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Dette studieopplegget er tilknyttet TV-serien «The Chosen» sesong 2 av Dallas Jenkins, produsert av VidAngel 
Studios. Alle foto og illustrasjoner er hentet fra press.thechosen.tv. Og med klipp fra tv-serien. Samtaleopplegg 
er inspirert av iTro.no ved Maria Celine Lundeby og  Bård Skeie Sørheim, samt opplegg for bruk i smågrupper i 
Bymenigheten Sandnes, Bogafjell menighet og Ganddalen menighet utarbeidet av Nadine Vaagen, Vidar Mæland 
Bakke, Sonja Nilsine Thingbø og Torstein Eidem Nordal. Bibelsitater fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt 
med tillatelse.  

En smak av Jesu liv 
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Lytt til andre 

Vi vil ikke erstatte bibeltekstene med en TV-serie. Derimot vil vi bru-
ke The Chosen som en døråpner inn til tekstene serien bygger på. Der 
tekst og film møtes oppstår et skjæringspunkt, og det er her samta-
len med andre kan få oss til å bli bedre kjent med hverandre, med oss 
selv og med Jesus. 

«Smak og kjenn at Herren er god.»       Salme 34,9 
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Det enkleste med å holde The Chosen i gang, har vært forholdet til dere seere. Deres re-
spons, lidenskap og økonomiske opprettholdelse av serien har båret alt sammen. Gud gjør 
et fantastisk arbeid, og jeg føler meg veldig heldig som får ri på bølgen som Gud har startet. 
Å forberede og distribuere en «livestream» på Facebook eller Instagram, derimot, kan være 
vanskelig nok: Ikke én ting med dette prosjektet har vært lett. Men det er greit. Det er slik 
Gud vil ha det på mange måter, fordi det har holdt meg knust og ydmyk og overgitt. Men 
etter en livestream svarer dere som har sett på, og dere gjør det enkelt: På grunn av dere 
skaffer vi nok penger til å finansiere hver episode! Jeg trenger ikke å tigge, låne eller stjele 
(ved inngangen til 2022 er sesong 3 akkurat ferdig finansiert. Vår anm.).  

Likevel kan jeg aldri lene meg tilbake og hvile på laurbærene. Når noen kommer bort til meg 
og sier: «The Chosen forandret livet mitt» eller «Serien brakte min 70 år gamle mor til Kris-
tus» eller «Barna mine ser alt, og de er 9 år gamle!» — da er det faktisk ganske enkelt å 
være ydmyk og overgitt, fordi jeg vet at så god er jeg ikke. Jeg vet at serien tydeligvis er 
større enn meg, og at Gud gjør noe betydelig mer overskridende enn hva jeg er i stand til å 
fatte. Jo større The Chosen blir, jo mer enormt og dypere får det meg til å gå ned på knærne. 
For det er ikke mulig at jeg kunne klare dette. Jeg er rett og slett ikke en så god filmskaper! 

FORORD 

Dallas Jenkins, Serieskaper 
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De fleste av besetningen og mannskapet på settet har ikke nødvendigvis samme trosbak-
grunn som jeg. Mange av historiene vi gjenforteller er totalt ukjente for dem! Men de har 
blitt minst like påvirket som meg. Du kan ikke lese disse historiene, men du får ikke vite 
noe om Jesus uten å bli påvirket på en eller annen måte.  

Selv tror jeg The Chosen har blitt brukt av Gud for å gi plass i hjertene våre til de som ikke 
like lett kan forstå visse sannheter eller intellektuelle konsepter. I skildringen av Matteus, 
for eksempel, tok vi beslutningen om å rette ham mot autismespekteret. Ved å være en 
visuell lydopplevelse, tror jeg selve serien har hatt en betydelig innvirkning for mennesker 
på en måte som en preken ikke makter å beskrive. Og av en eller annen grunn bruker Gud 
serien for å komme gjennom til mennesker med ulike behov på en veldig bemerkelsesverdig 
måte. Det har vært vakkert å se.  

