til
evig liv, den som Menneskesønnen skal gi dere. For Gud Faderen har satt Jeg forstår ikke
disse folka.
sitt segl på Ham.»

Hvordan kan vi komme inn på dette med å gjøre mirakler? Kunne fått
en bra formue med den slags kraft – D

Han har akkurat fått brød
Da sa de til Ham: «Hva skal vi gjøre for at vi kan utføre Guds gjerninger?» og fisk til å
Jesus svarte og sa til dem: «Dette er Guds gjerning, at dere tror på Ham
dukke opp, nok
som Gud har sendt.»
til å mette over
5000 og de tror
Derfor sa de til Ham: «Hvilket tegn gjør så Du, så vi kan se det og
fortsatt ikke på
tro Deg? Hva er det Du gjør? Våre fedre spiste manna i ørkenen.
ham? Hva kan
Som det står skrevet: Han ga dem brød fra Himmelen å ete.»
matche det?
Trym
The Life Book

39

Da sa Jesus til dem: «Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Moses ga dere ikke
brødet fra Himmelen, men Min Far gir dere det sanne brød fra Himmelen.
For Guds brød er Han som kommer ned fra Himmelen og gir liv til verden.» Da sa de til Ham: «Herre, gi oss alltid dette brødet.»

Sterkt løfte – aldri sulten eller tørst. Men jeg tipper
at han hadde Jesus sa til dem: «Jeg er livets brød. Den som kommer til Meg, skal aldri
akkurat gitt sulte. Og den som tror på Meg, skal aldri noensinne tørste. Men Jeg har
nok mat til en sagt til dere at dere har sett Meg, og likevel tror dere ikke. Alle dem som
bunch med Faderen gir Meg, kommer til Meg, og den som kommer til Meg, skal Jeg
folk – D
aldri støte ut. For Jeg er kommet ned fra Himmelen, ikke for å gjøre Min
egen vilje, men Hans vilje som har sendt Meg. Og dette er Faderens vilje
som sendte Meg: At av alt det Han har gitt Meg, skal Jeg ikke miste noe,
men Jeg skal oppreise det på den siste dag. Og dette er Hans vilje som har
sendt Meg: At hver den som ser Sønnen og tror på Ham, skal ha evig liv.
Og Jeg skal reise ham opp på den siste dag.»

Guds vilje i et nøtteskall – Trym

Vanskelig å
rømme fra der
du kommer
fra. Stol på
meg, jeg vet
det. – P
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Jødene klaget da på Ham fordi Han sa: «Jeg er brødet som er kommet
ned fra Himmelen.» De sa: «Er ikke dette Jesus, Josefs sønn, og kjenner
vi ikke Hans far og mor? Hvordan kan Han da si: Jeg er kommet ned fra
Himmelen?» Derfor tok Jesus til motmæle og sa til dem: «Klag ikke dere
imellom! Ingen kan komme til Meg uten at Faderen, som har sendt Meg,
drar ham. Og Jeg skal reise ham opp på den siste dag.
Det står skrevet i profetene: Og de skal alle være lært av Gud. Så enhver
som har hørt og lært av Faderen, kommer til Meg. Ikke slik at noen har
sett Faderen, uten Han som er fra Gud. Han har sett Faderen. Sannelig,
sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, har evig liv. Jeg er livets
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brød. Deres fedre åt manna i ørkenen, og de døde. Dette er brødet som
kommer ned fra Himmelen, for at en skal ete av det og ikke dø. Jeg er
det levende brød som kommer ned fra Himmelen. Hvis noen eter av dette
brødet, skal han leve evig. Og brødet som Jeg skal gi, er Mitt legeme, som
Jeg vil gi for verdens liv.»
Derfor trettet jødene med hverandre og sa: «Hvordan kan Denne Mannen
gi oss sitt legeme å ete?» Da sa Jesus til dem: «Sannelig, sannelig sier Jeg
Virker voldsomt.
dere: Hvis dere ikke eter Menneskesønnens legeme og drikker Hans blod,
Ikke sikker på at
har dere ikke liv i dere. Den som eter Mitt legeme og drikker Mitt blod,
har evig liv, og ham skal Jeg reise opp på den siste dag. For Mitt legeme er jeg får tak i hva
i sannhet mat, og Mitt blod er i sannhet drikke. Den som eter Mitt legeme
han snakker om
og drikker Mitt blod, blir i Meg, og Jeg blir i ham. På samme måte som
her – V
Den levende Fader utsendte Meg, og Jeg lever ved Faderen, slik skal også
den som eter Meg, leve ved Meg. Dette er brødet som kommer ned fra
Himmelen, ikke som mannaen deres fedre spiste og siden døde. Den som
eter dette brødet, skal leve evig.» Dette sa Han mens Han underviste i
synagogen i Kapernaum. Jeg er ikke sikker på at han snakker

bokstavelig talt om
å spise kroppen hans og drikke blodet, men mer som en
åndelig måte å tenke om det - det er i hvert
Mange disipler vender seg bort
				
Mange av disiplene Hans som
hørte dette, sa da: «Dette er hard tale, hvem fall det som
				
kan høre på den?» Siden Jesus
visste med seg selv at disiplene Hans klaget ungdoms				
over dette, sa Han til dem: «Er
dette til anstøt for dere? Hva da om dere
lederen min
skulle se Menneske-sønnen				
stige opp dit hvor Han var før?Det er Ånden
sa. Trym.
som gir liv. Kjøttet gagner ingenting. De Ord som Jeg taler til dere, er
ånd, og de er liv. Men det er noen av dere som ikke tror.» For Jesus visste
fra begynnelsen hvem det var som ikke trodde, og hvem det var som ville
forråde Ham.

Merkelig å vite at noen kommer til å dolke deg i ryggen og du er
fortsatt sammen med dem. Tror ikke jeg kunne gjøre det. – D
The Life Book

41

Og Han sa: «Derfor har Jeg sagt dere at ingen kan komme til Meg uten at
det blir gitt ham av Min Far.»
Etter den tid trakk mange av disiplene Hans seg tilbake og gikk ikke lenger

Jeg elsker
omkring sammen med Ham. Da sa Jesus til de tolv: «Vil også dere gå
dette verset. bort?» Men Simon Peter svarte Ham: «Herre, hvem skal vi gå til? Du har
Jeg prøver å det evige livs Ord. Og vi har kommet til tro og erkjent at Du er Kristus,
fortelle mine Den Levende Guds Sønn.» Jesus svarte dem: «Har Jeg ikke utvalgt dere
tolv? Og en av dere er en djevel.» Han siktet til Judas Iskariot, Simons
venner at
Jesus er den sønn, for det var han som skulle forråde Ham, han som var en av de tolv.
eneste som
kan gi oss
KAPITTEL 7
evig liv. Av
og til vil de Jesu brødre er vantro
bare ikke
Siden gikk Jesus omkring i Galilea. Han ville ikke gå omkring i Judea,
høre. – Trym fordi jødene var ute etter å drepe Ham. Jødenes høytid, løvhyttefesten, var
nær. Derfor sa brødrene Hans til Ham: «Dra bort herfra og til Judea, så
også disiplene Dine kan se de gjerningene Du gjør. Det er jo ingen som
gjør noe i hemmelighet når han ønsker å bli offentlig kjent. Hvis Du gjør
disse gjerningene, så vis Deg selv for verden.» For ikke engang brødrene
Hans trodde på Ham. Jeg vet hvordan

det er. – Trym

Da sa Jesus til dem: «Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er tiden
alltid inne. Verden kan ikke hate dere, men den hater Meg, fordi Jeg vitner
om den at dens gjerninger er onde. Gå opp til høytiden, dere. Jeg går ikke
opp til denne høytiden ennå, for Min tid er ennå ikke fullt ut kommet.»
Etter at Han hadde sagt dette til dem, ble Han værende i Galilea.

Sier det som det er – kult. – D
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Det virker som om du ikke kan overse denne fyren. Enten elsker

Jesus deltar på høytiden.
du han eller hater han. Fortsatt ikke sikker på hvorfor jødene ikke
Men etter at brødrene Hans hadde dratt
opp, dro også Han opp til høytiden, likte ham.
			
ikke åpenlyst, men i hemmelighet. Jødene
lette etter Ham på høytiden, og Det ser ut til at
			
de sa: «Hvor er Han?» Det var mye prat
om
Ham blant folket. Noen sa:
han gjorde bra 		
		
«Han er god.» Andre sa: «Nei, tvert imot,
Han
forfører
folket.»
Men
ingen
Tipper at
saker.
			
snakket åpent ut om Ham av frykt for jødene.
svarte til deres ide om hvordan Messias

han ikke
burde være. P

De så ut til å være temmelig
irritert på ham – D

Da det var midt under høytiden, gikk Jesus opp i templet og underviste
Jødene undret seg og sa: «Hvordan kan Denne Mannen forstå Skriften når
Han aldri har fått opplæring?» Jesus svarte dem og sa: «Min lære er ikke
Min egen, men tilhører Ham som har sendt Meg. Om noen vil gjøre Hans
vilje, da skal han kjenne om læren er av Gud, eller om Jeg taler ut fra Meg
selv. Den som taler ut fra seg selv, vil selv ta æren. Men Den som vil gi
æren til Ham som har sendt Ham, Han er sannferdig,
og i Ham er det ingen Min bestefar pleide
		
urettferdighet. Har ikke Moses gitt dere loven? Og 		
ingen av dere holder
å si ”Ikke overfør
loven. Hvorfor forsøker dere å drepe Meg?»
skylden, men alltid overfør æren”. Jeg tenker det er

Bra spørsmål! –

P

hva Jesus gjør her – overfører æren til Gud. – V

Folket svarte og sa: «Du har en demon.
Hvem forsøker å drepe Deg?»

Jesus svarte og sa til dem: «Én gjerning gjorde Jeg, og alle dere undrer
dere. Derfor ga Moses dere omskjærelsen – ikke så at den er fra Moses,
men fra fedrene – og dere omskjærer et menneske på sabbaten. Hvis et
menneske blir omskåret på en sabbat, slik at Moseloven ikke skal brytes,
hvorfor er dere da vrede på Meg fordi Jeg gjorde et menneske helt friskt på
en sabbat? Døm ikke etter det dere ser, men fell en rettferdig dom!»

Virker som de burde ønske at bra ting skjedde uansett hvilken dag

det er. – V
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Kunne dette være Kristus?
Noen av dem fra Jerusalem sa da: «Er ikke dette Han de forsøker å få
drept? Men se! Han taler frimodig, og de sier ingenting til Ham. Har
rådsherrene virkelig kommet til erkjennelse av at Han i sannhet er Kristus?
Vi vet da hvor Denne er fra. Men når Kristus kommer, vet ingen hvor Han
er fra.»

Visste de at han virkelig var Messias? – D

Da ropte Jesus ut mens Han lærte i templet, og sa: «Dere både kjenner
Meg og vet hvor Jeg er fra. Og Jeg er ikke kommet av Meg selv, men Han
som sendte Meg, er sannferdig, Han som dere ikke kjenner. Men Jeg kjenner Ham, for Jeg er fra Ham, og Han sendte Meg.»

Wow – det
er søtt!
–D

Derfor ville de ta Ham. Men ingen la hånd på Ham, for Hans time var ennå
ikke kommet. Men mange av folket trodde på Ham og sa: «Når Kristus
kommer, vil Han da gjøre flere tegn enn dem som Denne har gjort?».
Fariseerne hørte at folkemengden snakket slik om Ham, og fariseerne og
øversteprestene sendte ut tjenere for å ta Ham.
På hvilken

anklage?
Virker ikke rett. – P

Da sa Jesus til dem: «Jeg skal være hos dere ennå en liten stund, og så går
Jeg bort til Ham som sendte Meg. Dere skal lete etter Meg og ikke finne
Meg, og der Jeg er, dit kan dere ikke komme.»

Da sa jødene til hverandre: «Hvor vil Han dra, siden vi ikke skal finne
Ham? Han vil vel ikke dra til dem som er spredt blant grekerne og lære
grekerne? Hva betyr det ordet Han sa: Dere skal søke Meg og ikke finne
Meg, og der Jeg er, dit kan dere ikke komme?»

Den ultimate gjemmlek. –
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Løftet om Ånden
På den siste dagen, den store dagen i høytiden, sto Jesus fram, ropte ut og
sa: «Om noen tørster, han skal komme til Meg og drikke. Den som tror på
Meg, som Skriften har sagt, ut fra hans indre skal det flyte strømmer av
levende vann.» Men dette sa Han om Ånden, Den som skulle bli gitt dem
som trodde på Ham. For Den Hellige Ånd var ennå ikke gitt, siden Jesus
ennå ikke var herliggjort. Jeg ble lært at når jeg trodde på Jesus som min frelser,

så ville Den Hellige Ånd komme og bo i meg. – Trym

Mange i folkemengden som hørte dette ord, sa da: «Han er i sannhet Profeten.» Andre sa: «Han er Kristus.» Men noen sa: «Skal Kristus komme fra
Galilea? Har ikke Skriften sagt at Kristus kommer fra Davids slekt og fra
byen Betlehem, som David var fra?» Slik ble det splid blant folket på grunn
n freden og
av Ham. Nå ville noen av dem gripe Ham, men ingen la hånd på Ham. Ja, det var de
m om

virker so
enheten… Det
å
alle mer enn
er
Jesus splitt
V
forene dem. –

Debatt om Jesus
Så kom tjenerne tilbake til øversteprestene og fariseerne, som spurte dem:
«Hvorfor har dere ikke tatt Ham med?» Tjenerne svarte: «Aldri har noe
menneske talt slik som Dette Menneske!» Da svarte fariseerne dem: «Er
også dere forført? Har vel noen av rådsherrene eller fariseerne trodd på
Ham? Men denne folkehopen som ikke kjenner loven, er forbannet.»

Artig… politiet vil ikke arrestere ham

.–D

Nikodemus, han som kom til Jesus om natten og selv var en av dem, sier
da til dem: «Dømmer vår lov et menneske før den hører ham og vet hva
han gjør?» De svarte og sa til ham: «Er også du fra Galilea? Undersøk og
se at ingen profet har stått fram fra Galilea!» Og hver og en gikk hjem til
sitt eget hus.
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KAPITTEL 8
Men Jesus gikk ut til Oljeberget.

Lurer på hva
han skrev.
Det jaget dem
virkelig på
dør. Kanskje
han listet opp
syndene deres
eller noe
lignende. Jeg
ville også komt
meg unna hvis
han hadde
begynt å liste
opp mine
synder så
andre kunne
se det. – D
46

Hmmm…
lsker oliven!
OBS Nam! E
n
øn
ed Guds S
Ikke kødd m
– Trym

En horkvinne blir tilgitt
Tidlig om morgenen kom Han igjen inn i templet, og alt folket kom til
Ham. Og Han satte seg ned og lærte dem. Da kom de skriftlærde og fariseerne til Ham med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. Og da de
hadde ført henne fram midt imellom dem, sa de til Ham: «Mester, denne
kvinnen ble grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I loven har Moses
befalt oss at slike skal steines. Men hva sier Du?» Dette sa de for å prøve
Ham, så de kunne få noe å anklage Ham for.

Men Jesus bøyde seg og skrev på jorden med fingeren, som om Han ikke
hørte. Men da de fortsatte å spørre Ham, rettet Han seg opp og sa til dem:
«Den syndfrie blant dere kan først kaste stein på henne.» Og på nytt bøyde
Han seg ned og skrev på jorden. Men de som hørte dette, ble dømt av sin
samvittighet og gikk bort, én etter én, de eldste først, så alle de andre.

