
BRILLEJESUS - partnerkirker 
1. Viktige bibelvers:  

Jeremia 1:5-12 
«Hva ser du?» (vers 11) 
2.Kor 4:18 «Vi har ikke det synlige for øyet men det usynlige…» 

2. Målsetning: 
Målet med undervisningen er at ungdommen: 
a) Forstår at Gud ser han/henne gjennom «Jesusbriller», altså elsket og 
rettferdiggjort pga Jesu død og oppstandelse. 
b) Begynner å se sine medelever i lys av denne forståelsen. 
c) Vet hvorfor og hvordan man starter en Ny Generasjongruppe på sin skole. 

3. Må forberedes før samling: 
Laste keynote og filmklipp fra nett: 
Misjonær på skolen – 1 
Misjonær på skolen – 2  
(Anbefaler også at ungdomslederen ser gjennom denne for å få mer bakgrunnsinfo 
om hva NG er: Kirkens ressurs Partnervideo ) 

4. Til ungdomslederen: 
Det er viktig å vinkle denne undervisningen slik at dine ungdommer opplever dette 
som relevant og samtidig utfordrende. Er de fleste kristne kan man utfordre ekstra på 
fokus om å se «sin verden gjennom Jesusbriller» men er de fleste ikke avklart i 
forhold til troen så bør man vinkle mer mot hvilke briller Gud ser dem igjennom.  

5. Ungdomsmøtet 

Slide 1: BrilleJesus 

Alt1:Jeg hørte om en som ble kalt «brillejesus» på skolen. Dette var altså i en litt 
annen betydning enn den vi skal snakke om i dag. Vedkommende var altså kristen 
og hadde tykke brilleglass. Eleven som brukte skjellsordet var tilfeldigvis noget 
tykkfallen og fikk et mindre helligjort svar tilbake: «Å du da, Buddha!» 
Alt2: Briller er ganske avgjørende i en rekke situasjoner, feks som i denne 
brillevitsen: 
En mann spurte følgende til en mann med briller:  
-Hvor mye veier du? 
-72 kilo med briller.  
-Hva veier du uten da?  
-Vet ikke, kan ikke se det. 

Gud ønsker ikke bare å forbedre vårt syn men å totalt endre vår måte å se på, nemlig 
å se først oss selv og deretter verden med Jesu-briller! 

https://vimeo.com/98533643
https://vimeo.com/98533640
https://vimeo.com/81793408
https://vimeo.com/41421426


For å forstå hvor avgjørende synet er så tenkte jeg at vi skulle se en liten filmsnutt 
som viser litt av hvor viktig det er å bruke briller.  

Slide 2: Synsam-video 

Slide 3:Hva ser du?  

Riktig syn kan altså være livsviktig og avgjørende for ditt ve og vel. Våre øyne kan 
noen ganger bedra oss eller fordreie virkeligheten og dermed trenger vi noen ganger 
briller for å hjelpe oss i en rekke situasjoner.  
Kanskje har du selv opplevd irriterende eller flaue eksempler på synsbedrag i 
hverdagen som for eksempel: Å ha gått inn feil toalettdør, kysset feil kone, sett feil 
antall trappetrinn, gå på glassdør, ta feil av kremtopper og mokkabønner i butikken, 
etc (ta gjerne egne eksempler) 

Slide 4. Fata morgana 
I ørkenen eller ute på havet kan det under spesifikke værforhold oppstå illusjoner 
som kan få selv en dreve sjøfarer til å tro at han ser land eller en ørkenvandrer til å 
se en vannkilde. Særlig i rolig vær kan et område med varm luft over kald luft nær 
overflaten fungere som en refrakterende linse som skaper et opp-nedbilde som det 
fjerne bildet ser ut til å sveve over. Dette kalles «fata morgana» eller luftspeiling. 

Vi lever i en kultur som er full av illusjoner om hvem vi er og hvem Gud er eventuelt 
at Han ikke er. 

Slide 5: Gammel kone eller vakker ung kvinne?  

Av og til kan ting se ulikt ut i forhold til hvilket øye som ser. Opp med hånda alle som 
ser ei gammel dame her? Og alle som ser ei ung? De som ser begge? Det jeg ser og 
det du ser kan være ulikt. Slikt kan det også være med det Gud ser, og det du ser. 
Men Gud ønsker at vi skal kunne se det som er skjult, det som han ser.  