Jesus som sann Gud og sant menneske er et mysterium som er blitt diskutert i 2000 år, og 
jeg tror ikke The Chosen har løst dette på noen måte. Vi vet ikke sikkert hvordan Jesus viss-
te om dette i sin hverdag. Filipperbrevet sier at Jesus «var i Guds skikkelse, og så det ikke 
som et rov å være Gud lik». Jeg tror at fordi han også var fullt ut menneske, ble han virkelig 
en av oss da han var her på jorden. Derfor tenker jeg at Jesus virkelig erfarte mye bare ved 
det å være et menneske, og det er for meg det vakre med evangeliets historie: Han led vir-
kelig sammen med oss, og som en av oss. Så tror jeg selvfølgelig at Jesus hadde Ånden i 
seg og var helt og holdent Gud.  

Hvordan ser alt det ut? Det er vanskelig for meg å forstå, men jeg tror at ved å understreke 
hans menneskelighet i serien, eller i det minste fremstille det på en måte som ikke har blitt 
fremstilt like tydelig før, vil det trekke folk mer inn i til en personlig relasjon med den leven-
de Jesus. Du tenker, wow, universets Skaper stelte sårene sine, lagde sin egen mat og dan-
set i bryllup med vennene sine. Det får meg til å føle meg enda mer elsket og mer ofret for. 
Tenk at universets Gud virkelig gjorde dette!  

Teksten bygger på et intervju gitt av Dallas Jenkins til journalist Sharon Dierberger 
Først publisert i World, november 2021.  



 8 

 

Gudstjenestene i Trondheim frikirke våren 2023 vil ta opp tema fra The Chosen i prekenene, og det 
vil gi et utgangspunkt for at man i uken etterpå kan se episoden fra The Chosen. Så kan du snakke 
om det i familien, i kollektivet eller en smågruppe du er med i.   

Ved å få et nytt blikk på kjente bibelhistorier og en spennende framstilling av hvordan livet i disippel-
flokken kan ha sett ut tror vi at vi som etterfølgere av Jesus i 2022 kan få nye tanker om det å følge 
Jesus.  

Vi har valgt bibeltekster som er forbundet med episoden som vil være fokus i talene på gudstjeneste. 
Det vil være mulig å delta på gudstjeneste og få like godt utbytte av talen om man ikke har sett se-
rien.  

Metode 
Å se The Chosen i en gruppe kan gjøres på tre måter. Velg deres metode: 

A. Vi ser filmen hjemme før gruppesamlingen, og samtaler om temaene og spørsmålene når vi 
møtes i gruppa. 

B. Vi ser filmen og samtaler hjemme før gruppesamlingen, og snakker om spørsmålene når vi 
møtes til gruppesamlingen. 

C. Vi ser filmen i gruppa, samtaler om temaene og snakker om spørsmålene. 

Vi anbefaler at du leser bibeltekstene i sammenheng i tillegg til å se episodene. Det kan man gjøre 
som en del av sin daglige bibellesing. Dersom du ønsker det, kan du følge metodikken «Operatio 
divina». Se s. 26 og 27.   

På neste side er det også tips til flere ressurser dersom du ønsker å dykke dypere ned i episodene og 
bibeltekstene som ligger bak.  

 

  

HVORFOR OG HVORDAN SKAL VI SE THE CHOSEN? 

Av staben i Trondheim frikirke 
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Filmen eller talen 
Vær fri til å sette fokus på talen, bibelteksten eller episoden, og bestem dere gjerne på forhånd.  
Episodene tar opp en stor mengde tema og det vil være nødvendig å avgrense litt. Spørsmålene i 
heftet er til hjelp for samtalen, men vær fri til å ta opp det som berører dere.  

Utfordringer 
Snakk sammen om hvordan episoden utfordrer dere i deres liv og hverdag. Er det noe dere som grup-
pe sammen kan hjelpe hverandre med eller gjøre for andre? Er det noe som må endres i hverdagen 
deres basert på det dere har snakket om?  
Til hver episode har vi også skrevet en utfordring dere kan ta med dere inn i uka.  

Tro i hjemmet 
For hver episode presenterer vi en ny lovsang du gjerne kan lytte til gjennom uka. I gruppa passer 
denne som en felles innledning til samtalen eller før forbønnen for hverandre. Ukens bibelvers kan du 
streke under i Bibelen, skrive ned og henge på en synlig plass i huset. Eldre barn kan ha glede av å se 
The Chosen sammen med en voksen. 
Bruk opplegget «Ukens praksis for barnefamilier» under hver episode i familien så langt det passer/
lar seg gjøre.  