Og Jesus ble alene igjen med kvinnen som sto midt på området. Da Jesus
hadde reist seg og ikke så andre enn kvinnen, sa Han til henne: «Kvinne,
hvor er disse anklagerne dine? Har ingen fordømt deg?» Hun sa: «Ikke én,
Herre.» Jesus sa til henne: «Heller ikke Jeg fordømmer deg. Gå bort og
synd ikke mer!»

Wow! Hun gikk fra å nesten bli steinet til døde og
til en ny start. Jeg ville elsket å fått en slik ny
start. – V
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Verdens lys
Da talte Jesus på nytt til dem og sa: «Jeg er verdens lys. Den som følger
Meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» Da sa fariseerne til
Ham: «Du vitner om Deg selv. Ditt vitnesbyrd er ikke sant.»

Jesus svarte og sa til dem: «Selv om Jeg vitner om Meg selv, er Mitt
vitnesbyrd sant, for Jeg vet hvor Jeg kommer fra og hvor Jeg går. Men
dere vet ikke hvor Jeg kommer fra og hvor Jeg går. Dere dømmer etter det
ytre. Jeg dømmer ingen. Men likevel, om Jeg dømmer, er Min dom sann.
For Jeg er ikke alene om den, men Jeg er sammen med Faderen som sendte
Meg. Det står også skrevet i loven deres at to menneskers vitnesbyrd er
sant. Jeg er Den som vitner om Meg selv, og Faderen som sendte Meg,
vitner om Meg.»

Vrient. – D

Da sa de til Ham: «Hvor er Din Far?» Jesus svarte: «Dere kjenner verken
Meg eller Min Far. Hvis dere hadde kjent Meg, hadde dere også kjent Min
Far.» Disse ord talte Jesus ved tempelkisten, mens Han underviste i
templet. Og ingen la hånd på Ham, for timen Hans var ennå ikke kommet.

Dette kommer stadig... skikkelig kult
hver gang. Kan ikke røre meg enda! – P

Jesus forutsier sin avreise
Da sa Jesus til dem igjen: «Jeg går bort, og dere skal lete etter Meg,
og dere skal dø i deres synd. Dit Jeg går, kan dere ikke komme.» Så sa
jødene: «Kommer Han til å ta livet av seg, siden Han sier: Dit Jeg går, kan
dere ikke komme?»
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Han sa til dem: «Dere er nedenfra. Jeg er ovenfra. Dere er av denne
verden. Jeg er ikke av denne verden. Derfor sa Jeg til dere at dere skal dø
i deres synder. For dersom dere ikke tror at Jeg er Den Jeg er, skal dere dø
i deres synder.»

Høres ut som han sier han er en alien – D

Igjen handler
alt om å tro.
Jeg fatter
poenget. – V

Da sa de til Ham: «Hvem er Du?» Jesus sa til dem: «Akkurat det som Jeg
har sagt dere fra begynnelsen. Jeg har mye å si og å dømme om dere. Men
Han som sendte Meg, er sannferdig. Og Jeg taler til verden alt det som Jeg
har hørt fra Ham.»
Det virker som ingen får tak på ham. Jeg

kjenner følelsen. – V
De forsto ikke at Han talte til dem om Faderen. Så sa Jesus til dem: «Når
dere opphøyer Menneskesønnen, da skal dere vite at Jeg er Den Jeg er, og
at Jeg ikke gjør noe av Meg selv. Men Jeg taler alt slik som Min Far lærte
Meg. Han som sendte Meg, er med Meg. Min Far har ikke latt Meg bli
igjen alene, for Jeg gjør alltid det som behager Ham.»

det.
ikke at det var Jesus som sa
Har hørt dette før, men visste
det
at
og
ten
nhe
s Ord er san
Det virker som han sier at han
Sannhet og frihet
er deg fri. Annerledes enn slik
sett
		
Da Han talte disse ordene, var det mange som kom til tro på Ham. Da sa jeg har hørt
			
Jesus til de jødene som var kommet til tro på Ham: «Hvis dere blir i Mitt det før.
			
til
Ord, er dere i sannhet Mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og Fra slave
			
sannheten skal gjøre dere fri.» De svarte Ham: «Vi er Abrahams slekt og sønn
			
kult.
har aldri vært slaver under noen. Hvordan kan Du si: Dere skal bli fri?» – bra
			
–V
Jesus svarte dem: «Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som gjør synd, er
				

Skulle ønske jeg kunne si det samme – Trym

syndens slave. Slaven blir ikke i huset til evig tid. Sønnen blir der til evig
tid. Så hvis Sønnen gjør dere fri, da blir dere virkelig fri.» «Jeg vet at dere
er av Abrahams slekt, men dere søker å drepe Meg, fordi Mitt Ord ikke har
noe rom hos dere. Jeg taler det Jeg har sett hos Min Far, og dere gjør det
dere har sett hos deres far.»
48
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De svarte og sa til Ham: «Abraham er vår far.» Jesus sa til dem: «Hvis
dere var Abrahams barn, ville dere gjort Abrahams gjerninger. Men nå
forsøker dere å drepe Meg, et Menneske som har fortalt dere sannheten
som Jeg har hørt fra Gud. Abraham gjorde ikke slikt. Dere gjør deres fars
gjerninger.»

Prøver ikke å fordreie noe. - P
Da sa de til Ham: «Vi er ikke født i hor. Vi har én Far – Gud.» Jesus sa
til dem: «Hvis Gud var deres Far, hadde dere elsket Meg, for Jeg er utgått
fra Gud og kommet hit. Jeg er heller ikke kommet av Meg selv, men Han
sendte Meg. Hvorfor forstår dere ikke Min tale? Fordi dere ikke er i stand
til å høre Mitt Ord. Dere er av deres far, djevelen, og dere vil følge deres
fars lyster. Han var en morder fra begynnelsen og står ikke i sannheten, for
det er ingen sannhet i ham. Når han taler løgn, taler han ut fra sitt eget, for
han er en løgner og løgnens far. Men fordi Jeg taler sannheten, tror dere
Meg ikke. Hvem av dere kan overbevise Meg om synd?

En rett
venstre! – P

En solid uppercut!
–P

Og hvis Jeg sier sannheten, hvorfor tror dere Meg ikke? Den som er av
Gud, hører Guds Ord. Derfor hører dere ikke, fordi dere ikke er av Gud.»

Knockout! – P
Jesus og Abraham
Da svarte jødene og sa til Ham: «Sier vi ikke med rette at Du er en samaritan og besatt av en demon?»

Hei du, har ikke du en demon? Sprøtt – D
Jesus svarte: «Jeg har ingen demon. Men Jeg ærer Min Far, og dere
vanærer Meg. Jeg søker ikke Min egen ære. Det er En som søker den og
dømmer. Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Om noen holder fast på Mitt
Ord, skal han aldri i evighet se døden.»
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Da sa jødene til Ham: «Nå vet vi at Du har en demon! Abraham er død og
det samme er profetene, og Du sier: Om noen holder fast på Mitt Ord, skal
han aldri i evighet smake døden. Er Du større enn vår far Abraham, som er
død? Også profetene er døde. Hvem er det Du utgir Deg for å være?»

Kaller han en som innbiller seg – P
Jesus svarte: «Hvis Jeg ærer Meg selv, er Min ære ingenting. Det er Min
Far som ærer Meg, Ham dere omtaler som deres Gud. Likevel har dere
ikke kjent Ham, men Jeg kjenner Ham. Hvis Jeg sier: Jeg kjenner Ham
ikke, er Jeg en løgner som dere. Men Jeg kjenner Ham og holder Hans
Ord. Deres far Abraham frydet seg over å se Min dag, og han så den og
gledet seg.»
Tilbake til det igjen!

–P

Da sa jødene til Ham: «Du er ennå ikke femti år, og Du har sett Abraham?» Jesus sa til dem: «Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Jeg er før Abraham var.» Da tok de opp steiner for å kaste på Ham. Men Jesus skjulte seg
og gikk ut av templet. Han gikk midt imellom dem og kom forbi på den
måten.
Menighetslederen min sier at det er en stor greie når Jesus sier
”Jeg er ” fordi det er slik Gud snakket om seg selv i Det gamle
testamentet i Bibelen. Når Jesus hevder å være ”Jeg er”, var det
KAPITTEL 9 som total blasfemi for de jødiske lederne. Der er sannsynligvis
derfor de tok steiner for å kaste på ham. Trym
Det sjette tegnet: En mann som er født blind, får synet
Da Jesus gikk videre, fikk Han øye på en mann som hadde vært blind fra
fødselen av. Disiplene Hans spurte Ham og sa: «Rabbi, hvem har syndet,
denne mannen eller hans foreldre, siden han ble født blind?» Jesus svarte:
«Verken denne mannen eller hans foreldre har syndet, men dette skjedde
for at Guds gjerninger skulle bli åpenbart på ham. Mens det ennå er dag,
må Jeg gjøre Hans gjerninger som har sendt Meg. Natten kommer da ingen
kan arbeide. Så lenge Jeg er i verden, er Jeg verdens lys.»
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En mening med blindheten? Søsteren min er døv. Lurer på hva
meningen med det er? – P

The Life Book...Har du spørsmål? Spør den som ga deg boken

Da Han hadde sagt alt dette, spyttet Han på jorden og lagde en deig av
spyttet. Han tok deigen og smurte på øynene til den blinde. Og Han sa til
ham: «Gå og vask deg i Siloadammen!» – det betyr «Utsendt». Så gikk
mannen og vasket seg og kom seende tilbake.

Ekkelt! – V

Lurer på hvorfor han brukte

leire denne gangen? – D

Da sa naboene og de som tidligere hadde sett at han var blind: «Er ikke
dette han som satt og tigget?» Noen sa: «Det er han.» Andre sa: «Han
ligner ham.» Han selv sa: «Det er jeg.» Derfor sa de til ham: «Hvordan
ble øynene dine åpnet?» Han svarte og sa: «Et Menneske som heter Jesus,
lagde en deig og smurte øynene mine og sa til meg: Gå til Siloadammen og
vask deg. Så gikk jeg og vasket meg, og jeg fikk synet.» Da sa de til ham:
«Hvor er Han?» Han sa: «Jeg vet ikke.»

Kan ikke forestille meg å
prøve å
få folk til å tro på deg. V

Den helbredede mannens vitnesbyrd
De førte ham som hadde vært blind, til fariseerne. Det var sabbat da Jesus
lagde deigen og åpnet øynene hans. Derfor spurte også fariseerne ham
igjen om hvordan han hadde fått synet. Han sa til dem: «Han la en deig på Lager oppstyr igjen
øynene mine, og jeg vasket meg, og jeg ser.» Derfor sa noen av fariseerne: – min type! - P
«Denne mannen er ikke fra Gud, for Han holder ikke sabbaten.» Andre sa:
«Hvordan kan et menneske som er en synder, gjøre slike tegn?» Og det ble
strid blant dem.
Jeg fatter ikke disse fariseer-folkene. Han gjør noe godt på sab-

baten igjen og de liker ikke det. D

De henvendte seg igjen til den blinde: «Hva sier du om Ham siden Han
åpnet øynene dine?» Han sa: «Han er en profet.» Men jødene trodde ikke
på det som ble fortalt om ham, at han hadde vært blind og fått synet, før de
hadde kalt til seg foreldrene til ham som hadde fått synet.
De spurte dem og sa: «Er dette deres sønn, som dere sier ble født blind?
Hvordan kan han nå se?»
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Vil ikke
engang stå
opp for eget
barn. Håper
aldri at jeg
blir slik. D

Hans foreldre svarte dem og sa: «Vi vet at dette er vår sønn, og at han ble
født blind. Men hva det kommer av at han nå ser, det vet vi ikke. Vi vet
heller ikke hvem som åpnet øynene hans. Han er gammel nok, spør ham
selv! Han kan snakke for seg selv.» Dette sa foreldrene hans fordi de var
redde for jødene. Jødene var nemlig allerede blitt enige om at dersom noen
bekjente Ham som Kristus, skulle han bli utstøtt av synagogen. Derfor sa
foreldrene hans: «Han er gammel nok, spør ham selv!»
Så kalte de for andre gang til seg mannen som hadde vært blind, og sa til
ham: «Gi Gud æren! Vi vet at Denne Mannen er en synder.» Han svarte og
sa: «Om Han er en synder, vet jeg ikke. En ting vet jeg: Selv om jeg var
blind, ser jeg nå.»

Som strofen fra sangen ”Å nåde stor” – V
Da sa de til ham nok en gang: «Hva gjorde Han med deg? Hvordan åpnet
Han øynene dine?» Han svarte dem: «Jeg har allerede fortalt dere det, og
dere hørte ikke etter. Hvorfor vil dere høre det en gang til? Vil også dere
bli disipler av Ham?»
P

Tok deg! –
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Da hånte de ham og sa: «Du er disippel av Ham, men vi er disipler av
Moses. Vi vet at Gud talte til Moses. Men hvor Denne kommer fra, vet vi
ikke.» Mannen svarte og sa til dem: «Dette er da forunderlig, at dere ikke
vet hvor Han er fra, og Han åpnet øynene mine? Vi vet da at Gud ikke
hører syndere. Men om noen tilber Gud og gjør Hans vilje, så hører Han
ham. Helt fra tidens begynnelse har det vært uhørt at noen åpnet øynene til
en som var født blind. Hvis Denne ikke var fra Gud, kunne Han ikke gjøre
noe slikt.»
De svarte ham: «Du er helt og fullt født i synder, og du vil belære oss?»
Og de kastet ham ut.
Jeg elsker denne delen der fyren som var blind nå står opp for Jesus og forteller disse religiøse
lederne hvordan det er. Hvis jeg noen gang blir kastet ut fra en plass, så vil jeg at det skal være
fordi jeg stod opp for Jesus og det som var rett. – Trym
The Life Book...Har du spørsmål? Spør den som ga deg boken

Den blinde mannens syn og fariseernes blindhet
Jesus fikk høre at de hadde kastet ham ut. Og da Han hadde funnet ham,
sa Han til ham: «Tror du på Guds Sønn?» Han svarte og sa: «Hvem er
Han, Herre, så jeg kan tro på Ham?» Jesus sa til ham: «Du har allerede
sett Ham. Han som snakker med deg, Han er det.» Da sa han: «Herre, jeg
tror!» Og han tilba Ham.

Vrient ikke å tro når du har vært blind og nå kan se. – P
Jesus sa: «Til dom er Jeg kommet inn i denne verden, så de som ikke ser,
skal få se, og de som ser, skal blindes.» Noen av fariseerne som var med
Ham, hørte da disse ord og sa til Ham: «Er vi også blinde?» Jesus sa til
dem: «Hadde dere vært blinde, hadde dere ikke hatt noen synd. Men nå
Av og til sier han forvirrende ting som jeg
sier dere: Vi ser. Derfor består deres synd.»

virkelig må tenke over. – V

KAPITTEL 10

Pappa tok meg en gang med til en dyrehage for husdyr.
Jeg lærte at saueull føles spesiell og at det ikke er
særlig smart å stange mot en geit. – D

Den ideelle hyrde
«Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som ikke går inn i saueinnhegningen gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en
røver. Men den som går inn gjennom porten, er sauenes hyrde. For ham
åpner portvokteren opp, og sauene hører hans røst, og han kaller sine
egne sauer ved navn og leder dem ut. Når han fører sine egne sauer ut,
går han foran dem. Sauene følger ham, for de kjenner røsten hans. Men en
fremmed vil de slett ikke følge; de vil flykte fra ham, for de kjenner ikke
røsten til den fremmede.» Jesus brukte denne lignelsen, men de forsto ikke
hva det var Han sa til dem.