Slide 6:  2. Kor 4:18 
Bibelen sier at vi ikke har det synlige for øye men det usynlige, (2. Kor 4:18) 

Slide 7: Universet (det heliosentriske verdensbildet) 
Her er et bilde av vårt solsystem. Ser det riktig ut? Er det noe som ikke stemmer her? 
(Få konfirmantene til å svare) Det bør være en som klarer å se feilen med at jorda er 
plassert i sentrum av det da kjente universet. 
Slide 8: Helt i starten av renessansen gjorde presten og vitenskapsmannen 
Kopernikus en oppdagelse som plasserte solen og ikke jorden i sentrum av vårt 
solsystem. Menneskenes klode var ikke lenger sentrum av universet ifølge denne 
nye kosmologiske modellen, men roterte i bane rundt den livgivende solen plassert i 
et ubeveggelig senter. Dette er et godt eksempel på et såkalt paradigmeskifte: Et 
brudd med en vedtatt måte å forstå verden på til et totalt anderledes bilde. 
Det paradoksale er at på det filosofiske plan, etterhvert som opplysningstiden skred 
frem så ble mennesket plassert i sentrum (humanismen) og Han som er lysenes far, 
Gud, har drevet lenger og lenger ut i periferien.  
Dette og andre eksempler som Newton (han med eplet i hodet) og gravitasjonsloven 



og Einteins realtivitesteori er altså paradigmeskifter som har endret hele vitenskapen, 
ja hele måten vi ser verden på. 

Slide 9: Bilde av Q-tips  

Nye oppdagelser fører altså til en ny måte å se og forstå verden på. Tenk for 
eksempel på oppdagelsen av overflødig ørevoks.  Eller kanskje mer presist, den 
påfølgen oppfinnelsen av q-tipsen. Spør deg selv: Hvor hadde du vært uten q-tipsen?  
Tenk på all ørevoksen som hadde grodd ut av øret og flydd ut i gatene og skapt 
trafikkaos og opprør og anarki. 
Q-tipsen sørger for velvære og hygiene i øregangene dine men også fred og harmoni 
i verden. (ironi - sørg for at de fatter pointet) 

Slide 10: dykkerbrillen 
Her kommer noen ulike brilletyper til ulike utfordringer og situasjoner vi møter i 
hverdagen. 
Av og til trenger vi kanskje rett og slett og ikle oss dykkerbrillen, og komme oss under 
vann – ut av sofaen og ut av komforsonen. Noen ting kan hindre oss i å se verden 
gjennom Jesusbriller. Kanskje er vi for late og opptatte av oss selv – potetgullet og 
sofaen kan ofte friste. Det er ikke alltid så lett å komme seg ut av denne 
komfortsonen.  Kanskje føler vi oss for unge, eller for lite flinke? Det er eksempler på 
folk fra Bibelen som følte det samme som du kanskje gjør:   

Jeremia 1:5-11 
JEREMIA - Budskap fra Gud er ikke alltid det folk ønsker å høre. Slik var det også 
når Gud kalte Jeremia til å bli en profet. Det krevde mye mot av Jeremia for å 
videreformidle ord fra sjefen selv, og han ville helst slippe. “Se jeg kan ikke tale, for 
jeg er en ungdom” unnskyldte Jeremia seg med. Gud sa at han ikke hadde noe å 
frykte siden Han skulle legge sine ord i Jeremias munn. (Jer kap 1) 

Med Guds briller på kan du si til deg selv: Gud bruker meg selv om jeg er ung! 

MOSES – Iblant kan vi føle oss ukvalifiserte til å gjøre matteleksene våre, det kan 
føles som en litt for stor oppgave. Moses syntes at det å føre Israels barn ut av Egypt 
var en for krevende oppgave som ikke han var kvalifisert til å gjøre. Han tvilte på seg 
selv, men Gud hadde tro på ham! 2.mos 3:11-12A: 11Men Moses sa til Gud: «Hvem 
er vel jeg? Kan jeg gå til farao og føre israelittene ut av Egypt?» 12«Ja,» svarte han, 
«for jeg vil være med deg! 

Med Guds briller på kan du si til deg selv: Gud bruker meg selv om jeg ikke føler meg 
flink nok! 