Flere ressurser 

TIPS TIL GRUPPESAMLINGENE 

BIBLE 
ROUNDTABLE 

GRUPPEOPPLEGG 

Bibelpodcast med 
gjennomgang av  

episodene 

Dallas Jenkins i  
samtale med seriens 

teologer om episodene 

Et samtaleopplegg med 
enda flere spørsmål 
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EPISODE 1 

TORDENSØNNENE 

LENGDE:  60 min PREKENTEKST: Luk 15, 4-7 

STØTTETEKSTER:   2. Mos 3,14; Joh 4,27-42; Joh 20,30f; Mark 13,31  
 
 
PERSONGALLERI: 
 TADDEUS en av Jesu disipler som foreløpig har en anonym rolle i flokken  

 FOTINI kvinnen ved brønnen har begynt sitt nye liv etter møtet med Jesus  

 NEDIM Fotinis eldre ektemann som ikke har behandlet henne bra  

 KAFNI Rama sin far, eier av vinproduksjonen disippelen Tomas distribuerer  

 MELECH en samaritansk mann som sammen med sin familie opplever å møte Jesus  

Sesong 2 
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Ukens bibelvers 
Jesus sa: «Det blir større glede i himmelen over en synder som vender om, enn over nittini rettferdige 
som ikke trenger omvendelse.»          
         Luk 15,7 

Spørsmål til samtale 
OM TALEN 
1. Hva sitter du igjen med etter talen? Ta en runde og del . 
2. Hvordan kan det du hørte i talen få betydning i din hverdag? 
OM EPISODEN 
1. Hva gjorde inntrykk på deg i denne episoden?  
2. Melech er skamfull, men våger å dele og blir overbevist om at Jesus er verdt å lytte til. Hva lærer 

vi om hvem Jesus er gjennom hvordan han møter og helbreder Melech?  
3. Jesus har en veldig direkte samtale med Jakob og Johannes etter de gir uttrykk for sterkt sinne 

mot samaritanerne som kaster stein på dem. Hva betyr Jesu konfrontasjon for oss?  

Utfordring 
Tordensønnene, Jakob og Johannes, gir uttrykk for sterkt sinne mot samaritanerne. Jesus minner dem 
om oppdraget, at det handler om å dele budskapet: «Vi er her for å så frø, ikke brenne broer.» «Å så 
frø» – å dele tro – hvordan ser det ut i vår menighet, cellegruppe, vår hverdag? Med hvem deler du 
din tro og hvordan?  

Opplysning 
Samaritanerne er den gjenværende rest av Israels folk som ble skilt fra Jerusalem da Israel ble delt i 
et nord- og sørrike etter kong Salomos tid. Siden utviklet de sin egen variant av jødedommen. Sama-
ritaner finnes fortsatt som etniskreligiøs gruppe i dag. Blant annet regnes bare Mosebøkene (Toraen) 
som Guds ord og deres hellige sted er Gerisim, ikke tempelhøyden i Jerusalem. Gjentatte ganger i 
evangeliene ser vi hvordan Jesus utfordrer jødenes fordomsfulle og fiendtlige holdninger, og hvordan 
de blir eksempelet på at evangeliet er for alle folk.  

Ukens lovsang  
«For the One» av Jenn Johnson  
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EPISODE 2 

JEG SÅ DEG 

LENGDE:  52 min PREKENTEKST: Joh 1, 43-51  

 
STØTTETEKSTER:   Sal 102; Ordsp. 8,1-2; 22-31; Åp 22,7  
 
 
PERSONGALLERI: 
 FILIP blir disippel etter at han tidligere har fulgt døperen Johannes  

 NATANAEL arkitekt uten arbeid, møter Jesus i det han erfarer en personlig krise  

Sesong 2 
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Ukens bibelvers 
«Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal se større ting enn dette.»  
        Joh 1,50 

Spørsmål til samtale 
OM TALEN 
1. Hva sitter du igjen med etter talen? Ta en runde og del . 
2. Hvordan kan det du hørte i talen få betydning i din hverdag? 
OM EPISODEN 
1. Hva gjorde inntrykk på deg i denne episoden?  
2. Disippelen Filip er den som tar Natanael med seg til Jesus, men Natanael er skeptisk. Hva lærer 

Filip oss om å møte tvil og skepsis? 
3. Taddeus snakker om at bønn har blitt en vane som han elsker. Kjenner du deg igjen i det?    

