
H J E M M E L E I R

FAMILIEANDAKTer 
2020



familieandakt

Familiefokus ønsker å hjelpe familier til å fokusere på hverandre og 
på Gud. Som ektepar og familier skal vi få vise hvem Gud er til de 
rundt oss. Bibelen snakker mye om viktigheten av at foreldre skal 
formidle sin tro videre til sine barn (5 Mos 6:5-9; Sal 78:3-7; Ef 6:4). Det 
finnes også forskning som viser hvor viktig foreldre er for barns trosreise.  
På en familieleir er familiesamlinger en viktig aktivitet. Der ønsker vi å 
modellere hvordan vi som familier kan få tid sammen og med Gud, 
slik at vi kan gjøre dette i hverdagen også. 
Dette året er disse andaktene, utarbeidet fra teksten i Lukas 24 om 
Emmaus-vandrerne, et forslag fra oss til hvordan dere kan gjøre 
dette selv. Dere kan enten ta en andakt hver dag i en «hjemmeleir 
uke», eller ha de en fast dag gjennom ferien. 

Dere kan gjøre dette ved et måltid, ved legging eller å ha en egen 
samling i løpet av dagen som familie. Dere kan printe ut dette 
heftet, eller bruke det digitalt. La barna gjerne være med å lese 
høyt, finne verset i Bibelen og være med å be. Det er også en egen 
familieaktivitet på nettet til hver dag som dere kan gjøre sammen. 
Dere kan selv legge til andre elementer til en slik samling, som 
lovsang, lek og konkurranser, eller oppmuntringsrunde. Målet er ikke 
å ha en perfekt familiesamling, men å få tid sammen som familie, 
med Jesus og Guds ord. 

Les gjerne hele historien høyt sammen første dag, eller les litt hver 
dag. Det er også mulig å kun lese andaktene. Vi har lagt ut en film 
på nettet der en person forteller hele historien. Vi håper det kan 
gjøre denne historien enda mer levende for dere. 
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Historisk Bakgrunn

Historien om Emmaus vandrerne finner vi mot slutten av Lukas 
evangeliet. Dette evangeliet ble skrevet av legen Lukas, som var en 
nær venn av Apostelen Paulus. Lukas skrev dette rundt 30 år etter 
alt dette hadde skjedd, og det er også han som skrev Apostlenes 
gjerninger. Han skrev dette til Teofilos, en hedning som ønsket å 
lære mer om Jesus.

Når denne historien utspiller seg, skjer det mye i Jerusalem. Jesus 
hadde blitt korsfestet tre dager tidligere, og ryktene om hans 
oppstandelse spredte seg raskt. Dette var et stort sjokk for det 
jødiske folket. Selv om Jesus hadde fortalt sine tilhengere om hva 
som skulle skje med ham, ventet de fortsatt at han ville kjempe 
og styrte den romerske okkupasjonsmakten. De trodde han skulle 
være en krigshelt og konge, slik som kong David. 

Mange mennesker som var etterfølgere av Jesus var redde for hva 
som ville skje med dem etter å ha sett Jesu tragiske død. Disse to 
mennene som gikk hadde også vært nære tilhengere av Jesus. 
De var ikke av de tolv disiplene, men det er sannsynlig at de fra tid til 
annen reiste med Jesus og hørte mye av undervisningene hans.
Emmaus var en landsby omtrent elleve kilometer unna 
Jerusalem, og det ville tatt dem rundt to og en halv timer å gå dit. 
Dette gav Jesus god tid til å forklare dem hvordan skriftene, det 
som vi i dag kaller Det gamle testamentet, peker mot ham.



13 Samme dag var to disipler på vei til en landsby som heter 
Emmaus, seksti stadier fra Jerusalem, 14 og de snakket om alt det 
som var skjedd. 15 Mens de nå snakket sammen og drøftet dette, 
kom Jesus selv og slo følge med dem. 16 Men øynene deres ble 
hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. 