Iblant kan vi også se på noen situasjoner, og tenke at dette er helt umulig. Min skole 
er så vanskelig for der er alle imot kristne, eller det betyr ikke så mye hvis jeg er 
tydelig med troen min på skolen. Jesus sier imidlertidlig i Luk 18:27: «Det som er 
umulig for mennesker, er mulig for Gud».  
Abraham og Sara tenkte også at det ville være umulig for dem å få barn. Sara lo 
faktisk når Gud sa til Abraham at hun skulle bli gravid. 1 Mosebok 18:14 ”Skulle noen 



ting være umulig for Herren? På denne tid neste år vil jeg komme til deg igjen, og da 
skal Sara ha en sønn”.Det er kanskje ikke akkurat på dette området du trenger å se 
at ingenting er umulig for Gud, for ikke stress med og få unger enda, det kommer 
etterhvert! 

Med Guds briller på kan du si til deg selv: Ingenting er umulig for Gud! 

Slide 11: Lesebrillen  
Mye av dette begynner med lesebrillen – det å lese Guds ord og bli bedre kjent med 
Jesus. Det viktigste er at du ser deg selv gjennom Jesusbriller - elsket og ønsket av 
Gud. Da vil man også få et annet syn på seg selv (dette kan utdypes med tydeligere 
evangelieforkynnelse dersom det er hovedsaklig ikkekristne tentroelever). 

Slide 12: Solbrillen:  
Solbriller er genialt å ha, de gjør at man ikke blir blendet av sola, og de kan 
bokstavelig talt kaste lys over ting. Når Jesus hadde solbriller på da så han 
potensiale i mennesker. På samme måte kan vi velge å se Guds-potensialet i 
menneskene på skolen. ”Tenk hvis Sigrid Sofie eller Hans Melvin blir en kristen”. 
Tenk hva han og hun og han kunne gjort for Guds rike! Disse brillene gjør deg 
inspirert og du slipper å bli solbrent og utbrent hvis du føler ting stritter litt imot. 

Slide 13 - Historien om Trine.  Trine gikk på Torridal US rett utenfor Kristiansand og 
etter at hun hadde hørt om Ny Generasjon på et seminar, begynte hun å tenke på om 
dette var noe hun kunne gjøre på sin skole. En god stund etterpå fikk Ny 
Generasjonskontoret i Oslo en epost fra Trine der hun beskriver at Gud hadde 
pushet henne til å starte ei Ny Generasjonsgruppe på skolen sin, men at hun ikke 
visste hvordan hun skulle gjøre det. "Jeg trenger hjelp og det snarest" stod det i 
eposten, sammen med setningen "jeg er ikke den kuleste på skolen, men har bevist 
valgt å ignorere akkurat den delen". Trine startet opp også fikk vi en sms etter første 
møte hun holdt på skolen: 

"Hei! Første møte gikk egentlig helt supert. Når jeg kom til rommet vi skulle være i 
(10 min før møtet begynte) var det allerede 20 stk som ventet på vafler, noe de fikk 
etter andakten. Det kom 20-50 på møtet (grovt anslag) og en gutt tok seriøst imot 
Jesus og jeg fikk mange fine kommentarer etterpå. - Trine og Torridal NG".  

På grunn av et lite initiativ ifra Trine så fikk skolen hennes lov til å høre de gode 
nyhetene om Jesus.  

Slide 14 -  Historien om Magnus og Ingrid. Magnus startet også ei Ny 
Generasjonsgruppe etter og på en festival ha hørt om hvordan det gikk an å gjøre 
Jesus kjent på skolen. Ei av de som kom på samlingene var Ingrid. Hun hadde på 
mange måter en ganske typisk norsk oppvekst. Som liten sang hun i barnekoret i 
kirka og barnetroen fulgte henne helt frem til ungdomskolen. I 7.klasse opplevde hun 
det som nesten halvparten av alle barn i Norge opplever – nemlig at foreldrene valgte 
å skille seg. Med en følelse av at Gud hadde sviktet henne valgte Ingrid å ta et skritt 
bort fra Gud og sin barnetro. 