Hvorfor, hvorfor ikke? 

Utfordring 
Peter forteller Jesus at når han ikke er sammen med disiplene, synes de det er vanskelig å vite hva 
som er riktig å gjøre. Han savner en konkret og detaljert plan. Men den får han ikke, og den får heller 
ikke vi . Prøv å få øye på det Jesus gjør, og heng deg på! Hva ser du Jesus gjøre i menigheten, i din 
hverdag? Hvordan kan du koble deg på det som skjer?  

Opplysning 
Vi blir kjent med Natanael, som serien tolker som disippelen Bartolomeus. Dette er en gammel kris-
ten tradisjon. I serien siterer Natanael fra Salme 102 under fikentreet, en klagesalme: «Herre, hør 
min bønn, la mitt rop nå fram til deg! Skjul ikke ansiktet når jeg er i nød. Vend øret til meg, skynd 
deg, svar når jeg roper!» Historien om Natanaels sin vanskelige fortid er fri diktning, men ikke usann-
synlig. Vi vet at Gud viste sitt ansikt for Natanael da han møtte Jesus. Gud hadde sett Natanael, også 
da han selv ikke så Gud. Som en av de første, vitnet han derfor: «Rabbi, du er Guds Sønn».  

Ukens lovsang  
«Kom og se!» av Storsalen menighet  
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EPISODE 3 

MATTEUS 4,24 

LENGDE:  37 min PREKENTEKST: Matt 4, 23-25 

STØTTETEKSTER:   Sal 139; Jes 53; Sak 14,16-17; Fil 2,6-11; 27  
 
 
PERSONGALLERI: 
 JAKOB «Little James» er disippel, født med en lammelse  

 

Sesong 2 
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Ukens bibelvers 
Herre, du ransaker meg og du vet –du vet om jeg sitter eller står, 
på lang avstand kjenner du mine tanker.  
Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier.   Sal 139, 1-3 

Spørsmål til samtale 
OM TALEN 
1. Hva sitter du igjen med etter talen? Ta en runde og del . 
2. Hvordan kan det du hørte i talen få betydning i din hverdag? 
OM EPISODEN 
1. Hva gjorde inntrykk på deg i denne episoden?  
2. Rundt bålet er de samlet om ett samtaleemne: Jesus og det han betyr for dem. Her snakker de 

sant om livet, ler, gråter og diskuterer. Hva er viktigst for deg i et kristent fellesskap? 
3. Hvordan uttrykkes Jesu menneskelighet i denne episoden, og hva gjør det med deg? 
4. Filip sier til Matteus: «Ingen kunnskap kan gjøre deg mer eller mindre verdifull for Gud. Han er 

alltid her, nå, med deg og for deg.» Hva betyr det for deg å høre det?  

Utfordring 
Vi ser hvordan Jesus kommer totalt utslitt inn i teltleiren etter å ha helbredet mange mennesker. I 
sterk kontrast til Ham som har gitt alt, har vi sett hvordan disiplene har sittet rundt bålet og kranglet 
om seg og sitt. Er dette noe som virker kjent? Hvordan kan du bli mer lik Jesus og få en mer tjenende 
holdning? Hvordan kan du tjene andre?  

Opplysning 
Disiplene er begeistret for at Jesus helbreder, men når skal han vise muskler og frigjøre folket fra 
romerne? Evangeliene forteller at folk hadde forventninger til Jesus som han ikke oppfylte. De trodde 
han skulle utfordre makten i større grad. Disippelen Tomas siterer profeten Sakarja: «Herren skal dra 
ut og føre krig mot disse folkeslagene». At Jesus ydmykt skulle la seg fange og korsfestes, skjønte 
ikke disiplene før etter oppstandelsen.  Har du erfart at du har misforstått hvem Jesus er?  

Ukens lovsang  
«Goodness of God» av CeCe Winans  
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EPISODE 4 

DEN PERFEKTE ANLEDNINGEN 

LENGDE:  58 min PREKENTEKST: Joh 5, 1-15 

STØTTETEKSTER:   3. Mos 23, 39-42; Jes 40, 1-5; Joh 1, 25-30; 40-41  
 
PERSONGALLERI: 
 SIMON «SELOTEN» er en av Jesu tolv disipler. Tilnavnet kan tyde på at han tilhørte en jødisk-

nasjonalistisk gruppering kalt Selotene. 