Ikke jeg heller. – V
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Den gode hyrde
Da sa Jesus igjen til dem: «Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Jeg er porten
Jeg tror at inn til sauene.Alle som er kommet før Meg, er tyver og røvere, men sauene
mange folk hørte ikke på dem. Jeg er porten. Hvis noen går inn gjennom Meg, skal
tror at hvis han bli frelst, og han skal gå inn og gå ut og finne beite. Tyven kommer
de bestemte ikke for noe annet enn for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg er kommet
seg for å
for at de skal ha liv, og det i overflod. Jeg er Den gode Hyrde. Den gode
følge Jesus Hyrde gir sitt liv for sauene. Men en leiekar, en som ikke er hyrde og som
så ville det ikke eier sauene, når han ser ulven komme, forlater han sauene og flykter.
bli et tafatt
Og ulven kaster seg over sauene og sprer dem. Leiekaren flykter fordi han
og kjedeer en leiekar og ikke har omsorg for sauene.

lig liv. Jeg
liker denne
delen fordi
Jesus sier
at det beste
livet kommer når du
følger han.
Trym

Ah… forutseende. – P

Jeg er den gode hyrde, Jeg kjenner Mine, og Jeg er kjent av Mine. Som
Min Far kjenner Meg, slik kjenner også Jeg Min Far. Jeg gir Mitt liv for
sauene. Jeg har andre sauer, som ikke er av denne flokken. Dem må Jeg
også lede, og de skal høre Min røst. Det skal være én flokk og én hyrde.

Jeg håper at jeg ikke er en av dem. – V
Derfor elsker Min Far Meg, fordi Jeg gir Mitt liv, for at Jeg skal ta det
igjen. Ingen tar det fra Meg, men Jeg gir det av Meg selv. Jeg har makt til
å sette det til, og Jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet har Jeg fått av
Min Far.»

Antar at han sier
han kunne
Det forandrer
unngått å bli drept, men han tillot seg selv å bli drept for sauene hans skyld.
D
–
ham.
drepte
og
ting for meg. Jeg trodde at de bare kom og tok ham

Så ble det igjen splid blant jødene på grunn av disse ordene.
Mange av dem sa: «Han har en demon og er gal. Hvorfor hører dere på
Ham? Andre sa: «Slike ord kan ikke være fra en demonbesatt. En demon
kan vel ikke åpne øynene på en blind?»

Frikjent selv om juryen var uenig. – P
54
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–V

Jesus på templets innvielse Lurer på om de får snø?
Festen til minne om templets innvielse ble nå holdt i Jerusalem, og det var
vinter. Jesus gikk omkring i templet, i Salomos buegang. Da flokket jødene
seg om Ham og sa til Ham: «Hvor lenge vil Du holde oss i spenning? Hvis
Du er Kristus, så si det rett ut.»
Jesus svarte dem: «Jeg har sagt det til dere, men dere tror ikke. De gjerningene Jeg gjør i Min Fars navn, de vitner om Meg. Men dere tror ikke fordi
dere ikke er av Mine sauer, som Jeg sa til dere. Mine sauer hører Min røst,
og Jeg kjenner dem, og de følger Meg. Jeg gir dem evig liv, og de skal
aldri i evighet gå fortapt. Heller ikke skal noen rive dem ut av Min hånd.
Min Far, som har gitt dem til Meg, er større enn alle. Og ingen er i stand
til å rive dem ut av Min Fars hånd. Jeg og Min Far, Vi er ett.»
Han sier at Han er ett med Gud – at Han er guddommelig. Det virker absolutt å fyre opp jødene å se på det
Fornyet innsats for å stene Jesus som blasfemisk. – Onkel G.
Da tok jødene igjen opp steiner for å steine Ham. Jesus svarte dem:
«Mange gode gjerninger fra Min Far har Jeg vist dere. For hvilken av disse
gjerningene steiner dere Meg?»

Godt spørsmål. – P
Jødene svarte Ham og sa: «For en god gjerning steiner vi Deg ikke, men
for gudsbespottelse, og fordi Du som er et Menneske, gjør Deg selv til
Gud.» Jesus svarte dem: «Står det ikke skrevet i deres lov: Jeg har sagt:
Dere er guder? Hvis Han kalte dem guder, dem som Guds Ord kom til – og
Skriften kan ikke gjøres ugyldig – kan dere da si om Ham som Min Far
helliget og sendte til verden: Du taler gudsbespottelig, fordi Jeg sa: Jeg er
Guds Sønn? Hvis Jeg ikke gjør Min Fars gjerninger, så tro Meg ikke. Men
hvis Jeg gjør dem, så tro gjerningene, selv om dere ikke tror Meg, så dere
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kan vite og tro at Min Far er i Meg og Jeg i Ham.» Derfor forsøkte de på
ny å gripe Ham, men Han gikk bort og slapp unna hendene deres.

Han har stor unslippingsevne. P

Mange kommer til tro på Jesus ved Jordan
Igjen dro Han tilbake til den andre siden av Jordan, til det stedet hvor Johannes først døpte, og der ble Han. Da var det mange som kom til Ham, og
de sa: «Johannes gjorde ingen tegn, men alt det Johannes talte om Denne
Mannen, var sant.» Og mange kom til å tro på Ham der.

KAPITTEL 11

Det er ganske
voldsomt! – V

Lasarus dør
Det var en mann der som var syk, Lasarus fra Betania, den byen hvor
Maria og hennes søster Marta bodde. Det var den Maria som salvet Herren
med velduftende salveolje og tørket føttene Hans med håret sitt. Hennes
bror, Lasarus, var syk. Derfor sendte søstrene bud på Ham og sa: «Herre,
se, han som Du elsker, er syk.»

Da Jesus hørte det, sa Han: «Denne sykdommen er ikke til døden, men
for Guds æres skyld, for at Guds Sønn skal bli herliggjort ved den.» Jesus
elsket Marta og hennes søster og Lasarus. Da Jesus hørte at han var syk,
ble Han ennå to dager på det stedet Han var. Deretter sier Han til disiplene
sine: «La oss dra til Judea igjen.»

Disiplene sa til Ham: «Rabbi, nylig forsøkte jødene å steine Deg, og så
drar Du dit igjen?»

Du må tro han er gal. – D
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Jesus svarte: «Er ikke en dag på tolv timer? Hvis noen vandrer om dagen,
snubler han ikke, for han ser denne verdens lys. Men den som vandrer om
natten, snubler, for lyset er ikke i ham.»

Ikke sikker på hva det har å gjøre med å bli steinet av jødene???? – P
Alt dette sa Han, og deretter sier Han til dem: «Vår venn Lasarus sover,
men Jeg drar for å vekke ham opp.» Da sa disiplene Hans: «Herre, hvis
han er sovnet, vil han bli frisk.» Men Jesus hadde talt om hans død, mens
de trodde at Han snakket om søvnens hvile. Virker som du trenger en hemmelig

dekoder –
ring innimellom for å finne ut hva Jesus sier, eller
kanskje jeg bare
		
Så sa Jesus rett ut til dem: «Lasarus er død. For
deres skyld er Jeg glad
		
Jeg ikke var der, så dere kan få tro. Men la oss likevel gå til ham.» Tomas, er en nerd. – D
som blir kalt Tvillingen, sa da til sine meddisipler: «La oss også dra, så vi
kan dø sammen med ham.»

Vel, jaha, jeg skal være rett bak deg. – D

Oppstandelsen og livet
Da Jesus så kom fram, fant Han at Lasarus allerede hadde ligget i graven i
fire dager. Betania lå like ved Jerusalem, omtrent femten stadier unna.
Mange av jødene var kommet til kvinnene som var sammen med Marta
og Maria, for å trøste dem i sorgen over deres bror. Med det samme Marta
hørte at Jesus kom, gikk hun Ham i møte. Men Maria satt igjen i huset.
Marta sa da til Jesus: «Herre, hvis Du hadde vært her, hadde ikke min bror
vært død. Men også nå vet jeg at alt det Du ber Gud om, vil Gud gi Deg.»
Jesus sier til henne: «Din bror skal stå opp igjen.» Marta sier til Ham: «Jeg
e når
vet at han skal stå opp igjen i oppstandelsen på den siste dag.» Jesus sa til Har hørt dett
–V
e.
sk
på
er
henne: «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på Meg, skal leve selv det
om han dør. Og hver den som lever og tror på Meg, skal aldri i evighet dø.
Tror du dette?»

Tro, tro, tro. Lurer på hvor mange ganger
Jesus sier ”tro”? – P
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Hun sa til Ham: «Ja, Herre, jeg tror at Du er Kristus, Guds Sønn, Han som
kommer til verden.»

Sorgen over døden
Da hun hadde sagt dette, gikk hun bort og kalte i all stillhet på sin søster
Maria og sa: «Mesteren er her og kaller på deg.» Med det samme hun hørte
det, reiste hun seg straks opp og kom til Ham. Nå var Jesus ennå ikke
kommet inn i byen, men var på det stedet der Marta hadde møtt Ham.

Jødene som var sammen med henne i huset og trøstet henne, så at Maria
brått reiste seg og gikk ut. Da fulgte de med henne og sa: «Hun går til
graven for å gråte der.» Da Maria kom dit hvor Jesus var og fikk se Ham,
falt hun ned ved føttene Hans og sa til Ham: «Herre, hvis Du hadde vært
her, hadde ikke min bror vært død.»

Hun hadde solid tro. – Trym

Da Jesus så henne gråte og jødene som kom sammen med henne, gråte, ble
Han opprørt i ånden og beveget. Han sa: «Hvor har dere lagt ham?» De
sa til Ham: «Herre, kom og se!» Jesus gråt. Da sa jødene: «Se hvor Han
elsket ham!» Noen av dem sa: «Kunne ikke Denne, Han som åpnet den
blindes øyne, også ha gjort det slik at denne mannen slapp å dø?»

Gråter og er
sint? Wow. – V

Jesus gråter? Dette er trolig den kuleste delen for meg så langt. Fint å vite at selv om han
er perfekt og guddommelig så gråter han likevel når han ser folk som han elsker gråte. – V

Da Jesus kommer bort til graven, blir Han igjen opprørt i sitt indre. Graven
var en hule, og en stein lå foran den. Jesus sier: «Ta bort steinen!» Marta,
den avdødes søster, sier til Ham: «Herre, han stinker allerede, for det er jo
den fjerde dagen.»

Herreparfyme – En hyllest til ”Død Kropp”. Guffent. – P
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Jesus sier til henne: «Sa Jeg deg ikke at hvis du tror, skal du få se Guds
herlighet?» Da tok de steinen bort fra stedet der den døde lå.

Jesus løftet blikket og sa: «Far, Jeg takker Deg for at Du har hørt Meg. Jeg
vet at Du alltid hører Meg, men på grunn av folkemengden som står rundt
her, sa Jeg dette, for at de skal tro at det er Du som har sendt Meg.» Da
Han hadde sagt alt dette, ropte Han med høy røst: «Lasarus, kom ut hit!»
Han som hadde vært død, kom ut, ombundet på hender og føtter med
likklær. Ansiktet hans var omhyllet av en svetteduk. Jesus sier til dem:
«Løs ham og la ham gå!»

Hvordan er dette faktisk mulig? Fyren var jo død i fire dager! Seriøst,
hvis jeg hadde sett dette skje så hadde det vært bevis nok for meg at
han var den han sa han var. – D

Planer om å drepe Jesus
Mange av de jødene som var kommet til Maria og som hadde sett det Jesus
gjorde, kom da til tro på Ham. Men noen av dem gikk av sted til fariseerne
og fortalte dem om det Jesus hadde gjort. Da samlet øversteprestene og
fariseerne Rådet og sa: «Hva skal vi gjøre? For Denne Mannen gjør mange
tegn. Hvis vi lar Ham fortsette på denne måten, vil alle komme til tro på
Ham, og romerne vil komme og ta fra oss både stedet og folket.»

Dette er urkomisk! Å nei, han gjør for mye bra og alle kommer
til å like han! Vi må få han bort nå! Tuller du? – P

Men en av dem, Kaifas, som var øversteprest det året, sa til dem: «Dere
forstår ingenting, og dere tenker heller ikke over at det er bedre for oss at
ett menneske dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» Dette sa han
ikke av seg selv. Men fordi han var øversteprest det året, profeterte han at
Jesus skulle dø for folket, ja, ikke bare for det folket, men også for at Han
skulle samle til ett de Guds barn som er spredt
omkring. Fra den dag var
			
Religiøse
de bestemt på å drepe Ham.
blir gun men. Jeg pleide å forestille meg at

Han fikk rett med den profetien! –

ledere
Jesus var
en hyggelig fyr som kom med fred og kjærlighet. Det
ser mer ut som folk enten elsket eller hatet ham. – D
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Derfor gikk ikke Jesus lenger åpenlyst omkring blant jødene, men dro
derfra til landet like ved ørkenen, til en by som heter Efraim. Der holdt
Han seg sammen med disiplene sine. Men jødenes påske var nær, og før
påske dro mange fra landet opp til Jerusalem for å rense seg. De lette da
etter Jesus, og snakket seg imellom mens de sto i templet: «Hva tror dere,
kommer Han ikke til høytiden i det hele tatt?» Både øversteprestene og
fariseerne hadde gitt befaling om at dersom noen visste hvor Han var,
skulle han melde fra om det, så de kunne gripe Ham.

KAPITTEL 12
Jesus blir salvet i Betania
Seks dager før påske kom Jesus til Betania, der Lasarus bodde, han som
hadde vært død og som Han hadde vekket opp fra de døde. Der lagde
de et festmåltid for Ham. Marta vartet opp, mens Lasarus var en av dem
som satt til bords med Ham. Da tok Maria et pund meget kostbar olje av
nardus, salvet Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Huset ble fylt av
duften av salveoljen. Men en av disiplene Hans, Judas Iskariot, Simons
sønn, han som skulle forråde Ham, sa: «Hvorfor ble ikke denne velduftEr helt
oppslukt av ende salveoljen solgt for tre hundre denarer og pengene gitt til de fattige?»
Dette sa han ikke fordi han brydde seg om de fattige, men fordi han var en
pengene.
tyv og hadde pengekassen, og han tok stadig av det som ble lagt i den.
–P
Men Jesus sa: «La henne være i fred! Hun har gjemt denne oljen til dagen
for Min gravferd. De fattige har dere jo alltid hos dere, men Meg har dere
ikke alltid.»
Det må være merkelig å vite: 1. Du kommer til å bli drept selv om du er helt uskyldig. 2. Det kommer til å
bli ekstremt smertefullt. 3. Folkene du dør for er de som vil drepe deg – P
Bestemmelsen om å drepe Lasarus
En stor mengde av jødene visste nå at Han var der. Og de kom, ikke bare for
Jesu skyld, men også for å se Lasarus, som Han hadde vakt opp fra de døde.
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Men øversteprestene besluttet å drepe Lasarus også, for på grunn av ham
gikk mange av jødene ut dit, og de trodde på Jesus.

