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Jesu disipler, Jesus og Det siste måltid 

Samling 14, Økt 2 

 

Tilbake til dette bildet, som så absolutt ikke er et direkte portrett av hvordan Jesus og disiplene så ut 

(spesielt ikke denne, som er laget av illustratøren Roy Søbstad, han som har laget mange av illustrasjonene 

dere ser i ressursarkene våre). Søbstad har altså laget en kopi av Da Vincis berømte maleri, og nå husker du 

kanskje at Leonardo Da Vinci levde over 1400 år etter Jesu tid. De bilder og illustrasjoner som har blitt laget av 

Jesus og hans samtidige er ofte basert på historiske og arkeologiske funn i tillegg til bibelske tolkninger, som 

alle kan si oss noe om hvordan folk kan ha sett ut, og hvordan de levde. På toppen av det er det kunstnernes 

egne tolkninger. 

Hva vet vi da egentlig om hvem disse 12 disiplene til Jesus var-? Det står mye i Bibelen, men det står litt her og 

litt der. Noe av det aller viktigste vi trenger å vite er at de var vanlige mennesker, som deg og meg. Det var på 

ingen måte folk med makt, og heller ikke noe særlig utdannelse å snakke om. Mange av dem var fiskere, noe 

som var et svært vanlig yrke å ha på den tiden. 

 

Info om disiplene 

Her er et klipp fra en av episoden i serien «The Chosen», der Jesus kaller1 til seg noen av 

disiplene: https://www.youtube.com/watch?v=io0zGNNV5VM  

Her kan dere velge en eller flere nettsteder som har svært god informasjon om de 12 disiplene:  

https://bibel.no/tidslinjen/kaller-disipler  

https://www.katolsk.no/biografier/historisk/12apostler 

(Velg disiplene fra persongalleriet) https://bibel.no/om-bibelen/laer-om-bibelen/bibelsk-persongalleri  

https://historienet.no/samfunn/religionshistorie/de-tolv-apostlene-apostlene-ga-jesus-evig-liv 

https://nobimu.no/personer/hvem-var-jesu-disipler/ 

https://nobimu.no/personer/hvem-var-jesu-disipler/ 

 
1 Med å kalle til seg, mener vi at Jesus tok kontakt med dem og ba dem om å følge ham (gå fra den oppgaven de hadde – ofte 
som fiskere – og bli med Jesus. De skulle lytte og lære til det han hadde å si, og de skulle hjelpe Jesus med hans oppgaver og 
gjøremål. 

https://www.youtube.com/watch?v=io0zGNNV5VM
https://bibel.no/tidslinjen/kaller-disipler
https://www.katolsk.no/biografier/historisk/12apostler
https://bibel.no/om-bibelen/laer-om-bibelen/bibelsk-persongalleri
https://historienet.no/samfunn/religionshistorie/de-tolv-apostlene-apostlene-ga-jesus-evig-liv
https://nobimu.no/personer/hvem-var-jesu-disipler/
https://nobimu.no/personer/hvem-var-jesu-disipler/
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https://noreapastoren.no/article/article/1509642  

Livet på Jesu tid 
… og mer generelt om Jesus 

 
 

Vi har tidligere hatt noen økter der vi har 

sett nærmere på hvem Jesus både var og 

er (spesielt til Samling 4). Bruk gjerne noe 

av dette igjen. Lukasfilmene gir, til tross for 

at de er tegnefilmer, en god fremstilling av 

livet på Jesu tid (Samling 4, Økt 1/Økt 5).   

Nedenfor her kommer mer informasjon som dere kan velge å bruke: 

➢ NLA skolen (https://snl.no/NLA_H%C3%B8gskolen) har en veldig god oppsummering av Jesu liv: 

https://snl.no/NLA_H%C3%B8gskolen  

➢ Om Jesu under, tegn og mirakler: https://www.kristendommen.no/jesus-under-tegn-og-mirakler/  

➢ Om den historiske Jesus (Norsk Bibelinstitutt): 

https://www.norskbibelinstitutt.no/ressurser/ressurs/article/1581629  

➢ Litt info om hvordan folk levde før, under, etter Jesu tid: 

https://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2016/arkeologifunn-i-tyrkia-

oldtidsmennesket-levde-godt.html  
 

I serien «The Chosen», som har vært nevnt opptil flere ganger allerede i disse ressursene, har de 

(filmskaperen Dallas Jenkins og Angel studio,  https://www.angel.com/ ) greid å fremstille tiden og 

omgivelsen Jesus levde i på en fremragende måte.  