 JESSE er det fiktive navnet på den lamme mannen ved Betesdadammen  

 ATTICUS en romersk etterforsker som følger med på selotenes planlagte opprør mot den romerske 
dommeren Rufus i Jerusalem  

 

Sesong 2 
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Ukens bibelvers 
Jesus så ham ligge der og visste at han hadde vært syk lenge, og sa til ham: «Vil du bli frisk?»  
        Joh 5,6 

Spørsmål til samtale 
OM TALEN 
1. Hva sitter du igjen med etter talen? Ta en runde og del . 
2. Hvordan kan det du hørte i talen få betydning i din hverdag? 
OM EPISODEN 
1. Hva gjorde inntrykk på deg i denne episoden?  
2. Selotene mente vold kunne være et nødvendig virkemiddel for å forsvare folket sitt. Hva tenker 

dere? Hvor går grensene? 
3. Jesse, som har opplevd å bli lam som barn, har ligget ved Betesdadammen i mange, mange år. 

Hvorfor tror du han fortsatt ligger der? Hvilke andre alternativ hadde han tror du? 

Utfordring 
Betesdadammen blir vist som et sted for tilbedelse av andre guder enn Bibelens Gud. Den lamme 
Jesse er jøde, og blir liggende ved dammen i årevis uten å erfare helbredelse. Kan du se for deg noen 
ting i livet ditt som gir deg et slikt falskt håp? Hva kan du gjøre, om du har noe som ikke hjelper deg, 
men som du fortsatt bruker tid på og gir oppmerksomhet?  

Opplysning 
Selotene var på Jesu tid en jødisk-nasjonalistisk opposisjonsgruppe. De var datidens fanatikere, svært 
opptatt av å bevare de jødiske tradisjonene og beskytte dem mot hellenistisk og romersk påvirkning. 
Navnet selot betyr å være «ivrig» og «nidkjær», på engelsk finnes også adjektivet «zealous» som 
oversettes med «brennende iver» i norske bibeloversettelser. De var ikke fremmede for å bruke vold, 
og hadde Pinhas (4. Mos 25) og Makkabeerne som forbilder. Det er fascinerende å tenke på mangfol-
det i disippelflokken. Jesus plukket med seg tolleren Matteus, som hadde jobbet for okkupasjonsmak-
ten og Simon seloten som trolig hadde kjempet mot den. Hvordan holder de sammen til tross for 
disse motsetningene?  

Ukens lovsang  
«Lær meg å kjenne dine veier» av Salmeklang  
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EPISODE 5 

ÅND 

LENGDE:  48 min PREKENTEKST: Luk 4, 33-37 

STØTTETEKSTER:   Matt 6, 9-13, Joh 5, 9-23  
 
PERSONGALLERI: 
 EN BESATT av en ond ånd forskanser seg i leiren til disiplene og helbredes av Jesus  

 

Sesong 2 



 19 

 

Ukens bibelvers 
«Hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de farer ut.»   
        Luk 4, 36 

Spørsmål til samtale 
OM TALEN 
1. Hva sitter du igjen med etter talen? Ta en runde og del . 
2. Hvordan kan det du hørte i talen få betydning i din hverdag? 
OM EPISODEN 
1. Hva gjorde inntrykk på deg i denne episoden?  
2. I en fiktiv scene får vi se en samtale mellom Jesus og Døperen Johannes. Hvordan opplever du 

denne samtalen? Hvordan tror du deres relasjon var?  
3. Jesse er helt overbevist om at han har opplevd et mirakel – han kan jo gå igjen! Hvordan tror du 

det hadde vært å møte en som har opplevd akkurat det. Hadde det vært vanskelig å tro? 

Utfordring 
Fariseerne Shmuel og Yanni står overfor et under: Den lamme ved Betesda, Jesse, kan plutselig gå. 
Underet ser de knapt nok. De henger seg opp i at Jesus sa at den lamme skulle ta matten sin. På 
helligdagen! Fariseerne var engasjerte etterfølgere. Sånn som vi er, eller? Tenk om Jesus viser seg 
annerledes enn vi forventer. Tenk om han sprenger noen av våre rammer?  

