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Hvem, hva hvor, når og hvordan om Jesus 
 

Samling 4, Økt 1 

 

 

 

 

 
 

 

 

Hva vet du om Jesus? 
Her kommer det noen spørsmål som dere gjerne kan ta opp før dere går videre. Dere kan også velge å se 

neste episode av Godshare (se nedenfor) først, og så diskutere spørsmålene som står her. 

 

• Hva tenker du på når du hører navnet Jesus? 

• Hva vet du om Jesu liv? 

• Hvorfor er Jesus så viktig for oss kristne? 

 

 

 

Godshare episode 4: «Hvem er Jesus?» 
Denne gangen hører vi hva noen ungdommer mener om hvem Jesus både var og er. Kanskje har dere 

(konfirmanter) en del av de samme tankene. Kanskje kan dere ganske mye om Jesus, eller dere synes mye av 

det som har med Jesus å gjøre er litt gammeldags. Dere skjønner ikke hvorfor vi skal fokusere så veldig mye 

på nettopp Jesus. 
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Hva er riktig om Jesus? 
 

Sett ring rundt det riktige svaret (A, B eller C) →  

 
 

Det kan være at det er flere riktige svar. Der det er flere riktige kan man 

få ekstrapoeng, men tar man feil, kan man også miste poeng 😮 

 
 

 

 

A 

 

 

B 

 

 

C 

 

  

1 Navnet Jesus, eller Jesjua, er hebraisk og betyr …  
Den som lytter 

 

Herrens 
frelser 

 
Mesteren 

2 At Jesus ble født i Betlehem kan vi lese om i … Lukas-
evangeliet 

Markus-
evangeliet 

Johannes-
evangeliet 

3 Etter at Jesus ble født måtte Maria og Josef ta ham med og 
flykte fra Kong Herodes til … 

 
Hellas 

 
Persia 

 
Egypt 

4 Kong Herodes trodde nemlig at Jesus var …  En konkurrent 
til kongetronen 

Guds sønn 
som ville 

drepe han 

En profet 
som ville 

egge folket 

5 Da Herodes døde flyttet familien tilbake til ……… der Jesus 
vokste opp. 

 
Betlehem 

 
Jerusalem 

 
Nasaret 

6 Da Jesus var 12 år ble han borte fra foreldrene i templet 
under den jødiske påskefesten. De fant ham igjen (i templet) 

der han satt og underviste en flokk … 

  
fattige 

mennesker 

 
kloke 

skriftlærde 

 
disipler 

7 Da Jesus var 30 år gammel ble han …….. av sin fetter, 
Johannes. 

 
døpt 

 
feiret 

 
akseptert 

8 Da dette (i punkt 7) skjedde, dukket ………. opp og man kunne 
høre Guds røst. 

 
en due 

 

Den hellige 
ånd 

 
Maria 

9 Etter dette dro Jesus ………. der han var i 40 dager.  
til Jerusalem 

 

 
Inn i templet 

 
ut i ørkenen 

10 Der (i punkt 9) blir han …….. av ………. . møtt + 
skriftlærde 

fristet + 
djevelen 

døpt + 
Johannes 

11 Jesus samlet tolv menn rundt seg. Disse kalles …   
disipler  

 
skriftlærde 

 
profeter 

12 Jesus sa om seg selv at han er «veien, sannheten og …..».  
ordet 

 
sønnen 

 
livet 

13 Jesus levde og handlet som Guds spesielt utvalgte, og han 
kritiserte det sentrale ved ………., og ……….. . 

jødedommen + 
de skriftlærde 

romernes 
okkupasjon 

+ deres 
ledere 

disiplene + 
oppførsel 

14 De han kritiserte spionerte på ham for å få ham ………… .  
henrettet 

 
ut av landet 

 

til å bli 
konge 

15 Tre dager etter korsfestelsen … …så noen 
kvinner at 
graven var 

tom. 

…fikk Jesus 
livet tilbake 
og sto opp. 

…sto det en 
engel ved 
graven. 

16 Den siste dagen Jesus var sammen med disiplene sine er 
dagen vi kaller ….  

Kristi 
himmelfartsdag 

Første 
påskedag 

 
Pinsedagen 
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Evangeliene, profetiene og Jesus 
Samling 4, Økt 1, Punkt 4 og 5 

 

 

Jesus i Bibelen 
Ta en titt på Bibelselskapet | Tidslinjen eller bruk andre visuelle hjelpemidler som viser en oversikt av noen av 

de viktigste hendelsen ei Jesu liv.  
 