Alvorlig onde prester! -D

Den triumferende innmarsjen
Dagen etter var en stor folkemengde kommet til høytiden. Da de hørte at
Jesus var på vei til Jerusalem, tok de grener av palmetrær og gikk ut for
å møte Ham, og de ropte: Hosianna! Velsignet være Han som kommer i
Herrens navn! Israels Konge! Da Jesus hadde funnet et ungt esel, satte
– Ikke akkurat en
Han seg på det, slik det er skrevet: Frykt ikke, Sions datter. Se, din Konge skjult virkso
mhet når
kommer, sittende på en eselfole.
folk er ute etter å

drepe deg. – P

Disiplene Hans forsto ikke alt dette til å begynne med. Men da Jesus var
herliggjort, husket de at alt dette var skrevet om Ham, og at de hadde gjort
dette for Ham. Folkeskaren vitnet derfor om dette, de som hadde vært
sammen med Ham da Han kalte Lasarus ut fra graven og reiste ham opp
fra de døde. Derfor gikk også folket Ham i møte, fordi de hørte at Han
hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da til hverandre: «Dere ser at dere
ikke får utrettet noe. Se, all verden følger etter Ham!»

Sjalu? – V

Jesus forutsier sin korsfestelse
Blant dem som kom opp for å tilbe under høytiden, var det noen grekere.
De kom til Filip, som var fra Betsaida i Galilea, og spurte ham og sa:
«Herre, vi vil se Jesus.» Filip kom og fortalte dette til Andreas, og deretter
sa Andreas og Filip det til Jesus.
Men Jesus svarte dem og sa: «Timen er kommet da Menneskesønnen skal
bli herliggjort. Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Hvis ikke hvetekornet
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faller i jorden og dør, blir det bare alene igjen. Men hvis det dør, bærer det
mye frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det, men den som hater sitt
liv i denne verden, skal bevare det til evig liv.

Hmmm. Må tenke på den. – D

Hvis noen tjener Meg, må han følge Meg. Der Jeg er, der skal også Min
tjener være. Hvis noen tjener Meg, skal Min Far ære ham. Nå er Min sjel
forferdet, og hva skal Jeg si? Far, frels Meg fra denne time? Nei, nettopp
derfor er Jeg kommet til denne time. Far, herliggjør Ditt navn!»

Wow! – V

Da kom en røst fra himmelen, som sa: «Jeg har allerede herliggjort det og
skal igjen herliggjøre det.» Folket som sto der og hørte det, sa da at det
hadde tordnet. Andre sa: «En engel har talt til Ham.»

et på meg. –
Det ville virk

V

Jesus svarte og sa: «Denne røsten kom ikke for Min skyld, men for deres
skyld. Nå er denne verdens dom. Nå blir denne verdens hersker kastet ut.
Og Jeg, når Jeg blir løftet opp fra jorden, skal Jeg dra alle til Meg.»

Dette sa Han for å gi til kjenne med hvilken død Han skulle dø. Folket
svarte Ham: «Vi har hørt ut fra loven at Kristus forblir til evig tid.
Hvordan kan Du da si: Menneske-sønnen skal bli løftet opp? Hvem er
denne Menneskesønnen?»

Da sa Jesus til dem: «Ennå en liten stund er lyset hos dere. Vandre mens
dere har lyset, så ikke mørket skal overvinne dere. Den som vandrer i
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mørket, vet ikke hvor han går. Tro på lyset, mens dere har lyset, så dere kan
bli lysets barn.» Dette sa Jesus, og så dro Han bort og ble skjult for dem.

Det virker som han ikke svarer direkte på noen spørsmål. Jeg
liker faktisk det med han. Han gjør sin egen greie. – P

Jesajas profetier oppfylt
Men selv om Han hadde gjort så mange tegn framfor dem, trodde de ikke
på Ham, for at profeten Jesajas ord skulle bli oppfylt, slik han har sagt: Hvordan kunne de ikke
tro på han etter at de
Herre, hvem trodde vårt budskap? Og for hvem ble Herrens arm
åpenbart? Derfor kunne de ikke tro, for Jesaja sa også: Han har forblindet så alt han gjorde? – V
deres øyne og forherdet deres hjerter, så de ikke skulle se med øynene og
ikke forstå med hjertet og vende om, så Jeg kunne lege dem. Alt dette sa
Jesaja da han så Hans herlighet og talte om Ham.

Det er vanskelig å tenke på at Gud blindet øynene og herdet hjertene deres. Jeg ønsker han vil mykne opp min fars hjerte. Trym

Likevel var det mange, selv blant rådsherrene, som trodde på Ham. Men på
grunn av fariseerne bekjente de Ham ikke, så de ikke skulle bli utstøtt fra
n være
Kan ma lig
synagogen. For de elsket ære fra mennesker høyere enn ære fra Gud.

jeg også. Men jeg tenker at jeg har akkurat begynt å forstå
hva Jesus og Gud handler om mens jeg går igjennom dette. Så
Jesu oppdrag kanskje vil ting forandre seg. – V

e
en hemm ende?
o
Jesus – tr
m
Try

Men Jesus ropte og sa: «Den som tror på Meg, tror ikke bare på Meg, men
på Ham som sendte Meg. Og den som ser Meg, ser Ham som har sendt
Meg. Jeg er kommet som et lys til verden, for at hver den som tror på Meg,
ikke skal bli i mørket.

Hvis noen hører Mine Ord og ikke tror, dømmer ikke Jeg ham. For Jeg
kom ikke for å dømme verden, men for å frelse verden. Den som forkaster
Meg og ikke tar imot Mine Ord, har det som dømmer ham. Ordet som Jeg
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har talt, det skal dømme ham på den siste dag. For Jeg har ikke talt av
Meg selv. Men Faderen som har sendt Meg, ga Meg bud om hva Jeg skulle
si og hva Jeg skulle tale. Jeg vet at Hans bud er evig liv. Det som Jeg da
taler, taler Jeg slik som Faderen har sagt Meg.»

Du avviser meg? Du
får hamle opp med min
far! – P
KAPITTEL 13

Snakker nok om
dommedag-biten. Jeg
har hørt om det. – DH

Jesus vasker føttene til disiplene
Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da
Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine
egne som var i verden, slik elsket Han dem til det siste. Da måltidet var
over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons
sønn, at han skulle forråde Ham.

Guffent å tenke på at djevelen legger ting i hjertet vårt. – V
Jesus visste at Hans Far hadde overgitt alt i Hans hender, og at Han var
kommet fra Gud og skulle gå til Gud. Da reiser Han seg opp fra måltidet
og legger fra seg klærne sine, tar et håndkle og binder det rundt seg.
Deretter fyller Han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og
tørke dem med håndkleet Han har rundt seg.
er ekkelt! –

Føtter

Så kommer Han til Simon Peter. Og Peter sier til Ham: «Herre, vasker Du
føttene mine?» Jesus svarte og sa til ham: «Det Jeg gjør, forstår du ikke
nå, men du skal forstå det etter dette.» Peter sier til Ham: «Du skal slett
ikke vaske føttene mine, ikke i all evighet!» Jesus svarte ham: «Hvis Jeg
ikke vasker deg, har du ikke del med Meg.»
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Hva er saken med fot-vasking greia? Det virker som en underlig
ting å gjøre. D
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Da min mor var nær slutten måtte jeg gjøre alt for henne. Bade henne, lage mat, skifte bleie,
børste håret og pusse tennene …alt. Det var den mest ydmykende opplevelse i mitt liv. Jeg lærte
mye om å være en tjener. Hun gjorde alt for meg da jeg var en baby. Jeg tenker at det å vaske
føttene er slik. Føtter på den tiden var ubehagelig fordi de var både skitne og støvete. De luktet
trolig forferdelig og var innsmurt med skit og søle. At Guds sønn vasker etterfølgernes føtter
ville vært opp-ned. Dette viser at Jesus ikke bare er villig til å dø for oss, men gå ned på laveste
nivå for å tjene oss. Enormt!
-Onkel G
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Simon Peter sier til Ham: «Herre, ikke bare føttene mine, men også
hendene og hodet!» Jesus sier til ham: «Den som er badet, trenger bare å
vaske føttene, for han er ren over det hele. Også dere er rene, men ikke
alle.» For Han visste hvem som ville forråde Ham. Derfor sa Han: «Dere
er ikke alle rene.»

Alt eller ingenting. Herre vask hele meg. –Trym

Meningen med fotvasking
Da Han så hadde vasket føttene deres og tatt på seg klærne sine og satt seg
ned igjen, sa Han til dem: «Forstår dere hva Jeg har gjort med dere? Dere
kaller Meg Mester og Herre, og det med rette, for det er Jeg. Hvis da Jeg
som er deres Herre og Mester, har vasket føttene deres, skylder også dere
å vaske føttene til hverandre. Nå har Jeg gitt dere et eksempel, for at dere
skal gjøre som Jeg har gjort mot dere.

Gjør kristne fortsatt dette? – D

Sannelig, sannelig sier Jeg dere: En tjener er ikke større enn sin herre.
Heller ikke er den som er utsendt, større enn han som har sendt ham. Hvis
dere skjønner dette, er dere salige, så sant dere gjør det. Jeg taler ikke
om alle av dere. Jeg vet hvem Jeg har utvalgt. Men for at Skriften kan bli
oppfylt: Han som eter brød med Meg, har løftet sin hæl mot Meg.

Lurer på om han blunket til Judas når han sa dette. – P
Nå forteller Jeg dere dette før det skjer, slik at dere, når det går i oppfyllelse, kan tro at «Jeg er». Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tar
imot en som Jeg sender, tar imot Meg. Og den som tar imot Meg, tar imot
Ham som har sendt Meg.»
Judas utpekt som forræder
Ingen tvil. – V
Da Jesus hadde sagt dette, ble Han rystet i ånden, vitnet og sa: «Sannelig,
sannelig sier Jeg dere: En av dere skal forråde Meg.»
66

The Life Book...Har du spørsmål? Spør den som ga deg boken

Da så disiplene på hverandre og undret seg over hvem Han snakket om.
En av disiplene, den som Jesus elsket, satt ved Jesu side og lente seg mot
Ham. Simon Peter gjorde da tegn til ham for at han skulle spørre hvem det
var Han snakket om. Da lener han seg bakover mot Jesu bryst og sier til
Ham: «Herre, hvem er det?»

Jeg tror at denne Peter-fyren ville knuse forræderen før han fikk gjort gjerningen. – D

Jesus svarer: «Det er ham Jeg gir et stykke brød når Jeg har dyppet det.»
Etter å ha dyppet brødet gir Han det til Judas Iskariot, sønn av Simon.
Etter				
at han hadde fått brødstykket, fór Satan inn i ham. Jeg vil ikke vite

Overrasket over at
ikke Peter hoppet
over bordet og dro
hvordan det føles. Jeg lurer på om du kunne fortalt bare ved å se på ham. Skremmende. – V til han med en
gang. P

Da sier Jesus til ham: «Det du gjør, gjør det snart!» Men ingen ved bordet
forsto hvorfor Han sa dette til ham. For noen tenkte at siden Judas hadde
pengekassen, hadde Jesus sagt til ham: «Kjøp det vi trenger til høytiden,»
eller de tenkte at han skulle gi noe til de fattige. Etter at Judas hadde tatt
imot brødstykket, gikk han straks ut. Og det var natt.
Det nye budet
Da han hadde gått ut, sier Jesus: «Nå er Menneskesønnen herliggjort, og
Gud er herliggjort i Ham. Hvis Gud er herliggjort i Ham, skal Gud også
herliggjøre Ham i seg selv, og Han skal snart herliggjøre Ham. Barn! Jeg
skal være hos dere en liten stund ennå. Dere kommer til å lete etter Meg.
Og som Jeg sa til jødene: Dit hvor Jeg går, kan dere ikke komme, det sier
Jeg nå også til dere.
Et nytt bud gir Jeg dere, at dere skal elske hverandre. Slik Jeg har elsket
dere, skal dere elske hverandre. Av dette skal alle forstå at dere er Mine
disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.»

Jeg har sett mange folk som kaller seg kristne som ikke ser ut til å elske
andre enn seg selv. – D
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Simon Peter sier til Ham: «Herre, hvor går Du?» Jesus svarte ham: «Dit
Jeg går, kan du ikke følge Meg nå. Men du skal følge Meg senere.» Peter
sier til Ham: «Herre, hvorfor kan jeg ikke følge Deg nå? Jeg vil gi mitt liv
for Deg.» Jesus svarte ham: «Vil du gi ditt liv for Meg? Sannelig, sannelig
sier Jeg deg: Hanen skal ikke gale før du har fornektet Meg tre ganger.»

KAPITTEL 14

Jeg håper jeg ville
sagt det samme. –
Trym

Veien til Far
«La ikke deres hjerte forferdes! Tro på Gud og tro på Meg! I Min Fars hus
er det mange rom. Hvis ikke, ville Jeg ha sagt dere det. Jeg går for å gjøre
i stand et sted for dere. Når Jeg har gått bort og gjort i stand et sted for
dere, skal Jeg komme igjen og ta dere til Meg. For der Jeg er, der skal også
dere være. Dere vet hvor Jeg går, og dere kjenner veien.» Jeg kan nesten ikke

				
vente på å se stedet han har gjort klar for meg! – Trym

Tomas sier til Ham: «Herre, vi vet ikke hvor Du går, så hvordan kan vi
vite veien?» Jesus sier til ham: «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen
kommer til Min Far uten ved Meg. Hørt dette før. Jeg tenker at hvis han
				

sier at
han er sannheten så er alt som ikke samsvarer med han falskt, sant? Sterk påstand, men hvis han
er den han sier han er så mener jeg at han kan si at han er sannheten. – D
Jesus åpenbarer Far
Hadde dere kjent Meg, hadde dere også kjent Min Far. Fra nå av kjenner
dere Ham og har sett Ham.» Filip sier til Ham: «Herre, vis oss Din Far, og
det er nok for oss.»
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Jesus sier til ham: «Så lenge har Jeg vært hos dere, og likevel kjenner du
Meg ikke, Filip? Den som har sett Meg, har sett Min Far. Så hvordan kan
du si: Vis oss Din Far? Tror du ikke at Jeg er i Min Far og Min Far i Meg?
De ordene som Jeg taler til dere, taler Jeg ikke av Meg selv, men Min
Far, som blir i Meg, Han gjør gjerningene. Tro Meg at Jeg er i Faderen og
Faderen i Meg. Hvis ikke, så tro Meg for selve gjerningenes skyld.

Se notatet mitt
på neste side.

Ganske pussig, hele ideen om at de er forent. – V

Bønn i Jesu navn
Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som tror på Meg, han skal også gjøre
de gjerningene Jeg gjør. Han skal gjøre større gjerninger enn disse, for Jeg
går til Min Far. Hva som helst dere ber om i Mitt navn, det skal Jeg gjøre, Wow! Aldri hørt
den. – P
så Min Far skal bli herliggjort i Sønnen. Dersom dere ber om noe i Mitt
navn, skal Jeg gjøre det. Jeg tror han snakker om å gjøre

ting for oss som ærer Gud.
– Trym

Jesus gir løfte om en annen Talsmann
Hvis dere elsker Meg, så hold Mine bud. Og Jeg vil be Faderen, og Han
skal gi dere en annen Talsmann, for at Han skal bli hos dere til evig tid,
sannhetens Ånd, som verden ikke kan få, siden den verken ser Ham eller
kjenner Ham. Men dere kjenner Ham, for Han blir hos dere og skal være
i dere. Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse. Jeg skal komme til
dere. Aldri hørt dette før. Jesus tar av, men sender en slags ånd for å ta hans plass.

