Tema 8 Evangeliernes Jesusfortælling
Du skal kunne gengive grundforløbet af Jesu liv i de cirka tre og et halvt særlige år, som
de fire evangelier beretter om fra hans dåb til hans lidelse og død.
Jesus har betydet meget mere end årets store kirkelige højtider, jul, påske op pinse. Du
skal kunne forklare flere af de andre vigtig ting fra Jesu liv og lære. Hvad er det særlige
ved Jesus, som har betydet, at kristendommen i dag er verdens talrigeste religion?

Begreber
Jesu betydning, liv og lære kan sammenfattes i disse fem hovedoverskrifter:

Guds Rige

Himmeriget er kommet nær og det kommer i fremtiden!

Jesus prædikede omvendelse og Guds Rige: FRA smålighed, egoisme, fjendskab,
uforsonlighed, løgnagtighed, vantro, bekymring og hykleri og selvretfærdighed –
TIL barmhjertighed, forsoning, tilgivelse, sandhed, tjenersind, ubekymrethed, sagtmodighed, til at stifte fred og til at have fuld tillid til Gud

Krav om tilgivelse af andre var et ultimativt krav til disciplene

Guds Rige vil komme med lysets dom og afsløre al ondskab og hykleri

Jesus fortalte mange nye lignelser. Billederne var enkle: Korn, salt, perler, penge,
gæld, får, lys, brød, bryllupsfest, vingårde, figentræer, mm.

Lær mere om lignelserne i Tema 6

Undervisning i godhed og sandhed

Den klartseende mester

Hvem er størst? Den, der hersker eller den, der tjener? (Mark. 10,41-45)

Mesteren vaskede sine disciples fødder (Johannes kap. 13).

Hyklernes revser: Hvorfor ser du splinten i din broders øje, men bjælken i dit eget
øje lægger du ikke mærke til? (Matt. 7,3).

Guds Rige nu - og det kommende - er det eneste sande værdfulde i livet. Al anden
rigdom er tomhed og forgår (Matt 6,19-21).

Man kan ikke tjene to herrer! - ikke både Gud og pengene. (Matt. 6,24)

Lær mere om Jesu etik i Tema 2

Forbilledet Jesus

Synderes og tolderes ven! Det hånede man ham for. Det ville han være!

Jesus var ven med de udstødte, de fremmede, tolderne og de prostituerede. Han
spiste sammen med dem, holdt af dem og gav dem nyt håb. (Matt 9,10-13).

Jesus viste kærlighed til sine fjender (fx de romerske soldater, som pinte ham).

Jesus blev ved med kun at elske dem, som hadede og pinte ham. Fx Lukas 23,34.

Jesus trøstede og gav håb til røveren på korset (Lukas 23,39-43).

Jesus fordømte ikke, fx kvinden, der var grebet i hor, men tilgivelse hende og gav
hende en chance for en ny begyndelse (Johannes kap. 4 og 8).

Jesus deltog aldrig i nogen voldshandling imod et andet menneske.

Det lidende menneske, Jesus

Forhadt, forrådt og forkastet

Jesus er det uskyldigt lidende menneske. Han er godheden, som møder had og
uretfærdighed, selv svigt fra selv de nærmeste disciple, som han elskede højt.

Jesus er i kristendommen blevet troen på, at kærlighed kan sejre over ondskab.

Det guddommelige menneske, Jesus

Mirakler, åbenbaring og opstandelse fra de døde

Jesus udførte mange og meget forskellige mirakler, særligt helbredelser af syge.

Beretningen om forklarelsen på bjerget afslørede det guddommelige (Mark 9,1-13).

Opstandelsen har givet Jesus den højeste status som Guds Søn i kristendommen.

Jesu guddommelighed er afgørende i den kristne tro og religion. Se Tema 12.

Oversigter - billede
Det vigtigste indhold af evangeliernes beskrivelse af Jesu liv. Kronologisk:

Jesu dåb af Johannes Døberen i Jordanfloden

Jesu fristelse i 40 dage i en ørken

De første helbredelsers. Jesus kalder sine disciple til at følge sig, han udvælger 12
særligt nære disciple

Jesus vandrer rundt - især i Galilæa og særligt omkring Genesarets sø og:

helbreder mange

uddriver dæmoner

underviser disciplene og udsender dem på prædiken- og helbredelsesture

prædiker Guds Rige og fortæller lignelser

debatterer heftigt med farisæerne og jødernes præster om tro og moral

Jesus stiller stormen på Genesarets sø og vandrer på søen

Bespisningsundere ved Genesarets sø af 5000 og 4000 mand + kvinder og børn

Peter bekender, at han tror at Jesus er Messias (= Kristus, Guds Frelser)