Noen år senere skjedde det noe som skulle snu på hennes perspektiv: «Jeg 
konfirmerte meg fordi alle andre gjorde det, og det ble dessverre ingen positiv 
opplevelse. Det var ikke før jeg begynte i 10.klasse og jeg var i en konfirmasjon at 
jeg skjønte at jeg ikke klarte meg uten Gud». 

Med denne nye overbevisningen begynte Ingrid for alvor å søke Gud. Hun forteller: 
«Jeg begynte å be og tok turen innom et par ny generasjonsmøter på skolen min. 
Der var alle stolte og åpne om troen sin, og jeg følte at Gud virkelig var der». 
Gjennom det siste halvåret på ungdomsskolen kom Ingrid ofte på andaktene for å 
høre mer om Jesus og komme i kontakt med de kristne. Ingrid forteller «Etter 
sommerferien, allerede første uka på VGS så ble jeg spurt med på et ungdomsmøte 
av ei ny venninne jeg hadde fått i klassen. Jeg bestemte meg for å si ja, og det har 
forandret alt!» 

Denne helga ble hun med på flere av kirkas møter og bestemte seg for å bli en 
kristen! Ikke lenge etter ble Ingrid også involvert i Ny Generasjons-arbeidet på skolen 
sin. 

Dette er helter som har tatt Jesus-briller på seg i hverdagen sin, på sin skole og sett 
en forskjell skje på grunn av det. De har bestemt seg for å være misjonærer på sin 
skole.  

Slide 15:  2.Kor 5:7 For vi vandrer i tro, uten å se. 
Gud kaller oss til å vandre i tro med troens øyne. Vi må lære oss å leve i tro og ikke 
etter det vi ser eller ikke ser med våre naturlige øyne. Noen ganger på vår skole eller 
der vi er, kan vi bli motløse fordi de tingene vi håper ikke skjer. Vi vil iblant oppleve 
både vanskeligheter, motstand og utfordringer, men allikevel har vi blikket festet mot 
himmelen og mot Jesus fordi vi har Jesusbriller på! 

Frelseinnbydelse – Kanskje du har opplevd at det har kommet dugg på gogglesene 
dine når du står på ski? Eller ei skikkelig ripe i ray-bansene dine eller kanskje smuss 
på lesebrillene.. Dette kan sammenlignes med synd i våre liv som gjør det vanskelig 
å se både deg selv som elsket av Gud og å se hvem Jesus egentlig er. Da er det 
godt å vite at Jesus er din våtserviett eller ditt pusseskinn. Han vil ta bort det som 
hindrer deg i å se klart og gi deg nye rene briller. 

Frelsesbønn: Kjære Jesus. Ta bort smuss og skitt i mitt liv som hindrer meg i å se 
deg. Takk at du tilgir meg og elsker meg så høyt at du døde for min skyld. Gi meg et 
nytt og rent hjerte så jeg kan se meg selv og min verden gjennom dine briller. Amen. 

Fellesbønn: Hvis du ønsker å begynne å se din skole gjennom Jesu-briller og se på 
deg selv som en misjonær også på skolen – rekk opp ei hånd. Hvis du allerede har 
bestemt deg for dette kan du også ta opp en hånd. Så finner dere som ikke har 
hendene oppe noen rundt dere og legger hendene deres på dem – så skal vi be. 

Spørsmål og oppgaver til bibelgruppe/lifegruppe 



Her er det ment at det legges til rette for en god samtale. 
1. Hva betyr det at Gud ser meg gjennom Jesusbriller? 
2. Hva betyr det for meg å se min verden gjennom Jesusbriller? 
3. Hva kan jeg gjøre for at mine skolekamerater kan se seg selv gjennom 

Jesusbriller? 
4. Hva er det som hindrer meg i å dele troen min med folka på skolen? 
5. Hvordan starter man en kristen gruppe på skolen? 

7. Praktisk oppgave 
1. Be sammen i grupper for 1-2 medelever om at de skal få bli kjent med Jesus. 
2. Bak bibelboller (krever forberedelse av leder) for å dele ut i klassen/på skolen 

dagen etter. 
3. Skriv noe på fb-wallen din om Jesus (feks bibelvers, sitat, vitnesbyrd, del en film-

link el.l) 
4. Si til folka i klassen din at du tror på Jesus. 
5. Samle de andre kristne på skolen din og start Ny Generasjon! 
6. Gi et eple til rektor! 