Litt
merkelig fordi jeg tror ikke du kan se en ånd, men kult at han ikke stikker 		
fra etterfølgerne sine. – D
Far, Sønnen
og Den Hellige Ånd
			
Ennå en liten stund og verden skal ikke se Meg lenger, men dere skal se
Meg. For Jeg lever, og dere skal leve. På den dagen skal dere kjenne at Jeg
er i Min Far og dere i Meg og Jeg i dere. Den som har Mine bud og holder
dem, han er den som elsker Meg. Og den som elsker Meg, skal bli elsket
av Min Far, og Jeg skal elske ham og åpenbare Meg for ham.»

Han er inne i hele denne jeg og Far er ett greien. Fortsetter å si det
igjen og igjen. – D
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Hei P, dette er hele treenighets-greia. Gud – Far, Gud – sønnen
og Gud Den hellige ånd er alle sammen en. En Gud i tre personer.
Jeg vet at det er vanskelig å forstå, men vi er ikke Gud og det er
noen ting vi ikke vil bli i stand til å fatte. Det er et vers i Bibelen
som sier, ”hvem kan forstå Guds sinn”? Og et annet vers som sier
at Hans veier er høyere enn vår veier og Hans tanker høyere enn
våre tanker. Jeg forstår heller ikke Treenigheten, men jeg tror på
det. Jeg forstår ikke kjærlighet, men jeg tror på den. Jeg forstår
ikke at det er mulig å fly, men jeg ser fly i luften. Jesus er ett med
Far.
– Onkel G.
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Judas, ikke Iskariot, sier til Ham: «Herre, hva er grunnen til at Du vil
åpenbare Deg for oss og ikke for verden?» Jesus svarte og sa til ham:
«Hvis noen elsker Meg, vil han holde Mitt Ord. Og Min Far skal elske
ham, og Vi skal komme til ham, og Vi skal ha Vår bolig hos ham. Den
som ikke elsker Meg, holder ikke Mine Ord. Og Ordet som dere hører, er
ikke Mitt, men Faderens, Han som har sendt Meg. Alt dette har Jeg talt til
dere mens Jeg ennå er hos dere. Men Talsmannen, Den Hellige Ånd, som
Faderen vil sende i Mitt navn, Han skal lære dere alle ting og minne dere
om alt det Jeg har sagt dere.

Hvordan fungerer det? – P

Hmmm. Jeg kjenner
mange folk som sier
de elsker Gud og ikke
ser ut til å gjøre
det Bibelen sier er
rett. – V

Se notatet mitt på neste side.

Jesu gave er fred
Fred etterlater Jeg dere, Min fred gir Jeg dere. Ikke som verden gir, gir Jeg
dere. La ikke deres hjerte forferdes, og la det heller ikke gripes av frykt!
Dere har hørt at Jeg har sagt til dere: Jeg går bort og kommer tilbake til
dere. Dersom dere elsket Meg, ville dere glede dere fordi Jeg sa: Jeg går til
Faderen. For Min Far er større enn Jeg. Nå har Jeg fortalt dere det før det
kommer, så dere kan tro når det kommer.
Ganske sikker på at jeg ville trodd hvis

noen fortalte
meg hva som kom til å skje og det skjedde. P

Heretter skal Jeg ikke tale så mye med dere, for denne verdens fyrste kommer, og han har ingenting i Meg. Men for at verden skal vite at Jeg elsker
Min Far, så gjør Jeg slik Min Far har gitt Meg befaling om. Stå opp, la oss
gå herfra!

KAPITTEL 15
Vintreet og grenene
Jeg er det sanne vintreet, og Min Far er vingårdsmannen.Hver gren på
Meg som ikke bærer frukt, tar Han bort. Og hver gren som bærer frukt,

Epler?
Appelsiner?
Pærer? – P
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Jeg husker en vinter da jeg var ca 8 da Susanne (nabojenten) og
jeg var på det lille markedet på hjørnet. Moren hennes hadde gitt
henne 2 kr til godteri. Hun hadde lyst på en stor pose slik at vi
kunne dele, men den kostet 4 kr. Uten å tenke over det det tok jeg
posen og lurte den inn jakken. Med en gang jeg skulle til å gå, hørte
jeg mammas stemme i hodet mitt. ”Gideon, du har å passe på at du
representerer det navnet med ære for å gjøre din bestefar stolt. “
Blodet fosset til hodet sammen med en stor porsjon skyld og jeg la
godteposen tilbake på hyllen. Jeg tror det er slik Den hellige ånd
arbeider i livene til de som tror på Jesus. Gud gir Den hellige ånd
på innsiden av deg når du bestemmer deg for å ta imot hans tilgivelse og tro på Jesus. Da begynner Den hellige ånd på en måte å
puffe, guide og lede deg til å gjøre det som Gud har sans for – litt
som mammas stemme i hodet.
- Onkel G.

det som
Så, hvis frukten er det gode for Gud og folk, da er det
virker det
da
sant,
er
det
beviser at en person tror på Jesus? Hvis
på han
tror
du
at
si
bare
å
enn
mer
som at det å tro på Jesus er litt
liker
Jeg
ditt.
livet
rer
forand
som
måte
en
på
– du må virkelig tro
så blir
det mye bedre enn bare å si: ”Ja, ja ok – klart jeg tror” og
men
enda,
det
for
klar
er
ingenting forandret. Ikke sikker på om jeg
noe
er
bare
det
at
enn
meg,
rer
forand
jeg vil heller at noe slikt totalt
jeg sier. -D

72

The Life Book...Har du spørsmål? Spør den som ga deg boken

beskjærer Han, så den kan bære mer frukt. Dere er alt rene på grunn av det
ord Jeg har talt til dere. Bli i Meg, så blir Jeg i dere. Slik som grenen ikke
kan bære frukt av seg selv, uten at den blir i vintreet, slik kan heller ikke
dere bære frukt, uten at dere blir i Meg. Jeg tenker at frukten er det gode vi gjør for

Gud og andre – som å hjelpe dem til å finne
			
troen på Jesus og
Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i Meg og Jeg i ham, bærer
			
vise dem kjærmye frukt. For uten Meg kan dere slett ikke gjøre noe. Hvis noen ikke blir
			
lighet når
i Meg, blir han kastet ut som grenen og visner. Og de samler dem og kaster
			
ingen andre
dem på ilden, og de brenner. Hvis dere blir i Meg og Mine Ord blir i dere,
			
elsker dem –
kan dere be om hva dere vil, og det skal bli gjort for dere. I dette er Min
			
ting som det. –
Far herliggjort, at dere bærer mye frukt. Og dere skal være Mine disipler.
				Trym
Jeg vil være koblet på vintreet.
Kristuslik kjærlighet
Slik som Min Far har elsket Meg, på samme måten har også Jeg elsket
dere. Bli i Min kjærlighet! Hvis dere holder Mine bud, blir dere i Min
kjærlighet, på samme måte som Jeg har holdt Min Fars bud og blir i Hans
kjærlighet. Dette har Jeg talt til dere for at Min glede skal bli i dere, og for
at deres glede skal bli fullkommen.

Å ha mer glede i mitt liv ville vært bra. Det meste av tiden har jeg det motsatte. V
Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere.
Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner.
ENORMT!
Dere er Mine venner, hvis dere gjør alt det Jeg befaler dere. Jeg kaller dere
Jesus er ikke
ikke lenger tjenere, for en tjener vet ikke hva hans herre gjør. Dere har Jeg
bare min frelser
kalt venner, for alt det Jeg har hørt av Min Far, har Jeg gjort kjent for dere.

og Guds sønn
– han er også
Dere har ikke utvalgt Meg, men Jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut min venn. –
og bære frukt. Og deres frukt skal vare, slik at alt det dere ber Min Far om i Mitt Trym
navn, skal Han gi dere. Dette befaler Jeg dere, for at dere skal elske hverandre.

Annen definisjon på kjærlighet enn jeg er vant til. Jeg har sagt til min kjæreste at jeg elsker henne,
men er ikke sikker på at jeg ville dødd for henne. (Håper at hun ikke leser dette!) P The Life Book 73

Verden hater Jesu disipler
Hvis verden hater dere, så vet dere at den har hatet Meg før den hatet dere.
Hvis dere var av verden, ville verden elske sitt eget. Fordi dere ikke er av
verden, men fordi Jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere.

Jeg kan se for meg reklamen nå – ”Følg Jesus og bli hatet” – D
Husk det ordet Jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har
de forfulgt Meg, skal de også forfølge dere. Har de holdt Mitt Ord, skal
de også holde deres. Men alt dette skal de gjøre mot dere for Mitt navns
skyld, siden de ikke kjenner Ham som har sendt Meg.

Hadde ikke Jeg kommet og talt til dem, ville de ikke hatt synd, men nå har
de ingen unnskyldning for sin synd. Den som hater Meg, hater også Min
Far. Hadde Jeg ikke gjort gjerninger iblant dem som ingen andre har gjort,
ville de ikke hatt synd. Men nå har de sett dem, og de har hatet både Meg
og Min Far. Men dette skjedde for at det ordet skulle bli oppfylt som er
skrevet i deres lov: De hatet Meg uten grunn.

Min lillebror er dyktig på unnskyldninger og de fungerer alltid til å få han ut
av trøbbel. Jepp – jeg er litt sjalu – V

Men når Talsmannen kommer, Han som Jeg skal sende dere fra Min Far,
sannhetens Ånd, som går ut fra Min Far, da skal Han vitne om Meg. Dere
skal også vitne, for dere har vært med Meg fra begynnelsen.

KAPITTEL 16

Kan ikke forestille meg det skje i dag – bannlyst fra kirken. Ville
trolig ikke gått igjennom så lett. – P

Alt dette har Jeg talt til dere for at dere ikke skal ta anstøt. De skal utstøte
dere av synagogene. Ja, den tid kommer da hver den som dreper dere, skal
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tro at han gjør Gud en tjeneste. Dette skal de gjøre mot dere fordi de ikke
har kjent verken Min Far eller Meg. Men dette har Jeg sagt til dere, slik at
når tiden kommer, kan dere huske at Jeg har fortalt dere det. Alt dette sa
Jeg ikke til dere fra begynnelsen av, for da var Jeg hos dere.
Den Hellige Ånds gjerning
Men nå går Jeg bort til Ham som har sendt Meg, og ingen av dere spør
Meg: Hvor går Du? Men fordi Jeg har sagt dere alt dette, har sorg fylt
hjertet deres. Likevel sier Jeg dere sannheten. Det er til det beste for dere
at Jeg går bort. For hvis Jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til
dere. Men hvis Jeg går bort, skal Jeg sende Ham til dere.

Jeg ville også
blitt negativt
overrasket hvis
jeg hadde forlatt
alt for å følge
han og så tar
han av. – D

Når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på Meg, om rettferdighet,
fordi Jeg går til Min Far og dere ikke ser Meg lenger, om dom, fordi denne
verdens fyrste er dømt. Jeg har ennå mye å si dere, men dere kan ikke bære
det nå.

Jobb 2 til Den
hellige ånd:
Forsikre alle om
at de er på kroken
pga deres synd? P

Men når Han, sannhetens Ånd, kommer, skal Han veilede dere til hele sannheten. For Han skal ikke tale ut fra seg selv, men det Han hører skal Han
tale. Og Han skal forkynne dere de ting som skal komme. Han skal herliggjøre Meg, for Han skal ta av det som er Mitt, og forkynne det for dere.
Alt det som Min Far har, er Mitt. Derfor sa Jeg at Han skal ta av det som
er Mitt, og forkynne det for dere.
Sorgen skal bli til glede
Om en liten stund skal dere ikke se Meg lenger. Og enda en liten stund,
og dere skal se Meg igjen, for Jeg går til Min Far. Da sa noen av disiplene

rvirret. – V

Jeg er også fo
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Hans til hverandre: «Hva er det Han sier til oss: Enda en liten stund, og
dere ser Meg ikke lenger, og enda en liten stund, og dere skal se Meg
igjen? Og: For Jeg går til Min Far?»
Derfor sa de: «Hva er det Han sier: En liten stund? Vi forstår ikke hva Han
sier.»
Nå visste Jesus at de ville spørre Ham, og Han sa til dem: «Spør dere
hverandre om det Jeg sa: Enda en liten stund, og dere ser Meg ikke lenger.
Og enda en liten stund, og dere skal se Meg? Sannelig, sannelig sier Jeg
dere at dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Og dere skal
sørge, men deres sorg skal vendes til glede.

Jeg tror han snakker om når han blir drept på korset – Trym
Når en kvinne har fødselsveer, har hun sorg fordi timen hennes er kommet.
Men så snart hun har født barnet, husker hun ikke smerten sin lenger, i
glede over at et menneske er blitt født til verden. Dere har altså sorg nå,
men Jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal fryde seg, og ingen skal ta
gleden fra dere.
På den dagen skal dere ikke be Meg om noe. Sannelig, sannelig sier Jeg
dere: Hva som helst dere ber Min Far om i Mitt navn, det skal Han gi dere.
Hittil har dere ikke bedt om noe i Mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden
deres kan være fullkommen.
Jesus er seierherren
Dette har Jeg talt til dere i lignelser. Men den tid kommer da Jeg ikke
lenger skal tale til dere i lignelser, men Jeg skal fortelle dere rett ut om
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Min Far. På den dag skal dere be i Mitt navn, og Jeg sier dere ikke at Jeg
skal be til Min Far for dere. For Min Far selv elsker dere, fordi dere har
elsket Meg og har trodd at Jeg kom fra Gud. Jeg er utgått fra Min Far og er
kommet inn i verden. Jeg forlater verden igjen og går til Min Far.»

Repeterer dette mye. – P
Disiplene Hans sier til Ham: «Se, nå snakker Du rett ut og bruker ikke
lignelse! Nå vet vi at Du vet alt og trenger ikke at noen spør Deg. Derfor
tror vi at Du er utgått fra Gud.»

Jesus svarte dem: «Tror dere nå? Se, timen kommer, ja den er nå kommet,
når dere skal bli spredt, hver til sitt eget, og la Meg bli alene igjen. Likevel
er Jeg ikke alene, for Min Far er med Meg. Alt dette har Jeg talt til dere
for at dere skal ha fred i Meg. I verden skal dere ha trengsel. Men vær ved
godt mot! Jeg har seiret over verden.»

KAPITTEL 17

de
om når
nakker ter at Jesus
s
n
a
h
Jeg tror jemmer seg et
g
løper og ert. – Trym
st
e
r
r
a
blir

Jesus ber for seg selv
Disse ordene talte Jesus, løftet blikket mot Himmelen og sa: «Far,
timen er kommet. Herliggjør Din Sønn, for at Din Sønn også kan
herliggjøre Deg, slik Du har gitt Ham makt over alt kjøtt, for at Han
skulle gi evig liv til alle dem som Du har gitt Ham.

Og dette er det evige livet, at de kjenner Deg, Den eneste sanne Gud, og
Jesus Kristus, Ham som Du har utsendt.

i det hele
Kristus som evig liv. Tenkte faktisk ikke mye
Har aldri tenkt på det å kjenne Gud og Jesus
P
–
er.
entar
komm
skrev
tatt på å kjenne Gud før jeg leste dette og
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Jeg har herliggjort Deg på jorden; Jeg har fullført det verk Du har gitt Meg
å gjøre. Og nå, Far, herliggjør Meg hos Deg selv med den herlighet som
Jeg hadde hos Deg før verden ble til.