Prat gjerne om noen av fortellingene, hendelsen og lignelsene dere finner om Jesus. 
 

Spørsmål (A): Fortellingene om Jesus (om Jesu liv) 

er samlet i fire hovedbøker i Bibelen. Hva kalles 

disse bøkene? Se om dere finner dem i 

bibelbokhylla her. Da ser du kanskje også hvilken 

del av Bibelen disse fire bøkene tilhører (Det 

gamle eller Det nye testamentet?).  
 

Spørsmål (B): I Bibelen blir Jesus også nevnt av 

noen før han ble født. Vet dere hvor i Bibelen vi 

finner dette, hvem som snakket om Jesus og hva 

som ble sagt om Jesus? 
 

 

Vil dere ha noen gode eksempler på profeter og profetier så ta en titt på denne nettsiden: Ti tydelige 

Kristus-profetier i GT | iTro 
 

 

Jesu liv – En god oppsummering 
…og litt økumenikk       
For å få en oversikt og sammenheng i Jesu liv, så ta en titt på det som står her: Bibelselskapet | Jesus Enten 

kan kateketen deres skrive ut teksten, eller dere ser på den samme på en skjerm. 
 

Hvis dere gikk inn på nettlenken overfor, den som tar for seg disse ti Kristus-profetiene, så vil dere kanskje 

oppdage at dette ikke er en katolsk lenke. I Tro-sidene blir laget av Norsk Luthersk Misjonssamband. Likevel 

er den relevant. Det samme er denne lenken som foreslås her om Jesu liv. Den er laget av Bibelselskapet, 

som heller ikke er katolsk. Selv om det er en god del forskjeller mellom Den katolske kirke og en mange 

andre kirkesamfunn, så har vi jo et aller viktigste til felles: Vi har Jesus. Samarbeid på tvers av kirkesamfunn 

kalles for økumenisk arbeid. 
 

Har dere mer tid, så se gjerne en eller flere episoder fra Serien «The Chosen» (The Chosen (angelstudios.com)). Dette er et 

økumenisk filmprosjekt som er forholdsvis nytt. Et annet økumenisk filmprosjekt er det som kalles «The Bible Project». Dette er 

korte animasjonsfilmer som er laget til flere av bøkene i Bibelen. På neste side finner du oppgaver til flere av episodene fra 

Lukasevangeliet (The Bible Project). Begge disse seriene finnes på flere språk. 

Svar A: De fire bøkene kalles evangelier, og disse fire 

evangeliene (etter Matteus, Markus, Lukas og Johannes) 

finner vi i Det nye testamentet. Evangelium, eller 

«evangelion» på gresk, betyr godt budskap. 

 

Svar B: Det står også om Jesus i Det gamle testamentet, 

altså før Jesus ble født (før år 0). Her er det flere profeter 

som snakker om en frelser som skal komme, at han skal fri 

verden fra ondskap og lede menneskene tilbake til Gud. 
 

https://bibel.no/tidslinjen
https://itro.no/tema/ti-tydelige-kristus-profetier-i-gt/
https://itro.no/tema/ti-tydelige-kristus-profetier-i-gt/
https://bibel.no/om-bibelen/laer-om-bibelen/bibelsk-persongalleri/jesus
https://watch.angelstudios.com/thechosen
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The Bible Project: Lukasevangeliet 
 

Spørsmål til Lukas-filmene 

 
 

Lenke med norsk tale til alle filmene kan dere finne her: Bibelselskapet | Lukasevangeliet 

 
 

 

 

 

 

Første film: Lukasevangeliet (kap.) 1 – 2 
Jesus blir født:   
 

1) Hvem var Sakarja og hva skjedde med ham? 

2) Hvem er det som har makten i Israel på denne tiden? 

3) Hvordan skal Israel bli frigjorte (Sakarjas syn) og hvem er Mariam? 

4) Hvor kom Maria fra (bodde/holdt til)? 

5) Hva synger Maria om i sangen sin? (Se hele her: Maria gjester Elisabeth, Luk 1,39-55 - Bibelselskapet | Lukasevangeliet) 

6) Hva måtte Maria og Josef gjøre da Maria var høygravid? 

