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Innledning: 

1. påskedag hadde vi en felles gudstjeneste med Randesund misjonskirke. 
Stein Bjørkholt talte om hvordan Bibelen beskriver tvilen, usikkerheten og 
undringen hos Jesu etterfølgere i møte med den tomme graven. Det var 
ikke skråsikkerheten som preget dem innledningsvis. Det var ikke uten 
videre lett å tro at Jesus var stått opp. Men i talen ble det også pekt på 
hvordan en bevisst og urokkelig tro på oppstandelsen vokste fram. Det 
skjedde ved at mennesker fikk et personlige møte med Jesus Kristus. Slik 
Bibelen beskriver disse opplevelsene bærer de preg av å være 
åpenbaringer. Det er ikke disiplene som selv finner Jesus, men det er han 
som viser seg for dem. Dypest sett er det bare Gud som kan overbevise et 
menneske om evangeliets sannhet. 
 

 

Les tekstene: Luk.24,1-12 

* Bruk litt tid til å la den enkelte dele det han/hun spesielt la merke til i 
teksten. 
 

 

Velg noen av spørsmålene nedenfor som utgangspunkt for en samtale 

om tro og tvil: 

1. Usikker? Skråsikker? Tvilende? Undrende? Overbevist? Hvilke ord (kan 

være flere) beskriver best ditt forhold til det kristne budskapet? Hvorfor? 

2. Hvordan tror du at disiplene opplevde møtene med den oppstandne 

Jesus? Hvordan ser du for deg at det skjedde? 

3. Hvordan tenker du at Gud åpenbarer seg for mennesker i dag? 

4. Hvis det dypest sett bare er Gud som kan overbevise mennesker om 

evangeliets sannhet, betyr det at vi ikke trenger å fortelle andre om Jesus? 

Hvilken betydning kan vi ha for andres tro? 
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