Opplysning 
Flere ganger i The Chosen får vi et glimt inn i disiplenes regelmessige bønneliv. De ber bl.a. faste 
morgenbønner og måltidsbønner. I dag er slike jødiske hverdags- og sabbatsbønner samlet i såkalte 
«siddur». Jødisk og kristen bønnetradisjon har mye til felles. Salmenes bok var Jesu bønnebok som 
han selv siterte fra, bl.a. mens han hang på korset. (Matt 27,46). Likevel spurte også disiplene om 
Jesus kunne lære dem å be. Han lærte dem Vår Far som er plassert midt i Bergprekenen. På sin enkle 
og kortfattede måte inkluderer bønnen de store temaene i vårt kristenliv. Noe av det mest oppsikts-
vekkende er at Jesus lærer oss å tilbe Gud som Far. Dette var uvanlig i jødisk bønnetradisjon. Fordi 
Jesus, Guds sønn har kommet og blitt vår bror, kan vi kalle Gud «vår Far»!  

Ukens lovsang  
«Så kom du da til sist» av Ragne Marie Døble 
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EPISODE 6 

SKYLDIG 

LENGDE:  44 min PREKENTEKST: Matt 12, 1-18, / 2. Pet 2. 20-22 

STØTTETEKSTER:   Hos 6, 1-6,  1. Sam 21, 1-6 / Joh 20, 15-19  
 
PERSONGALLERI: 
 DAVID, Israels 2. konge. Situasjonen står beskrevet i 1. Sam 21.  

 Elam, som har en vissen hånd og får møte Jesus 

 HAMMEREN bar har vi vært mye innom. Navnet «hammer» (syrisk «maqqaba») spiller på ærestitte-
len til Judas Makkabeus som ledet opprøret mot makedonerne 167 — 160 f.Kr.  

 SKRIFTLÆRDE er vitne til Jesu helbredelse på sabbaten, og reagerer deretter  

 

Sesong 2 
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Ukens bibelvers 
«For jeg vil ha kjærlighet, ikke slaktoffer, gudskjennskap framfor brennoffer»   
       Hos 6,6 

Spørsmål til samtale 
OM TALEN 
1. Hva sitter du igjen med etter talen? Ta en runde og del . 
2. Hvordan kan det du hørte i talen få betydning i din hverdag? 
OM EPISODEN 
1. Hva gjorde inntrykk på deg i denne episoden?  
2. Kan du kjenne deg igjen i kvinnenes samtale med hverandre om Marias tilbakefall? Hvilke tanker 

gjør du deg? Hvordan kan vi møte de som kommer bort fra Jesus? 
3. Hvordan møter Jesus Maria når hun kommer tilbake? Hva kan vi lære av det? 
4. Les verset fra Hos 6,6. Hva kan dette bety for oss i dag?  

Utfordring 
Maria fra Magdala har falt tilbake i gammelt mønster. Jesus tilgir henne. Men Maria klarer ikke å tilgi 
seg selv. Hvorfor er det slik at vi kan ha vanskelig med å tilgi oss selv? Hvis det er noe du synes er 
vanskelig å tilgi deg selv for, be og snakk med noen om det!  

Opplysning 
Denne episoden har to forskjellige temaer 1) Marias tilbakefall og 2) Jesus som Herre over sabbaten.  
Marias tilbakefall står ikke beskrevet i evangeliene, men det er naturlig å tro at disiplene, sånn som 
oss, også hadde sine fall.  
Det er tydelig i evangeliene at Jesus må ha provosert de skriftlærde kraftig ved sin mer frie tolkning 
av sabbatsbudet. Egentlig var sabbaten ment å være en beskyttelse for de svakeste, fordi den garan-
terte en hviledag for fattige arbeidere som ellers kunne bli tvunget til å jobbe sju dager i uka. Jesus 
reagerte på at de skriftlærde i stedet gjorde sabbaten til en lakmustest på om man var religiøs nok. 
Har vi det samme problemet i dag? Hvor stor er overføringsverdien til andre sider ved å følge Jesus? 