Forklarelsen på bjerget, en meget mystisk oplevelse af det guddommelige

Jesus fortsætter sine vandringer med disciplene

Jesus forbereder disciplene på, at han skal lide og dø

Indtoget i Jerusalem (Palmesøndag) - lidelseshistorien begynder

Tempelrensningen og flere hårde debatter med jøderne

Jøderne beslutter at de vil slå Jesus ihjel

Judas’ forræderi

Jesus afholder den første nadver og forudsiger Peters snarlige fornægtelse

Jesus i Getsemane Have, hvor han tilfangetages

Jesus afhøres af Jødernes Råd - og Peter fornægter sit kendskab til Jesus

Jesus afhøres for den romerske landshøvding (= pontius) Pilatus (fredag morgen)

Jesus dømmes til korsfæstelse og piskes, hånes og tornekrones

Jesus bærer korset gennem Jerusalem og korsfæstes uden for bymuren kl. ca. 9.

Jesus dør ved 15-tiden og begraves hurtigt inden jødernes sabbat begynder kl. 18.

Jesus ligger død i en gravhule hele lørdagen (sabbatten)

Søndag morgen tidligt kort efter kl. 6 om morgenen finder Maria Magdalena og senere flere af disciplene graven tom. Først oplever Maria Magdalena og lidt senere to andre og derefter oplever alle (de 11) disciple, at Jesus åbenbarer sig lyslevende for
dem. Dette næsten enslydende vidnesbyrd fra et større antal mennesker om at Jesus
ikke forblev død i graven, men stod op og på helt overmenneskelig og guddommelig
måde var blevet levende, er den tro, som kristendommen aller inderst bygger på.

Kristendommens religiøse betydning ligger for kristne
især i to forhold:

1) Jesus som forbillede i at være et godt menneske: Forbillede for næstekærlighed, fx social
omsorg for den svage, forbillede i at ofre sig for
andre og give, forbillede i at søge tilgivelse og
barmhjertighed, og forbillede i at stifte fred og
forsoning og nedbryde fjendskab mellem mennesker

2) Troen på opstandelsen. Opstandelsen kan
hverken bevises eller modbevises, men kristne
finder opstandelsen meget troværdig. Disciplene
var ret mange, som oplevede det samme, nemlig
at Jesus levede igen. Ingen fik hverken penge
eller magt ud af deres nye tro, - tværtimod fik
de voldsom forfølgelse fra jøderne og senere også fra romerne på grund af deres tro. Opstandelsen var deres overbevisning, og den er i kristendommen håbet om, at døden ikke vil få det sidste ord. Samtidig er det troen på en nærværende Jesus, som man kan stole på og bede til.

Tekster - billeder
En lang række episoder i Jesu liv er blevet meget berømte og findes som temaer overalt
i film, billedkunst og litteratur. Et godt eksempel er den følgende beretning om kvinden
grebet i ægteskabsbrug og stenkastningen imod hende. Derfra stammer talemåden ”at
kaste den første sten imod andre”.
Kvinden grebet i ægteskabsbrud
v1 Men Jesus gik ud til Oliebjerget. v2 Ved daggry var
han atter på tempelpladsen; hele folket kom hen til ham,
og han satte sig ned og underviste dem. v3 Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var
grebet i ægteskabsbrud; de stiller hende foran ham v4 og
siger til ham: »Mester, denne kvinde er grebet på fersk
gerning i ægteskabsbrud, v5 og i loven har Moses påbudt
os at stene den slags kvinder; hvad siger du?« v6 Det
sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage
ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på
jorden med fingeren. v7 Da de blev ved med at spørge
ham, rettede han sig op og sagde til dem: »Den af jer, der
er uden synd, skal kaste den første sten på hende.« v8 Og
han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. v9 Da de
hørte det, gik de væk, én efter én, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham.
v10 Jesus rettede sig op og sagde til hende: »Kvinde,
hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig?«
v11 Hun svarede: »Nej, Herre, ingen.« Så sagde Jesus:
»Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå, og synd fra nu af
ikke mere.«

Andre eksempler på
klip fra Jesu liv
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Links
Se sekvensen om synderinden grebet i ægteskabsbrud:
http://www.youtube.com/watch?v=lO2xHNdTPVw&feature=related

Pensum
Markusevangeliet i reduceret udgave som til tema 7. Findes som fil.

Tilegnelse
Jesu betydning, liv og lære kan sammenfattes i fem hovedområder. Hvilke er det?

1. område
2. område
3. område
4. område
5. område
Nævn en række konkrete ting, som Jesus gjorde eller som skete i hans liv.
Angiv i kronologisk rækkefølge.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Hvem hører ikke med til Jesu første 12 disciple (= apostle)? Sæt streg over.
Jakob

Paulus

Maria

Judas

Peter

Thomas

Gregor

Markus

Andreas

Josef

Johannes

Ansgar
Pilatus

Filip
Lukas

Du kan se facitlisten med navnene her: Apostlenes Gerninger kap. 1,13-14