7) Hva er det som er så merkelig med Jesu fødsel? 

8) Hvorfor tror dere Gud ønsker å «snu verden opp ned»? 

 

 

 

 

 

Andre film: Lukasevangeliet (kap.) 3 – 9 
Jesus starter sin tjeneste:  
 

1) Hva driver Johannes, fetteren til Jesus, med? Hvorfor skal folks dynkes ned i Jordanelva? 

2) Hva skjer når Jesus dukker opp? 

3) Hva er det som er så spesielt med det Gud sier når Jesus blir døpt? 

4) Hva gjør Jesus etter dette, og hvilke prøvelser er det Jesus består? 

5) Hva leser Jesus da han kommer tilbake til Nasaret, for hvem og hvorfor leser han dette? 

6) Hvorfor velger Jesus ut akkurat 12 menn, hvem var disse og hva skal de gjøre? 

7) Hva lover Jesus at han skal gjøre? 

8) Hva skjer når Jesus tar med seg noen av disiplene sine opp på et fjell? 

 

 

 

 

 

 

 

https://bibel.no/om-bibelen/bibleproject/bibleproject-lukasevangeliet
https://bibel.no/om-bibelen/bibleproject/bibleproject-lukasevangeliet
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Tredje film: Lukasevangeliet (kap.) 9 -19 
Jesus fortsetter sin tjeneste: Jesus og disiplene drar på en lang reise til Jerusalem for å feire påskefesten  
 

1) Hvilken reise skulle denne reisen minne oss om og hvem er det Jesus også minner om? 

2) Hvordan reiser de og hva gjør de der de kommer? 

3) Jesus forteller de fleste av lignelsene sine på denne reisen? Hva er en lignelse, og hva er 

hovedinnholdet i disse lignelsene? 

4) Hva misliker de religiøse lederne i Israel ved det Jesus gjør? 

5) Hvorfor fokuserer Jesus nettopp på disse «outsiderne» i samfunnet? 

6) Hvilken lignelse forteller Jesus de religiøse lederne når han inviteres til middag hos disse, og hvorfor 

forteller Jesus dem dette? 

7) Hvordan reagerer de religiøse lederne på det Jesus vil lære dem og Gud og Guds rike? 

8) Hva planlegger de å gjøre? 

 

 

 

Fjerde film: Lukasevangeliet (kap.) 19 -23 
Jesus siste uke: Jesus rir inn i Jerusalem, feirer påskemåltidet med disiplene, men blir så arrestert.  

 

1) Hva skjer når Jesus endelig kommer frem til Jerusalem, og hvorfor? 

2) Hvordan reagerer Jesus på alt dette, og hvorfor? 

3) Hva gjør han når han kommer inn i Jerusalem, og hvorfor? 

4) Hva er det jødene feirer i påsken og hvordan knytter Jesus dette til det som skal skje med ham selv? 

5) Hvor er det de religiøse lederne finner Jesus for å arrestere ham, og hva er det Jesus holder på med 

der? 

6) Hvem tar de religiøse lederne Jesus til, og hvorfor? 

7) Hvordan blir Jesus henrettet og hvordan reagerer han selv på alt dette vonde som skjer med ham? 

8) Hva skjer i det Jesus dør? 

 

 

 

Femte film: Lukasevangeliet (kap.) 24 
Jesus har stått opp: Nå forbereder Jesus sine disipler (altså apostlene) på at deres arbeid skal begynne. 

 

1) Flere steder i disse filmene er det snakk om et rike som er «opp-ned». Hva menes med dette? 

2) Hvor (og hvorfor) var Jesus begravet, og hva skjedde da kvinnene kom til graven noen dager senere? 

3) Hva sier/forteller (og tror) de mennene som møter Jesus, og hvem er disse mennene? 

4) Hvordan og hvorfor skjønner de at dette faktisk er Jesus, og hva skjer så? 

5) Hva forteller Jesus disiplene sine når han møter dem alle sammen igjen? 

6) Hva skjer med Jesus etter dette, og hvorfor? 

7) Hva skjer etter Jesus er borte? 

8) Hva handler Apostlenes gjerninger om hvem har skrevet denne boka? 

 