 

En liten side note: Noe som er utrolig bra med 

denne serien er at den er gratis, og at den er en 

form for økumenisk* prosjekt, der flere kristne 

bidragsytere fra forskjellige kirkesamfunn støtter 

opp om prosjektet. 

 

(*Økumenisk/økumenikk: https://snl.no/%C3%B8kumenikk 

Har du/dere ikke sett noe særlig av «The Chosen» ennå, så kan det være verdt å ta en titt: 

https://www.angel.com/watch/the-chosen/episode/8dfb714d-bca5-4812-8125-24fb9514cd10/season-

1/episode-1/i-have-called-you-by-name  

https://noreapastoren.no/article/article/1509642
https://snl.no/NLA_H%C3%B8gskolen
https://snl.no/NLA_H%C3%B8gskolen
https://www.kristendommen.no/jesus-under-tegn-og-mirakler/
https://www.norskbibelinstitutt.no/ressurser/ressurs/article/1581629
https://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2016/arkeologifunn-i-tyrkia-oldtidsmennesket-levde-godt.html
https://www.hf.uio.no/iakh/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2016/arkeologifunn-i-tyrkia-oldtidsmennesket-levde-godt.html
https://www.angel.com/
https://snl.no/%C3%B8kumenikk
https://www.angel.com/watch/the-chosen/episode/8dfb714d-bca5-4812-8125-24fb9514cd10/season-1/episode-1/i-have-called-you-by-name
https://www.angel.com/watch/the-chosen/episode/8dfb714d-bca5-4812-8125-24fb9514cd10/season-1/episode-1/i-have-called-you-by-name
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Godshare – «Hva om Jesus kalte meg i dag?» 
(Denne endte opp med å bli kalt «Kan Jesus ta kontakt med oss i dag?») 

https://www.youtube.com/watch?v=iC3TMc3d9Bc&list=PL-sSP3LQdJqPG1xUsAUIXdHakCC1TkQZo&index=13  

Etter at dere har sett Godshare-episoden til denne samlingene, kan dere gjerne diskutere følgende 

spørsmål: 

▪ Hva hadde skjedd hvis Jesus dukket opp i dag? 

▪ Hva måtte/må til for at folk skulle/skal tro at Jesus faktisk er den han sier han er hvis han dukket opp i 

dag? 

▪ Hva mener dere det er å være en disippel i dag? Og: Kan man være en disippel i dag? 

▪ Trenger vi disipler i dag? Og: Hvilke oppgaver ville dagens disipler ha? 

▪ Kan vi bli kalt til å være disipler? 

▪ Hvordan ville det endret livene våre hvis vi plutselig oppdaget at Jesus kalte oss til å bli en disippel i 

dagens samfunn? 

Som vanlig kan det alltid være lurt å diskutere i små grupper eller i par først, og så dele i plenum til slutt. 

 

Hva om dere var disiplene på Jesu tid - ? 
I veilederen til kateketen deres (Økt 1, punkt 4 til denne samlingen) finnes instruksjoner til hvordan dere kan 

reprodusere (gjenskape) Jesu siste måltid i Leonardo Da Vinci-stil. Dette kan være en litt morsom oppgave; et 

artig minne fra konfirmanttida        
Gjør følgende: Dere later som om dere er Jesus og disiplene på Skjærtorsdag. Hvis gruppa deres er for 

liten (dere har ikke nok til 12 disipler), så lån noen for anledningen. Er der for mange, så lager dere flere 

bilder, slik at alle får vært med på ett av dem. 

Her er noen eksempler på hva andre har gjort for å iscenesette dette berømte maleriet: 

                 

           
 

https://www.youtube.com/watch?v=iC3TMc3d9Bc&list=PL-sSP3LQdJqPG1xUsAUIXdHakCC1TkQZo&index=13