17 Han sa da til dem: «Hva er det dere går og snakker så ivrig om?» 
De stanset og så bedrøvet opp, 18 og den ene, han som het Kleopas, 
svarte: «Du må være den eneste tilreisende i Jerusalem som ikke 
vet hva som er hendt der i disse dager.» 19 «Hva da?» spurte han. 
«Det med Jesus fra Nasaret», svarte de. «Han var en profet, mektig 
i ord og gjerning for Gud og hele folket. 20 Men våre overprester og 
rådsherrer utleverte ham og fikk ham dømt til døden og korsfestet 
ham. 21 Og vi som hadde håpet at det var han som skulle befri Israel! 
Dessuten: I dag er det alt tredje dagen siden dette hendte. 22 Og 
nå har også noen kvinner blant oss gjort oss forvirret. De gikk ut 
til graven tidlig i dag morges, 23 men de fant ikke kroppen hans. De 
kom tilbake og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at 
han lever. 24 Noen av våre gikk da til graven, og de fant det slik som 
kvinnene hadde sagt, men ham selv så de ikke.» 

25 Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt 
det profetene har sagt! 26 Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn 
til sin herlighet?» 27 Og han begynte å utlegge for dem det som står 
om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.

28 De nærmet seg nå den landsbyen de skulle til, og han lot som 
han ville dra videre. 29 Men de ba ham inntrengende: «Bli hos oss! 

Jesus viser seg for   
Emmaus-vandrerne

Lukas 24:13-35



Det lir mot kveld, og dagen heller.» Da gikk han med inn og ble hos 
dem. 30 Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba 
takkebønnen, brøt det og ga dem. 31 Da ble øynene deres åpnet, så de 
kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem. 

32 De sa til hverandre: «Brant ikke hjertet i oss da han talte til oss på 
veien og åpnet skriftene for oss?» 33 Og de brøt opp med en gang og 
vendte tilbake til Jerusalem. Der fant de alle de elleve og vennene 
deres samlet, 34 og disse sa: «Herren er virkelig stått opp og har vist 
seg for Simon.» 35 Så fortalte de to om det som hadde hendt på veien, 
og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet.



Hvordan studere Bibelen?

Å lese i Bibelen kan være utfordrende. Noen ganger forstår vi ikke 
helt hva vi leser. Når vi ønsker å studere Bibelen, kan vi spørre 
oss selv om hva menneskene i historien ville ha følt. Når vi finner 
en måte å relatere til historien er det lettere å forstå den. For 
eksempel, i denne historien opplevde de to mennene skuffelse. 
Tenk tilbake til en gang da du ble veldig skuffet, og prøv å føle hva 
de følte. 

En annen metode for å forstå teksten bedre er å spørre «hvorfor?» 
I denne historien kan vi spørre; Hvorfor viser Jesus seg for disse to 
mennene og ikke en stor folkemengde? Siden Jesus viste seg for 
bare to personer, så var han i stand til føre en lengre og utdypende 
samtale med dem og ha et personlig møte med dem. 

Videre kan du spørre; «Hvordan viser det jeg leser hvem Gud er 
eller noe av hans karakter?» I denne historien kan vi se at Gud 
ønsker å ha bevisste og personlige relasjoner til sitt folk. Vi kan 
bruke disse spørsmålene når vi leser hvilken som helst historie i 
Bibelen, slik at vi kan få en dyp forståelse av hvem Gud er, og hva 
Bibelen sier om ham.



To disipler var på full fart på vei ut av Jerusalem. De var 
på vei til en landsby som lå over to timer unna og pratet 
om alt det som hadde skjedd de siste dagene. Når en 
mann kom og begynte å gå sammen med dem, blir 
de forhindret i å se hvem han var. Selv om disse hadde 
gått sammen med Jesus i lengre tid, gikk de denne 
dagen på sin egen vei. Som familier kan vi noen ganger 
bli så opptatt av det som skjer, at vi ikke husker på at 
vi har en som går med oss på veien, og som faktisk er 
veien for oss.

Les: 
Johannes 14:6

Spørsmål: 
Hva betyr det for oss 
at Jesus er veien vår?