Jesus ber for sine disipler
Jeg har åpenbart Ditt navn for de menneskene som Du har gitt Meg av
verden. De var Dine, og Du ga dem til Meg, og de har holdt Ditt Ord. Nå
har de erkjent at alt det som Du har gitt Meg, er fra Deg. For Jeg har gitt
dem de Ord som Du har gitt Meg. Og de har tatt imot dem, og de har i
sannhet erkjent at Jeg er utgått fra Deg. Og de har trodd at Du har utsendt Meg.

Jeg synes
det er stort
at Jesus
ber for sine
etterfølgere.
–V

Gjetter at
den onde er
djevelen. Ikke
sikker på om
jeg vil følge
Jesus enda,
men jeg vil
definitivt ikke
at djevelen
skal herje med
meg. – D
78

Jeg ber for dem. Jeg ber ikke for verden, men for dem som Du har gitt
Meg, for de er Dine. Og alle Mine er Dine, og Dine er Mine, og Jeg er
herliggjort i dem. Nå er Jeg ikke lenger i verden, men disse er i verden, og
Jeg kommer til Deg. Hellige Far, bevar dem i Ditt navn, dem som Du har
gitt Meg, så de kan være ett, slik som Vi er ett. Mens Jeg var sammen med
dem i verden, bevarte Jeg dem i Ditt navn. Dem Du ga Meg har Jeg bevart,
og ingen av dem gikk fortapt, bortsett fra fortapelsens sønn, for at Skriften
skulle bli oppfylt.

Men nå kommer Jeg til Deg, og dette taler Jeg i verden, for at de skal ha
Min glede fullkommen i seg. Jeg har gitt dem Ditt Ord. Og verden har
hatet dem, fordi de ikke er av verden, slik som Jeg ikke er av verden.
Jeg ber ikke om at Du skal ta dem ut av verden, men at Du skal bevare
dem fra det onde. De er ikke av verden, slik som Jeg ikke er av verden.
Hellige dem i Din sannhet! Ditt Ord er sannhet. Slik som Du har utsendt
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Meg til verden, har også Jeg utsendt dem til verden. For deres skyld
helliger Jeg Meg, for at også de skal være helliget i sannheten.
Jesus ber for alle troende
Jeg ber ikke bare for disse, men også for dem som kommer til å tro på Meg
ved deres ord. Jeg ber at de alle må være ett, slik som Du, Far, er i Meg og
Jeg i Deg, at også de må være ett i Oss, for at verden skal tro at Du har utsendt Meg. Og den herlighet som Du ga Meg, har Jeg gitt dem, så de skal
være ett, slik som Vi er ett: Jeg i dem og Du i Meg, for at de kan bli gjort
fullkomment til ett, og for at verden kan forstå at Du har utsendt Meg, og
le denne være ETT
at Du har elsket dem, slik som Du har elsket Meg.
etter å snakke om he

Forts
en og igjen, - P
greien. Igjen og igj

Far, Jeg vil at også de som Du har gitt Meg, skal være hos Meg der Jeg
er, og at de kan se Min herlighet, den som Du har gitt Meg. For Du elsket
Meg før verdens grunnleggelse. Rettferdige Far! Verden har ikke kjent
Deg, men Jeg har kjent Deg. Og disse har erkjent at Du sendte Meg.
Jeg har kunngjort Ditt navn for dem og skal kunngjøre det, for at den kjærlighet som Du elsket Meg med, skal være i dem og Jeg i dem.»

Hei Vera, i en annen del av Bibelen står det at Jesus nå sitter ved
siden av Far og ber for etterfølgerne sine hele tiden. Så hvis du
bestemmer deg for å bli en som tror på Jesus, kan du være sikker
på at han vil snakke Til Gud Far om deg hele tiden. Det er en
forbløffende sak når du tenker på det.
– Onkel G.
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KAPITTEL 18
Jesus blir forrådt
Da Jesus hadde sagt dette, gikk Han ut sammen med disiplene sine og
gikk over Kedronbekken. Der var det en hage som Han og disiplene Hans
gikk inn i. Også Judas, som forrådte Ham, kjente stedet, for Jesus hadde
ofte vært der sammen med disiplene sine. Judas tar med seg en avdeling
soldater og vakter fra øversteprestene og fariseerne, og kommer dit med
fakler, lamper og våpen.

Hvem trenger fiender når du har venner som Judas - Den ultimate fiende-venn? – V

Jesus, som visste om alt dette som skulle komme over Ham, gikk da fram
og sa til dem: «Hvem leter dere etter?» De svarte Ham: «Jesus fra
Nasaret.» Jesus sa til dem: «Jeg er.» Rømte annenhve

r gang. – P

Judas, som forrådte Ham, sto også sammen med dem. Idet Han sa til dem:
«Jeg er,» trakk de seg tilbake og falt til jorden.

de???? –

Var de red

Da spurte Han dem igjen: «Hvem er det dere leter etter?» Og de sa: «Jesus
fra Nasaret.» Jesus svarte: «Jeg har sagt dere at Jeg er. Hvis dere leter etter
Meg, så la disse gå sin vei», for at det Han hadde sagt, skulle bli oppfylt:
«Av dem Du ga Meg, har Jeg ikke mistet noen.»

OBS! Peter klikker! P

Simon Peter hadde et sverd, og nå trakk han det, slo øversteprestens tjener
og hogg av det høyre øret hans. Tjenerens navn var Malkus. Da sa Jesus
til Peter: «Stikk sverdet i sliren! Skal Jeg ikke drikke det begeret som Min
Far har gitt Meg?»

å lide og dø –
Jeg er ikke sikker på hvorfor han kaller det beger, men han snakker om
Trym
–
Gud.
med
forhold
rett
betale prisen for våre synder for å få oss inn i et
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Jesus blir arrestert og tatt til Annas
Avdelingen med soldater og øversteoffiseren og jødenes vakter tok da
Jesus og bandt Ham. Først førte de Ham bort til Annas, for han var
svigerfar til Kaifas som var øversteprest det året. For det var Kaifas som
hadde gitt jødene det rådet at det var gagnlig at ett menneske døde for
folket.

Peter fornekter Jesus
Men Simon Peter fulgte etter Jesus, og det samme gjorde en annen
disippel. Denne disippelen var kjent av øverstepresten og gikk sammen
med Jesus inn på øversteprestens gårdsplass. Men Peter sto utenfor ved
døren. Den andre disippelen, som var kjent av øverstepresten, gikk da ut
og snakket med henne som passet døren, og førte Peter inn.

Tjenestepiken som passet døren, sier da til Peter: «Er ikke du også en av
disiplene til Dette Mennesket?» Han sier: «Det er jeg ikke.» Tjenerne og
vaktene hadde lagd en kullild, og de sto der og varmet seg, for det var
kaldt. Og Peter sto sammen med dem og varmet seg.

#1. Fornektelse – Sa ikke Peter tidligere at han ville dø for Jesus?
Jeg har hatt noen venner som har ditchet meg også. Ikke morsomt. – D

Jesus foran Annas
Øverstepresten spurte da Jesus om disiplene Hans og læren Hans.
Jesus svarte ham: «Jeg har talt åpent ut til verden. Jeg underviste stadig i
synagogene og i templet, hvor jødene alltid møtes. Og Jeg har ikke talt noe
i det skjulte. Hvorfor spør du Meg? Spør dem som har hørt Meg, hva Jeg
sa til dem. Sannelig, de vet hva Jeg har sagt.»
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Seriøst? Slo de
han? Merkelig.
–P

Da Han hadde sagt dette, var det en av vaktene som sto der, som slo Jesus
med håndflaten og sa: «Svarer Du øverstepresten på den måten?» Jesus
svarte ham: «Hvis Jeg har talt ondt, så vitne da om det onde. Men hvis
det er sant, hvorfor slår du Meg da?» Da sendte Annas Ham bundet til
øverstepresten Kaifas.

Tenker han ikke visste hva han skulle si. – D

Peter fornekter Jesus to ganger til
#2.
Fornektelse
Imens sto Simon Peter og varmet seg. Da sa de til ham: «Er ikke også du
en av disiplene Hans?» Han nektet på det og sa: «Det er jeg ikke!» En av
tjenerne til øverstepresten, en slektning av ham som Peter hadde hogd øret
av, sier: «Så jeg deg ikke i hagen sammen med Ham?» Peter nektet igjen,
og straks var det en hane som gol.
#3.
Fornektelse-

–D

BOFF Jesus spikrer det. – D

For retten hos Pilatus
Så førte de Jesus fra Kaifas til landshøvdingens borg. Det var tidlig om
morgenen. Men selv gikk de ikke inn i landshøvdingens borg, for at de
ikke skulle bli urene, men kunne være i stand til å spise påskemåltidet.
Da gikk Pilatus ut til dem og sa: «Hvilken anklage fører dere mot Dette
Mennesket?» De svarte og sa til ham: «Hvis Han ikke hadde vært en som
gjorde onde gjerninger, ville vi ikke ha overlatt Ham til deg.»

Da sa Pilatus til dem: «Dere kan ta Ham og dømme Ham etter deres lov.»
Jødene svarte ham da: «Det er ikke tillatt for oss å ta livet av noen»
– det var for at Jesu Ord skulle bli oppfylt, det som Han sa da Han gjorde
kjent hva slags død Han skulle lide. Kan du vær så snill å drepe han for oss?

Hyggelige folk. – D

Da gikk Pilatus tilbake inn i landshøvdingens borg, kalte Jesus til seg og
sa til Ham: «Er Du jødenes Konge?» Jesus svarte ham: «Taler du dette av
deg selv, eller har andre fortalt deg dette om Meg?»
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Pilatus svarte: «Er vel jeg jøde? Ditt eget folk og øversteprestene har
overgitt Deg til meg. Hva har Du gjort?»

Jesus svarte: «Mitt rike er ikke av denne verden. Hadde Mitt rike vært av
denne verden, ville Mine tjenere ha kjempet, slik at Jeg ikke skulle bli
-V
ot slossing?
overgitt til jødene. Men nå er ikke Mitt rike herfra.»
Er Jesus im
Da sa Pilatus til Ham: «Er Du da ikke konge?» Jesus svarte: «Du sier med
rette at Jeg er en konge. Til det er Jeg født, og til det er Jeg kommet inn
i verden, at Jeg skal vitne for sannheten. Hver den som er av sannheten,
en for
hører Min røst.»
den vanskeligste bit

Jeg tror dette er
å tro at han ER
en min i forhold til
Pilatus sier til Ham: «Hva er sannhet?» far
bare en av en hel
e
ikk
SANNHETEN og
som er sanne. Jeg ber
haug med religioner
fortsatt for
Jesus eller Barabbas
			
Da han hadde sagt dette, gikk han ut igjen til jødene og sier til dem: «Jeg han. – Trym
			
finner ingen skyld hos Ham. Men dere har den skikk at jeg skal løslate en
for dere i påsken. Vil dere så at jeg skal løslate jødenes Konge for dere?»
Da ropte de alle igjen og sa: «Ikke Ham, men Barabbas!» Men Barabbas
var en røver.

KAPITTEL 19

Det ser absolutt ut til at folket vil ha han drept! Rask
overgang fra å hylle ham til å drepe ham. Minner meg om
aldri å bli populær på en slik måte. – P

Det virker ikke
som om Pilatus
ønsker å få han
drept. – D

.–P
Jesus blir pint
Går fra å la ham gå til å slå ham
Så tok Pilatus Jesus og lot Ham piske. Soldatene flettet en krone av torner
og satte den på hodet Hans, og de tok på Ham en purpurkappe.
Så sa de: «Vær hilset, jødenes Konge!» Og de slo Ham med nevene.
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Så gikk Pilatus ut igjen og sier til dem: «Se, jeg fører Ham ut til dere for at
dere skal vite at jeg ikke finner noen skyld hos Ham.»

gjort
Ok. Så han får ham slått og så sier at han ikke har
V
–
noe galt. Hva slags rettferdighet er det?

Pilatus dømmer Jesus til døden
Da kom Jesus ut, og Han bar tornekronen og purpurkappen. Og Pilatus
sier til dem: «Se Det Mennesket!» Da øversteprestene og vaktene så Ham,
ropte de og sa: «Korsfest Ham, korsfest Ham!»

Prøver fortsatt å komme lettvint unna. – P
Pilatus sier til dem: «Ta Ham dere og korsfest Ham, jeg finner ingen skyld
hos Ham.»
hvis

Det er merkelig. Hvorfor ville en slik mektig fyr bli redd,
ikke han tenkte at det kunne være sant? – D

Jødene svarte ham: «Vi har en lov, og etter vår lov er Han skyldig til å dø,
for Han har gjort seg selv til Guds Sønn.» Da Pilatus hørte dette snakket,
ble han enda reddere. Han gikk på ny inn i borgen og sier til Jesus: «Hvor
er Du fra?» Men Jesus ga ham ikke noe svar.

Da sier Pilatus til Ham: «Vil Du ikke snakke med meg? Vet Du ikke at jeg
har makt til å korsfeste Deg, og makt til å løslate Deg?» Jesus svarte: «Du
hadde ingen som helst makt over Meg hvis den ikke hadde vært gitt deg
ovenfra. Derfor har han som overga Meg til deg, større synd.»

Hei du!
Du burde
Jesus er kongen over alle konger! – Trym
bønnfalle
meg for ditt
Fra da av prøvde Pilatus å løslate Ham, men jødene ropte og sa: «Hvis du
liv! – P
lar Denne gå, er du ikke keiserens venn. Hver den som gjør seg selv til
konge, taler imot keiseren.»
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Da Pilatus hørte dette ordet, førte han Jesus ut og satte seg i dommersetet
på den plassen som kalles Helleplassen, på hebraisk Gabbata. Nå var det
forberedelsesdagen til påsken og omkring den sjette time. Og Pilatus sier
til jødene: «Se, Kongen deres!» Men de ropte: «Bort med Ham, bort med
Ham! Korsfest Ham!»

Jeg visste ikke at Pilatus prøvde så hardt for ikke å drepe Jesus. – V
Pilatus sier til dem: «Skal jeg korsfeste Kongen deres?» Øversteprestene
svarte: «Vi har ingen annen konge enn keiseren!» Da overga han Ham til
å korsfestes.

or tung
Lurer på hv

den tingen

var? – P

Korsfestelsen
Så grep de Jesus og førte Ham bort. Og Han bar selv sitt kors, og gikk
ut til et sted som ble kalt Hodeskallestedet, det som på hebraisk kalles
Golgata. Der korsfestet de Ham, og sammen med Ham to andre, en på hver
side, og Jesus midt imellom. Pilatus skrev en tittel og festet den på korset.
Og der sto det skrevet: JESUS FRA NASARET, JØDENES KONGE

Denne tittelen fikk mange av jødene lese, for stedet der Jesus ble
korsfestet, lå nær byen, og det var skrevet på hebraisk, gresk og latin.
Derfor sa jødenes øversteprester til Pilatus: «Skriv ikke Jødenes Konge,
men at Han sa: Jeg er Jødenes Konge.» Pilatus svarte: «Det jeg skrev, det
skrev jeg.»
en eller annen

Jeg tenker at Pilatus trodde Jesus i det minste var
spesiell person. – D

Da soldatene hadde korsfestet Jesus, tok de klærne Hans og delte dem i
fire deler, en del til hver soldat. De tok også kjortelen. Men kjortelen var
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Dette er
bare en av
profetiene
jeg lærte
at Jesus
oppfylte. Det
er ganske
massivt når
du ser nærmere på det.
– Trym

uten søm, vevd fra toppen i ett stykke. Derfor sa de til hverandre: «La oss
ikke rive den i stykker, men kaste lodd om den for å se hvem som skal ha
den.» Det var for at Skriften skulle bli oppfylt, som sier: De delte Mine
klær mellom seg, og om Min kjortel kastet de lodd. Da gjorde soldatene
dette.
Jesus og hans mor
Men ved Jesu kors sto Hans mor og Hans mors søster, Maria, Klopas kone,
og Maria Magdalena. Da Jesus så at Hans mor og disippelen som Han
elsket, sto der, sier Han til sin mor: «Kvinne, se, din sønn!» Så sier Han til
disippelen: «Se, din mor!» Fra den stund tok denne disippelen henne hjem
til seg.