Ukens lovsang  
«Kom til Jesus» av Ole Kristian og Marte Sameien / «Come to Jesus» av Chirs Rice 
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EPISODE 7 

OPPGJØRETS TIME 

LENGDE:  43 min PREKENTEKST: Luk 7, 18-28 

STØTTETEKSTER:   Daniel 7; Matt 10, 16-39  
 
 
PERSONGALLERI: 
 GAIUS, den romerske soldaten som samarbeidet med Matteus i starten av sesong 1 kommer tilbake 
 QUINTUS embedsmann med lederansvaret i byen Kapernaum  

 ETIOPISK KVINNE som forkynner Jesu gjerninger uten å ha møtt ham personlig  

 

 

Sesong 2 
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Ukens bibelvers 
Jesus sa: «Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkyn-
nes for fattige.»        Luk 7, 22 

Spørsmål til samtale 
OM TALEN 
1. Hva sitter du igjen med etter talen? Ta en runde og del . 
2. Hvordan kan det du hørte i talen få betydning i din hverdag? 
OM EPISODEN 
1. Hva gjorde inntrykk på deg i denne episoden?  
2. Snakk litt sammen i gruppa om hvordan dere opplever det å stole på Jesus og å leve slik han 

lærer oss å leve i Bibelen. I hvilke situasjoner er det vanskelig å stole på Jesus? I hvilke situasjo-
ner er det lettere?   

3. Quintus spør Jesus: Vet du hva du begir deg selv utpå? Hva tror du svaret på det spørsmålet er? 
Hvor mye visste Jesus? 

Utfordring 
Peter ber Jesus om å lære dem å be slik han ber når han trekker seg tilbake. Jesus svarer: «Nå oppfø-
rer dere dere som sanne studenter; dette er det jeg liker å se. Og bønn er første steg på veien til å få 
tankene og hjertet på riktig sted.» Del noen erfaringer rundt det. Hvis du satte av ekstra tid til bønn 
denne uka, hva gjør det med tankene og hjertet?  

Opplysning 
Jesus fremstår som en gudsbespotter for de lærde jødene. To uttrykk går igjen: Han har gjort seg til 
«herre over sabbaten» (Matt 12,8). Det kan bare Gud gjøre. Og han kaller seg for 
«Menneskesønnen». Det er et av mange navn og betegnelser på Jesus i evangeliene. 
«Menneskesønnen» er den benevnelsen han oftest bruker om seg selv. Betegnelsen henspiller på 
Jesus som noe mer enn bare et menneske. Nøkkelen finnes i det sjuende kapittelet i Daniels bok. Her 
snakkes det om han som skal komme i de siste tider. Jesus slår dermed to fluer i en smekk med dette 
mystiske navnet: Han har kommet fra himmelen, født av Gud. Han har kommet fra jorden, født av et 
menneske. Han er både sann Gud og sant menneske. Like provoserende den gang som i dag.  

Ukens lovsang  
«La din vilje skje» av KRIK 
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EPISODE 8 

OPP PÅ FJELLET OG FORBI 

LENGDE:  56 min PREKENTEKST: Matt  5, 1-11 

STØTTETEKSTER:   Matt 13, 44; 27, 6-10; Apg 1, 18; Rom 10,9-17  
 
 
PERSONGALLERI: 
 EN BUSINESSMANN som lurer en landeier (Husham) til å selge ham en saltgruve for en billig penge.   

 JUDAS som kjøper land av landeieren sammen med businessmannen.   

 RABBI SHAMMAI som tar imot anklagene fra de to andre fariseerne. Shammai var en kjent jødisk 
leder på Jesu tid.   

Sesong 2 
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Ukens bibelvers 
Jesus sa: «Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om 
dere på alle vis. Gled dere og fryd dere, for stor er den lønnen dere får i himmelen.»  

         Matt 5, 11 

Spørsmål til samtale 
OM TALEN 
1. Hva sitter du igjen med etter talen? Ta en runde og del . 
2. Hvordan kan det du hørte i talen få betydning i din hverdag? 
OM EPISODEN 
1. Hva gjorde inntrykk på deg i denne episoden?  
2. Jesus fremstår veldig menneskelig i denne sesongen av The Chosen. Hva gjør det med hvordan 

du ser på Jesus? Hvordan ville du fremstilt han dersom du lagde serien.  
3. Vi ser Jesus møte økende grad av motstand i sesong 2 og likevel sier han at vi er salige når vi blir 

forfulgt. Hvordan synes du det er å forholde deg til det? 