Bønn: 
Takk Jesus, for at du 
har gjort det mulig 
for oss å få evig liv

Jesus møter oss på veien1

Lukas 24:13-16



De som hadde fulgt Jesus de siste årene 
hadde håpet at han skulle være Messias, 
en som skulle frelse og hjelpe dem fra de 
som på denne tiden okkuperte landet de 
bodde i. Men de siste dager i Jerusalem 
hadde ikke gått slik disiplene hadde trodd 
eller håpet. For noen dager siden hadde 
Jesus ridd inn i byen og blitt hyllet som 
konge. Men så hadde alt snudd. Han 
var blitt korsfestet og lagt i en grav. Nå 
gikk det til og med rykter om at han ikke 
lenger var i graven. Disiplene var bedrøvet 
og lei seg, for de hadde glemt løftene 
Jesus hadde gitt dem. 

Det er mange som har kjent på skuffelser 
og ting har ikke blitt som vi trodde denne 
sommeren. Det er fint å kunne snakke 
om skuffelser og andre følelser vi har til 
de andre i familien. Så vi sammen kan 
huske på at Jesus møter oss akkurat der 
vi er og på de løftene han har gitt oss. 

Les: 
Salme 23:4 

Spørsmål: 
Hva har i den 

siste tiden blitt 
annerledes 

enn du hadde 
håpet?  

Bønn: 
Takk Gud, for at 
du er med oss 
gjennom alle 
deler av livet 

Jesus møter oss 
i våre skuffelser

2

Lukas 24:17-24



Jesus brukte skriftene når han fortalte om seg selv. På 
den tiden var det vanlig å kjenne til det som var skrevet 
ned, helt fra skapelsen og historien om Israel. Men Det 
gamle testamentet er ikke bare en historiefortelling 
om et folk, det er begynnelsen på den store fortellingen 
om Gud. Han som elsket verden og gav sin sønn for 
at ingen skulle gå fortapt. Historiene om Adam og Eva, 
Moses og profetene pekte på at det skulle komme 
en frelser. I det nye testamentet får vi se at Jesus er 
frelseren og hvordan han er lyset for alt folk. For å lære 
mer om Jesus trenger vi å lese og forstå Bibelen. 

Les: 
Salme 119:105

Spørsmål: 
Hvorfor er det viktig at 
vi som familie leser i 

Bibelen? 

Bønn: 
Takk Jesus, for ditt 

ord og at du ble 
levende i blant oss. 
Må ditt ord være et 

lys for oss

Jesus møter oss 
gjennom Bibelen 

3

Lukas 24:25-27



Disiplene inviterte Jesus med seg hjem og var gjestfrie, 
selv om de trodde han var en fremmed. De satte seg 
ned og delte et måltid sammen, og når Jesus brøt brødet 
ble øynene deres åpnet. Det var bare dager siden Jesus 
hadde delt påskemåltidet med sine disipler. Da hadde han 
tatt et brød og et beger med vin og forklart dem at de 
som ville følge han skulle ete og drikke dette, for å minnes 
han og hva han har gjort for oss. Gjennom et måltid får vi 
se hvem Jesus er. 

Les: 
1. Korinterbrev 

11:25-26

Spørsmål: 
Hvordan kan våre 

måltider bli et møte-
punkt med Jesus? 

Bønn: 
Takk Jesus, for det du 
har gjort for oss. Hjelp 

oss til å gi deg mer 
plass i vår familie 

Jesus møter oss 
gjennom et måltid med han

4

Lukas 24:28-32



Disiplene så til slutt hvem Jesus 
var. Plutselig var de ikke så bedrøvet 
lengre. For de hadde fått et møte 
med den levende Jesus, og det 
som de hadde trodd på viste seg å 
være sant. Disiplene brøt straks opp 
og skyndte seg tilbake til Jerusalem. 
Der fortalte de om hva de hadde 
opplevd. Jesus er gode nyheter. Når 
vi får bli kjent med han, kan vi være 
med å gjøre han kjent til andre.

Et møte med Jesus 
leder oss til å dele han 
med andre

5

Lukas 24:33-35

Les: 
Markus 16:15 

Spørsmål: 
Hvordan kan vi 
dele det Jesus 
har gjort for oss 

med andre?

Bønn: 
Takk for at du 

er gode nyheter 
for alle. Hjelp oss 

som familie å 
vise hvem du er 
til de rundt oss
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