Tar vare på mamma. Rørende. P

Jesus avslutter sin gjerning
Deretter, da Jesus visste at alt var fullført for at Skriften skulle bli oppfylt,
sier Han: «Jeg tørster!» Nå sto det et kar fullt av sur vin der. De fylte en
svamp med vinen, satte den på en isopstilk og holdt den opp til munnen
Hans. Da Jesus hadde fått den sure vinen, sa Han: «Det er fullbrakt!» Så
bøyde Han sitt hode og oppga sin ånd.

Hva var ferdig? – D

Jesu side gjennomstunget
Siden det var forberedelsesdagen, og for at de døde kroppene ikke skulle
bli hengende på korset på sabbaten – denne sabbaten var nemlig en
høytidsdag – ba jødene Pilatus om at beina skulle bli brutt på dem og at de
måtte bli tatt bort. Da kom soldatene og brøt beina på den første og den andre som var korsfestet sammen med Ham. Men da de kom til Jesus og så at
Han allerede var død, brøt de ikke beina Hans. Men en av soldatene stakk
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Ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann. Han som har
sett det, har vitnet om det, og hans vitnesbyrd er sant. Og han vet at han
forteller sannheten, slik at dere kan tro. For alt dette skjedde for at Skriften
skulle bli oppfylt: Ikke ett av Hans bein skal bli brutt. Dessuten står det et
annet sted i Skriften: De skal se på Ham som de har gjennomboret.

Der er det igjen,
en annen profeti
som blir oppfylt.
– Trym
En gang hadde jeg en venn som satt inne en stund for å ha stjålet en
bil. Fra han ble arrestert til han kom ut virket som en evighet. Han kom
ut rett før han fylte atten. Jeg husker det fordi dommeren slettet hans
rulleblad på bursdagen hans. Det betydde at det var som om han aldri
hadde gjort forbrytelsen. Det var ferdig og rullebladet hans var reint.
Når Jesus dør på korset, så dør han ikke som en normal person. Han
betaler prisen for vår synd. Når han sier ”det er ferdig”, sier han at han
gjorde det Gud sendte ham for å gjøre og at den avsluttende delen av
det var hans død, for endelig å bryte syndens forbannelse. Forbannelsen er nå brutt – det er ferdig – og hver av oss kan nå få våre synder
tilgitt.
-Onkel G
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Jesus blir begravd
Josef fra Arimatea var en disippel av Jesus, men han var det i hemmelighet
av frykt for jødene. Nå spurte han Pilatus om han kunne få ta ned Jesu kropp.
Og Pilatus ga ham tillatelse til det. Så kom han og tok ned Jesu kropp.

Det er et
tonn! P

Nikodemus, som første gangen kom til Jesus om natten, kom også. Han
hadde med seg en blanding av myrra og aloë, omtrent hundre pund. Så tok
de Jesu kropp og svøpte det inn i lintøy med velluktende salveolje, slik
jødenes begravelsesskikk er. På det stedet Han var blitt korsfestet, var det
en hage, og i hagen var det en ny grav som ingen ennå var blitt lagt i. Der
la de Jesus, av hensyn til jødenes forberedelsesdag, for graven var like ved.

KAPITTEL 20

Ganske rart – hei, her er en åpen grav, la
oss bruke den! – Onkel G

Den tomme graven
Men på den første dag i uken kommer Maria Magdalena tidlig til graven,
mens det ennå er mørkt. Og hun ser at steinen er blitt tatt bort fra graven.
Da løper hun og kommer til Simon Peter og til den andre disippelen som
Jesus elsket, og sier til dem: «De har tatt Herren bort fra graven, og vi vet
ikke hvor de har lagt Ham.» Derfor gikk Peter ut sammen med den andre
disippelen, og de gikk mot graven.

Mulig gravrøveri! - P
Så løp de begge sammen, og den andre disippelen løp fortere enn Peter
og kom først til graven. Da han bøyde seg ned og så inn, så han linklærne
ligge der. Likevel gikk han ikke inn. Så kommer Simon Peter etter ham,
og han gikk inn i graven. Og han ser linklærne ligge der. Svetteduken som
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hadde vært rundt hodet Hans, lå ikke sammen med linklærne, men var
foldet sammen på et sted for seg selv. En merkelig ting å glemme

igjen hvis du har stjålet
liket. Og noen tok seg tid til å brette det? – D

Nå gikk den andre disippelen, som hadde kommet først til graven, også
inn. Og han så og trodde. For de forsto ennå ikke Skriften, at Han måtte
stå opp fra de døde. Da gikk disiplene tilbake til sine hjem.

Tro hva? At han var borte? Jeg begynner å tro at
Maria Magdalena ser den oppstandne Jesus dette er mye mer enn en historie. – P
Men Maria sto utenfor ved graven og gråt. Mens hun gråt, bøyde hun seg
og så inn i graven. Hun ser to engler i hvite klær sitte der Jesu kropp hadde
ligget, den ene ved hodet og den andre ved føttene.

Guffent! -V

Da sier de til henne: «Kvinne, hvorfor gråter du?» Hun svarer dem: «Fordi
de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt Ham.» Da hun
hadde sagt dette, snudde hun seg rundt og ser Jesus stå der, men hun visste
ikke at det var Jesus.

Jesus sier til henne: «Kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du etter?»
Hun tror det er gartneren, og sier til Ham: «Herre hvis det er Du som har
båret Ham bort, så si meg hvor Du har lagt Ham, så skal jeg hente Ham.»
Jesus sier til henne: «Maria!» Hun snur seg og sier til Ham: «Rabbuni!»,
som betyr Mester.

Ok.
Seriøst,
jeg ville
besvimt.
–V

Jesus sier til henne: «Ikke rør Meg, for Jeg er ennå ikke fart opp til Min
Far. Men gå til Mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til Min Far og
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deres Far, og til Min Gud og deres Gud.» Maria Magdalena kom og fortalte disiplene at hun hadde sett Herren, og at Han hadde sagt dette til henne.

Trodde de på henne eller at hun
hadde droppet ut? – D

Disiplene får oppdraget sitt
Om kvelden samme dag, den første dagen i uken, var dørene lukket der
disiplene var samlet. Det var fordi de fryktet for jødene. Da kom Jesus og
sto midt iblant dem og sier til dem: «Fred være med dere!» Da Han hadde
sagt dette, viste Han dem sine hender og sin side.

Så, gikk han bare poff gjennom døren? – D

Hadde han
dårlig ånde
fra å være
død? P

Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem: «Fred være
med dere! Som Min Far har utsendt Meg, sender også Jeg dere.» Da Han
hadde sagt dette, åndet Han på dem og sa til dem: «Ta imot Den Hellige
Ånd! Hvis dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Hvis dere fastholder
syndene for noen, er de fastholdt.»

Virker som litt vel mye kraft

å gi til en person. – D

Tomas ser og tror
Men Tomas, som ble kalt Didymus, og som var en av de tolv, var ikke
sammen med dem da Jesus kom. De andre disiplene sa til ham: «Vi har
sett Herren.» Men han sa til dem: «Hvis jeg ikke får se merkene etter
naglene i hendene Hans og får sette fingeren min i merkene etter naglene
og får legge hånden min i Hans side, kan jeg slett ikke tro.»

Det samme som jeg ville ha sagt. – D
Åtte dager senere var disiplene Hans inne igjen, og Tomas var med dem.
Jesus kom mens dørene var lukket, og sto midt iblant dem og sa: «Fred
være med dere!» Deretter sier Han til Tomas: «Kom med fingeren din og
Står opp fra de
døde og går gjennom se hendene Mine! Og kom med hånden din og legg den i Min side! Vær

dører. Massive
evner! – P
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ikke vantro, men troende!» Tomas svarte og sa til Ham: «Min Herre og
min Gud!» Jesus sier til ham: «Fordi du har sett Meg, Tomas, er du kommet til tro. Salige er de som ikke har sett, og likevel tror.»

Jeg tror det er meg. Jeg tror. – Trym
Meningen med dette evangeliet
Også mange andre tegn gjorde Jesus framfor disiplene sine, tegn som ikke
er nedskrevet i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at
Jesus er Kristus, Guds Sønn, og for at dere ved tro skal ha liv i Hans navn.

KAPITTEL 21

Jeg håper at alle som leser denne boken bestemmer
seg for å tro på Jesus og får evig liv, akkurat som
det står her. – Trym

Jesus viser seg for tredje gang for disiplene
Siden åpenbarte Jesus seg på ny for disiplene ved Tiberiassjøen, og Han
åpenbarte seg på denne måten: Simon Peter, Tomas, kalt Didymus,
Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene
Hans var sammen.

Simon Peter sier til dem: «Jeg går ut for å fiske.» De sier til ham: «Vi går
også med deg.» De dro da ut og gikk straks ut i båten, men den natten fikk
de ingenting.

Min bestefar ville fått noe. Han får alltid fisk når jeg drar sammen med ham. – V

Men da det var blitt morgen, sto Jesus på stranden. Likevel visste ikke
disiplene at det var Jesus. Da sier Jesus til dem: «Barn, har dere noe å
spise?» De svarte Ham: «Nei.»
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Han sa til dem: «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få
noe.» Så kastet de garnet ut, og nå var de ikke i stand til å dra inn garnet
på grunn av mengden av fisk.
med meg på fisketur?

Kan jeg få denne fyren

Det virker
merkelig å ta
klær på seg
for å hoppe i
vannet. –V

–D

Den disippelen som Jesus elsket, sier da til Peter: «Det er Herren!» Da nå
Simon Peter hørte at det var Herren, tok han på seg ytterplagget sitt, for
han hadde tatt det av, og kastet seg i sjøen. Men de andre disiplene kom i
den lille båten, for de var ikke langt fra land, bare omkring to hundre alen,
og dro med seg garnet med fiskene i. Så snart de var kommet til land, så de
at det var en kullild der og fisk som lå på den, og brød.

Jesus sier til dem: «Kom med noe av fisken som dere nettopp har fått.»
Simon Peter gikk om bord og dro garnet i land, fullt av store fisker, ett
hundre og femtitre i tallet. Og selv om det var så mange, hadde ikke garnet
revnet. Jesus sier til dem: «Kom hit og hold måltid!»
Jeg synes dette er enormt. Jesus har akkurat blitt drept, kommet tilbake igjen fra de døde og
lager nå frokost for vennene sine. Guds sønn lager frokost. Wow. – Trym
Men det var ingen av disiplene som våget å spørre Ham: «Hvem er Du?»
For de visste at det var Herren. Så kommer Jesus og tar brødet og gir dem,
og på samme måte med fisken. Dette var nå tredje gang Jesus åpenbarte
seg for disiplene sine etter at Han var stått opp fra de døde.

Jesus spør Peter om han elsker Ham
Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av
Jona, elsker du Meg mer enn disse?»

.–D

m for et par dager siden

n nektet å kjenne ha
Bra spørsmål etter at ha
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Han sier til Ham: «Ja, Herre, Du vet at jeg har Deg kjær.» Han sier til
ham: «Fø lammene Mine!»

Skjønner – fornekter

Han sier til ham igjen for andre gang: «Simon, sønn av Jona, elsker du
han 3 ganger – må
Meg?» Han sier til Ham: «Ja, Herre, Du vet at jeg har Deg kjær.» Han sier si han elsker han tre
til ham: «Vokt sauene Mine!»
ganger. P
Han sier til ham for tredje gang: «Simon, sønn av Jona, har du Meg kjær?»
Peter ble bedrøvet fordi Han den tredje gangen sa til ham: «Har du Meg
kjær?» Og han sier til Ham: «Herre, Du vet alt. Du vet at jeg har Deg
kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene Mine!

Å lese Jesus sin historie slik har på en måte åpnet mine øyne. Han er lett å elske. – V
Sannelig, sannelig sier Jeg deg: Da du var yngre, bandt du selv opp om
deg og gikk dit du ville. Men når du blir gammel, skal du rekke ut hendene
dine, og en annen skal binde opp om deg og føre deg dit du ikke vil.»
Dette talte Han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med.
Da Han hadde talt dette, sier Han til ham: «Følg Meg!»

Ikke komplisert. Jeg tror jeg er temmelig klar for å
følge ham – D

Retting av en feil melding
Da snudde Peter seg og så disippelen som Jesus elsket, følge etter. Det var
også han som hadde lent seg til Hans bryst ved måltidet og sagt: «Herre,
hvem er det som forråder Deg?»

Da Peter fikk se ham, sier han til Jesus: «Men Herre, hva da med ham?»
Jesus sier til ham: «Hvis Jeg vil at han skal leve til Jeg kommer, hva har
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du med det? Følg du Meg!» Derfor gikk dette ryktet ut blant brødrene at
denne disippelen ikke skulle dø. Men Jesus sa ikke til ham at han ikke
skulle dø, men: «Om Jeg vil at han skal leve til Jeg kommer, hva har du
med det?»

Jeg elsker det. Jesus sier: Hva har det med deg å gjøre?
Det er skikkelig kult. –V

Epilog
Denne disippelen er han som vitner om alt dette, og som har skrevet alt
dette. Og vi vet at hans vitnesbyrd er sant. Det er også mye annet som
Jesus gjorde. Hadde det blitt nedskrevet i alle detaljer, tror jeg at ikke hele
verden kunne romme de bøker som da måtte skrives.

Jeg ville hatt lyst til å lese dem.
- Trym
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HVA MED DEG?
NÅ HAR DU MULIGHETEN TIL Å TA EN AVGJØRENDE
BESTEMMELSE VEDRØRENDE DITT LIV OG DIN FREMTID.

Beste avgjørelsen jeg noensinne har tatt.
-Trym

Jesus spurte et viktig spørsmål da han var på jorden:
“Hvem sier DU at jeg er?”

HVEM SIER DU AT JESUS ER?
Er han Guds sønn? Levde han uten å synde? Betalte han straffen for din
synd og brøt forbannelsen? Ble han oppreist fra de døde?
Enten var han gal som lot seg drepe når han lett kunne avverget det eller
han var og er Guds sønn.
Hvem sier du at Jesus er:
a. Guds sønn som levde et syndfritt liv og døde for å betale for
mine synder
b. Gal forkynner som døde forgjeves
c. ________________________________________________________
Det neste viktige spørsmålet er:

HVEM ER DU?
Er du en synder som har arvet forbannelsen som ble lagt på alle mennesker? Holder din synd deg borte fra Gud? Hva er ditt bestemmelsessted,
himmelen eller helvete?
Bibelen sier i Johannes 3,18 at om du ikke tror på hvem Jesus var og hva
han har gjort for deg, så er du dømt til en evighet i helvete.
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Hvem er du?
a. Under forbannelsen, dømt til et helvete uten Jesus
b. Har det greit uten Gud og bekymrer deg ikke for døden
c. ________________________________________________________

SÅ, HVA VIL DU GJØRE?
Jesus sa: “Kom, følg meg.”