Utfordring 
Om saligprisningene sier Jesus: «Om noen ønsker å finne meg, er dette de gruppene de skal se et-
ter.» Les saligprisningene. Hvor i ditt nabolag, din jobb eller studiested, din familie, din smågruppe, 
vår menighet finner du disse gruppene og dermed Jesus?  

Opplysning 
Vi kommer til sesongfinalen og vi ser Jesus i forberedelsen inn mot hans store tale om disippelskap 
og livet i Guds rike - Bergprekenen. Hadde du sett for deg Jesus forberede seg på denne måten? Vi 
går inn for landing i en sesong som har handlet mye om disippelskap på ulike måter. Hva sitter du 
mest igjen med?  

Ukens lovsang  
«Canvas and Clay» av Pat Barett 
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OPERATIO HVAFORNO? Noen steiler bare av å se sånne uforståelige kristne latinske ord, men hva 
om denne eldgamle måten å lese Bibelen på kan være til hjelp i vårt liv og hjelpe oss å ta Bibelen med 
oss i hverdagen? 
Hvor mye tid gir vi oss selv til å reflektere over følgende spørsmål: «Hva skjer med meg i de neste 
dagene ut fra det jeg nå har lest?» Her kan du lese mer om hvordan du kan få trospraksiser til å 
springe ut av de enkelte tekstene.  

1. Lesning  
Velg deg ut en av tekstene for hver episode, en støttetekst eller prekenteksten. Les langsomt flere 
ganger, gjerne høyt. La det være tid til stillhet mellom hver gang. Ikke strek under noe.  

2. Innlevelse  
Legg fra deg teksten og se for deg handlingen. La fantasien, følelsene og fornuften slippe til. Forsøk å 
leve deg inn i teksten. Hva ser du? Hva hører du? Hva lukter du? Er du i fysisk berøring med noe? 
Kjenn på atmosfæren i rommet / på stedet. Identifiserer du deg med noen i teksten? Eller er du mer 
flue på veggen?  
Om det «bare kjennes vanskelig», kan det være helt rett og riktig å bruke tid på å gruble mer over 
teksten. Dvel ved ordene, setningene eller inntrykkene som treffer noe i deg. Det er også lov å ta en 
sniktitt på bibeltekstene som kommer før og etter teksten.  
Hvis du vil kan du begynne å notere korte setninger eller stikkord. Du kan streke under for å vise for 
deg selv hva som gjør inntrykk på deg.  

OPERATIO DIVINA 
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3. Bønn  
Ta med deg inntrykkene fra teksten inn i bønnen. Spør Jesus om det du lurer på. Takk Jesus for det 
du kjenner ble godt for deg. Kjeft på Jesus, om det er noe du reagerer på med sinne eller frustra-
sjon. Her er alle følelser og spørsmål tillatt. Fortsett gjerne å notere. Dukker det opp noen tanker, 
ideer, episoder eller bilder for ditt indre blikk?  
 

«Velsignet er Herren dag etter dag! Gud er vår redning, han bærer oss.  
Vår Gud er en Gud som frelser.»  

Salme 68,21  

4. Praksis  
Å oversette fra tekst til praksis er en type kreativ kompetanse som kommer med erfaring. Her kan 
du prøve og feile, og justere underveis. Pass på at det ikke blir for mange eksperimenter. Forsøk å 
legge listen på rett sted. Det er en fordel å ha praksiser der du selv bestemmer tid og sted for det 
du skal gjøre. Slik får du operatio divina til å passe inn i din livssituasjon og blant mengden av 
gjøremål i tiden som ligger foran.  
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Den aller første sesongserien av Jesu liv er tilbake med en ny sesong. Vi 
blir med Jesu disipler på deres vandring med Jesus fra Nasaret.  

Serien har blitt en braksuksess og mange mennesker har blitt berørt av 
å se serien. I Trondheim frikirke fortsetter vi der vi slapp for litt under 
ett år siden og ser sesong 2.  

Serien kan sees på nett ved å gå på thechosen.tv. Den kan også sees 
gratis ved å laste ned en app fra Apple Store eller Google Play.  

Serien er gavefinansiert og har kommet et stykke i å finansiere sesong 
4. Vær gjerne med å bidra.  