Om du er enig med Gud, (bekjenner) om at du er en synder som behøver at
dine synder blir betalt for ved det ultimate offer, så finnes det gode nyheter.
I Bibelen, i 1. Johannes brev sier Gud at dersom du bekjenner dine synder,
er han trofast og rettferdig og tilgir deg.
Gud kan tilgi deg på bakgrunn av Jesu offer.
I Bibelen, i Romerbrevet sier Gud:
“Dersom du bekjenner Jesus som Herre med din munn og tror i ditt hjerte
at Gud oppreiste ham fra de døde, skal du bli frelst.”
Det spiller ingen rolle hvem du er eller hva du har gjort. Du må ikke rense
opp i ditt liv først. Gud er glad i deg og venter med åpne armer på at du
skal komme til ham. Du kan ta bestemmelsen her og nå, uansett hvor du er
og uansett hva du holder på med.
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Hvordan få et rett forhold til Gud (og komme til himmelen)

OK, da jeg startet og lese
og notere tenkte jeg på
1. Bekjenn for Gud at du er en synder.
dette som kun morro. Nå er
SI “Gud, jeg erkejnner at jeg er en synder”
jeg ganske klar for å si at
jeg tror. Jeg behøver
2. Si til ham at du tror Jesus døde for å betale straffen for din synd og tilgivelse og ønsker å
følge Jesus.
stod opp fra de døde for å gi deg et nytt liv.
SI “Jeg tror Jesu død på korset betalte straffen for min synd 		-D
og at hans oppstandelse fra de døde gir meg et nytt liv.”
3. Fortell ham at du stoler på at Jesus tilgir din synd og gir deg en ny start.
SI “Gud, jeg stoler på at du tilgir min synd og gir meg en ny start”
4. Be ham å komme og bo i deg ved sin Hellige Ånd.
SI “Gud, kom og bo i meg ved din Hellige Ånd”
5. Overgi ditt liv til å følge ham og hans vei.
SI “Jeg overgir mmitt liv til å følge dine veier og ikke mine. Hjelp meg
å gjøre det. Amen.”

Noen ganger er det ikke lett. Det innebærer at du må snu fra å gjøre ting slik du
alltid har gjort, til mer å handle slik Jesus gjorde. Tenke på å vise kjærlighet, når du
helst vil slå noen og snakke stygt om dem. Velge å gjøre rett når alle andre gjør noe
galt. (Det kan bli ensomt, tro meg) Sette andres behov foran dine egne. Akkurat det
er tøft for meg. Jeg er liksom egoistisk. Den gode nyheten er at Den Hellge Ånd bor i
deg og han hjelper oss til å følge Jesus. -Trym
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Dersom du bestemmer deg for å følge Jesus i dag, sier Bibelen at ditt navn
er skrevet i Livets bok hos Lammet.
Skriv ditt navn nedenfor med dagens dato slik at du kan huske dagen da du
bestemte deg fdor å følge Jesus.

______________________________________
Guds barn/Jesu etterfølger (Ditt navn)		

jeg egentlig aldri bedt en
I alle disse årene jeg har gått til kirken har
etterfølger av Jesus.
en
bli
å
om
og
bønn om tilgivelse for min synd
I dag er min dag!
-V
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_______________
Dato

_______________
FØRSTE STEG
* Ta kontakt med den som ga deg denne boken og la dem få vite om din
bestemmelse. De vil glede seg sammen med deg!
* Be den som ga deg denne boken å hjelpe deg og finne en hel Bibel.
* Gå til kirke sammen med den som ga deg denne boken eller finn en kirke
i ditt nærområde slik at du får hjelp i ditt nye liv.
* Les litt i Bibelen hver dag.
* Snakk med Gud hver dag. La ham få vite om dine bekymringer og spør
om hans hjelp og veiledning i ditt nye liv.
* Finn venner som tror på Jesus.
* Fortell andre om din bestemmelse om å følge Jesus.
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HJELP
DENNE DELEN ER FOR ALLE SOM ØNSKER Å SETTE SEG
NED SAMMEN MED GUD OG SPØRRE HAM OM PROBLEMER DE HAR I LIVET. DET ER IKKE SIKKERT DU STREVER AKKURAT NÅ, MEN KANSKJE EN AV DINE VENNER
BEHØVER HJELP. VI HAR FUNNET FREM NOEN AVSNITT
FRA BIBELEN SOM FORHÅPENTLIGVIS VIL HJELPE DEG
OG GI DEG LITT VEILEDNING.

FORHOLD OG SEX
Er jeg virkelig forelsket?
Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke,
skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt
eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke
over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror
alt, håper alt, tåler alt.
Jeg har ikke møtt mange gutter som ser på kjærlighet på denne måten.
(1. Korintierbrev 13:4-7)
Er det

De fleste rundt meg er kun selviske og skryter av hvor flinke de er.
Sex...Er jeg klar for det? kjærlighet? Kanskje ikke. -V
Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.
(Ordspråkene 4:23)

Vet dere ikke at når dere går i tjeneste hos noen og adlyder ham, da blir
Hva er alt dette
dere hans slaver? Dere blir enten slaver under synden, og det fører til død,
snakket om slaver
eller slaver under lydigheten, og det fører til rettferdighet.
og hor? Snakker vi
(Romerbrevet 6:16)

fortsatt om sex?
-P
For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte
fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære,
ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud.
(1. Tessalonikerbrev 4:3-5)

egentlig? Er vi klare
Så mange av mine venner tenker at de er rede for sex. Men hva vet vi
hun og kjæresten
at
trodde
som
venn
god
virkelig
for brutte løfter og forhold? Jeg har en
snart ut at det
fant
men
het,
kjærlig
var
det
tenkte
Hun
det.
var rede for sex og de gjorde
og dumpet
henne
ikke var det. Hun ga seg til en gutt som egentlig ikke brydde seg om
greit å
det
var
gang,
en
hatt
henne etter et par uker. Hun tenkte da at siden hun hadde
ikke
klarte
Hun
slave.
en
bli
å
med
menes
det
hva
gjøre det om igjen... og om igjen. Det er
ny
en
med
sex
hadde
hun
gang
hver
for
mer
og
mer
selv
seg
å stoppe, selv om hun hatet
gutt. Er du virkelig rede for alt som dette bringer med seg? _Trym
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Hvor langt er for langt?
Hold dere langt borte fra hor! All synd som et menneske gjør, er utenfor
kroppen. Men den som driver hor, synder mot sin egen kropp.
(1. Korintierbrev 6:18)

Barn spør meg alltid om hvor langt er FOR langt. Jeg sier at selv
å tenke på sex er å gå for langt. Jeg har selv vært en tenåring og
jeg vet hvordan tanken virker. Du tror at du kan stoppe ved kun å
kysse, men så går du gjerne videre. Og før du vet ordet av det, har
du hatt sex uten engang å huske at du tok et valg om å gå så lang
- det bare skjedde. Ikke la selv din tanke gå dit, så kommer aldri
neste steg til deg. Guds plan for deg er å vente til du er gift.
Onkel G
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Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tale om hos
dere. Slikt sømmer seg ikke for hellige. (Efeserbrevet 5:3)
Begjær ikke hennes skjønnhet i ditt hjerte, la henne ikke fange deg med
sine øyekast. (Ordspråkene 6:25)
Men jeg sier dere: Den som ser på en kvinne for å begjære henne, har
allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. (Matteus 5:28)
Jeg har hatt sex, nå føler jeg meg skyldig...
Den som er i Kristus, er en ny skapning. Det gamle er borte, se, det nye er
blitt til! (2. Korintierbrev 5:17)
Men dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han
tilgir oss syndene og renser oss for all urett. (1. Johannes brev 1:9)

Det er godt å vite at selv når vi roter det
til, tilgir Gud oss.
-V

Stopp en halv - om jeg bare tenker på å gjøre noe med en jente, er det som om jeg
allerede har gjort det? Kan ikke være sant! Jeg elsker å spille. Jeg forstår forskjellen
mellom realitet og fantasi. Om spillet jeg spiller handler om å drepe folk, dreper jeg ikke
noen reelt. Det er ikke virkelighet! Så, hvordan er det å tenke sex som å ha sex?
-V
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VENNER / GRUPPEPRESS
Så vær da lydige mot Gud! Men stå djevelen imot, så skal han flykte fra
dere. (Jakob 4:7)
Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast, han
vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet, vil han vise
en utvei, slik at dere kan holde ut. (1. Korintierbrev 10:13)
La dere ikke føre vill! «Dårlig selskap ødelegger gode vaner.» Våkn opp av
rusen for alvor, og synd ikke! Noen av dere kjenner ikke Gud.
(1. Korintierbrev 15:33-34)
Du skal ikke følge flertallet i det som er ondt! Når du vitner i en rettssak,
skal du ikke gi etter for flertallet så du fordreier retten. Du skal ikke gi
den svake parten fordeler i en rettssak. (2. Mosebok 23:2-3)
Følg ikke stien urettferdige går, slå ikke inn på de ondes vei! Sky den og
gå ikke på den, vend deg fra den og gå utenom! De urettferdige får ikke
sove om de ikke har gjort noe ondt. Har de ikke fått noen til å falle, mister
de nattesøvnen. (Ordspråkene 4:14-16)
Men da Herodes feiret fødselsdagen sin, danset Herodias’ datter for
gjestene. Herodes ble så betatt at han med ed lovet å gi henne hva hun så
ba om. Da fikk moren henne til å si: «Gi meg døperen Johannes’ hode på

106

The Life Book...Har du spørsmål? Spør den som ga deg boken

et fat.» Kongen ble bedrøvet, men fordi han hadde sverget, og det mens
gjestene hørte på, befalte han at hun skulle få det, og han lot Johannes bli
halshugget i fengselet. (Matteus 14:6-10)
Men de presset på og forlangte med høye skrik at han skulle korsfestes. Og
skriket deres fikk overtaket. Da felte Pilatus dommen; det skulle bli som de
krevde. (Lukas 23:23-24)

Jeg skjønte noe her en dag da jeg så hvordan mine
venner handlet. Alt de brydde seg om var hvordan folk
tenkte. Jeg hater å innrømme det, men jeg tror jeg er
lik dem. Det er som om jeg lar andres meninger styre
mitt liv. Det Det synes ikke fornyftig, når jeg tenker
over det. Likevel vanskelig. Men jeg tenker på å finne
noen andre venner som får meg til å gjøre noe godt i
stedet for dårlige ting. Ikke sikker på om det er svaret,
men jeg tror i hvertfall det kan hjelpe.
-P

Faren min sier alltid:
Elendighet elsker selskap. Folk som
presser deg til å gjøre dårlige ting
ser vanligvis etter noen andre å dele
skylden med eller noen å skitne seg
til sammen med.
-Trym
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SELVBILDE / SELVTILLIT
Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget. Underfulle er dine verk,
det vet jeg godt. Knoklene mine var ikke skjult for deg da jeg ble laget på
hemmelig vis og vevd dypt i jorden. Dine øyne så meg da jeg var et foster.
Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var
kommet. (Salme 139:14-16)
Derfor mister vi ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne,
blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. (2. Korintierbrev 4:16)
Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for Den hellige ånd som bor i
dere, og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt,
og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære! (1. Korintierbrev 6:19-20)
Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken: Bær kroppen
fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres
åndelige gudstjeneste. (Romerbrevet 12:1)
Men Herren sa til Samuel: «Se ikke på hans utseende og høye vekst, for
jeg har forkastet ham. Her gjelder ikke det som mennesker ser. For
mennesker ser det som øynene ser, men Herren ser på hjertet.»
(1. Samuels bok 16:7)
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Men nåden han gir, er større. Derfor heter det: Gud står de stolte imot,
men de ydmyke gir han nåde. (Jakob 4:6)
«Den som tar imot dette barnet i mitt navn, tar imot meg. Og den som tar
imot meg, tar imot ham som har sendt meg. For den som er den minste av
dere alle, han er stor.» (Lukas 9:48)

Mine venner møter så mange ting som alle har med selvbildet å gjøre.
Spising, uorden, syke dietter, arroganse, råskap... listen bare fortsette
r.
Jeg skulle ønske alle kunne se at Gud skapte oss forskjellige og akseptere hvem de er. -Trym

Jeg pleide alltid å tenke at jeg var tykk. Når jeg gikk i 6. klasse gjorde jeg slik at jeg
kastet opp i ett sett for å miste vekt. Ungdomslederen i min menighet så meg på toalettet
en dag og snakket med meg om at Gud synes jeg er fin og at min kropp er hans tempel, eller
noe han er veldig stolt av. Hun ba meg fokusere på å være vakker på innsiden. Det hørtes
rart ut., men etter noen år begynte jeg å se at jeg ikke var tykk og at Gud hadde gjort en
tålig bra jobb da han skapte meg.
-V
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DEPRESJON / ENGSTELSE
Hvorfor er du tynget av sorg, min sjel, hvorfor er du urolig? Jeg vil vente
på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham, min frelser og min Gud.
(Salme 42:5)
Stol på Herren av hele ditt hjerte, støtt deg ikke til din egen innsikt! Tenk
på ham hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne.
(Ordspråksboken 3:5-6)
Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike
på håp ved Den hellige ånds kraft. (Romerbrevet 15:13)
Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få
merke at dere er vennlige. Herren er nær. Vær ikke bekymret for noe! Men
legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og
Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i
Kristus Jesus. (Filipperbrevet 4:4-7)
Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er rådville, men ikke rådløse,
forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått i hjel. Derfor mister vi
ikke motet, for selv om vårt ytre menneske går til grunne, blir vårt indre
menneske fornyet dag for dag. (2. Korintierbrev 4:8-9, 16)
Men de som venter på Herren, får ny kraft, de løfter vingene som ørnen,
de løper og blir ikke slitne, de går og blir ikke trette. (Jesaja 40:31)
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Så folk i Bibelen var også deprimerte?
Godt å vite. Da er jeg ikke den eneste-V

Jeg har vanskeligheter med dette. Jeg stoler på Gud. Men
det er så vanskelig å ikke uroe seg for ting. Min mor er utrolig med
slikt. Hun har
gått gjennom tøffe ting i livet, men hun er alltid så rolig
og stresser
ikke med det. Jeg vet hun ber hele tiden og forteller alle som
lytter til
henne at Gud har vært god mot henne. Det er helt utrolig
at hun kan
være så positiv i tider hvor alle andre ville gårr inn i en
dyp depresjon.
-Trym

Jeg vet ikke om jeg kan si at jeg aldri har vært deprimert. Det er tider
hvor jeg synes det blir for mye og jeg ikke ønsker å tenke på sakene
noe mer - da går jeg på nettet og spiller mer enn jeg vanligvis gjør.
Det er noen ganger jeg blir så trøtt av å dvele ved søppel, så jeg liker
dette verset - det ville vært flott å fly som en fugl - høyt over alle
verdens problemer.
-D
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MINE NOTATER
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Alltid har jeg holdt fram for dere at vi må arbeide på denne måten og ta
oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa: ‘Det er saligere å gi
enn å få.’» 			
Apostlenes gjerninger 20:35

HVEM VIL DU GI
LIVETS BOK TIL?

thelifebook.no
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HAR DU SPØRSMÅL?
ØNSKER DU EN BOK SOM DENNE TIL
DINE VENNER?
VIL DU AT DET SKAL BLI EN
KAMPANJE MED DISSE BØKENE I
DITT NÆROMRÅDE?
FOTELL OSS DIN HISTORIE.
GÅ TIL: WWW.GIDEON.NO
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