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•   Jesus... kender du ham? 
Historier fra evangelierne

•   Gud... i dit liv 
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 Ressource cd'er

AUDIO CD

CD'en indeholder et antal 
historier skrevet af Ruth Alliston.
Disse historier vil lette dig i din 
forberedelse og vil være med til 
at give afveksling i lektionerne. 

CD ROM

CD'en indeholder tekster til sange, rim 
og remser, der bruges i lektionerne, 

memovers, og andre materialer, der skal   
 bruges som overhead eller til projektor. Desuden 

indeholder den forældresider (FamilieZone) og forslag til brev til jeres 
kirkeleder m.m.

MATERIALER DER BRUGES SAMMEN MED MAXIZONE LEDER-GUIDE:

12 x 4 sider i farver 
med forskellige 
aktiviteter. Kan 
bruges under 
lektionen eller 
tages med hjem. 
Det er løse ark.

Hvert ark indeholder 
"Tjek det ud - Hver 
dag".  En kalender   

  der kommer med  
  forslag til bibel-
  læsning, bøn og   
   personlige udfordringer
    til hver dag i ugen. 
Den første af disse vil altid være en påmindelse af 
memoverset. Ellers vil MaxiZone Grøn typisk indeholde 
følgende: quiz, krydsord, opgaver med ord, sandt eller 
falsk, plakater m.m.

Disse ressourcer er beskyttet med kopiret og må ikke fotokopieres! 

Sælges
kun

som sæt

Til lektion 1–6
Jesus...kender du ham?

Disse magasiner er et udmærket supplement til 
lektionerne. Det er 16 sider i farver, der indeholder 
bibelbaggrund, "Tjek det ud - Hver dag" med ideer til 
bøn og andre udfordringer, plus historier og aktiviteter, 
der er de samme som i MaxiZone, blot med et design, 
der passer til større børn. 
 Lederne kan dele det første blad ud under lektion 1 
og det andet blad ud under lektion 7.

Disse ressourcer er beskyttet med kopiret og må ikke fotokopieres!

MaxiZone Rød 
magasiner

(for 11–13+) et sæt med to hæfter
pr. person

05W503

05W604a

05W604b

Til lektion 7–12
Gud...i dit liv

MaxiZone Grøn 
aktivitetsark 

(for 10–11+) et hæfte
pr. person

05W 902



PLANLÆGNINGS-SIDE

 TITEL OG SKRIFTSTED LEDER OG DATO  SIDE

1 Vind over bølgerne  8

 Matt. 14:22-33 

  DU FÅR OGSÅ BRUG FOR:  småsten i en metaldåse, karton.

2 Gør det rigtige  13 

 Johs. 2:13-22

 DU FÅR OGSÅ BRUG FOR: Præmier; balloner; snor; puder; mønter i skål;  
 dyr

3 Magtesløs  18

 Johs. 5:1-15   

 DU FÅR OGSÅ BRUG FOR: Ting, der bruger strøm; tørrede ærter; sugerør;  
 spisepinde; bananer; gamle gardiner eller tæpper.

4 Opråb til alle, der fejler!  23

 Matt. 9:9-13   

 DU FÅR OGSÅ BRUG FOR: Ærteposer; garnnøgle.

5 Døden taber, Jesus vinder
   2
 Luk. 8:40-56   

  DU FÅR OGSÅ BRUG FOR:  Ting, der minder om søvn; urtepotter, jord, frø.

6 En oplevelse på toppen  33
 
 Matt. 17:1-12   

 DU FÅR OGSÅ BRUG FOR: Billeder af kendte.

Lektion 1–6 Jesus...kender du ham
De første 6 lektioner ser nærmere 
på, hvem Jesus virkelig er. 
Børnene har måske hørt, at Jesus 
var en profet eller en hellig mand; 
måske har de fået fortalt, at Jesus 
er en poet, eller en der helbreder, 
eller en historiefortæller. Alt dette 
er sandt, og alligevel har man så 
ikke hørt hele sandheden. Jesus er 
Kristus, Guds levende søn  (Matt. 
16:16). 

HVIS DIN GRUPPE 
HAR ALDEREN 10–11 
Benyt dig af MaxiZone Grøn og 

overvej at bruge 
den under 
lektionen. Nogle 
af børnene vil 
have brug for 
hjælp, så du 
har brug for 
medhjælpere.

HVIS 
DIN 

GRUPPE HAR 
ALDEREN   
11–13+ 

Brug MaxiZone Rød magasinerne 
som et supplement. Læg vægt på 

spørgsmålene 
i Trin 2, da 
mange unge 
mennesker 
elsker at 
udtrykke deres 
mening og 
finde ud af 
den dybere 
mening med 
bibelteksten.

Vi undersøger, hvem Kristus er, gennem hans handlinger og ord

INTRODUKTION

MATERIALER, DER BRUGES REGELMÆSSIGT:

MaxiZone Grøn aktivitetsark ( 10–11+), ressource-cd'er og cd-afspiller, TV og video-afspiller. MaxiZone Rød 
magasiner 11–13+ (et til lektion 1–6, et andet til lektion 7–12) er lavet som supplement til emnet, ikke så 
meget til at blive brugt under lektionen.

PLUS: Bibler, blyanter, blankt og linieret papir, overhead-projektor, gamle blade og aviser, flip-over, white 
board eller tavle, maling, pensler, tegnestifter, "lærerens tyggegummi".
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NÅ  HVERT ENESTE BARN
Gud skabte ikke en bestemt type person, for så at klone resten fra denne prototype. Han velsignede os 

med forskelligheder. Derfor skal vi prøve at undervise på en måde, der tager hensyn til den enkeltes 
forskelligheder. 

 Nogle kan lide at tale Alle har brug for at blive Nogle kan lide at lytte Alle har brug for at kende til 
  motiveret  bibelens sandheder
 Nogle kan li' bevægelse Alle har brug for at  Nogle kan lide at  Alle har brug for at afprøve 
     øve sig eksperimentere sandheden
 

ALLE LÆRER IKKE PÅ SAMME MÅDE, MEN ALLE KAN LÆRE NOGET FRA DEN SAMME LEKTION!

Ved at benytte en kombination af, hvad der er nødvendigt at gøre, og hvad børnene kan lide at gøre, følger 
dette undervisningsprogram en 4-trins plan.

Denne lederguide er egnet til 
undervisning af børn i alderen 

10–11+ (brug MaxiZone 
Grøn aktivitetsark, et til hver 

lektion), eller til børn i alderen 
11–13+ (brug MaxiZone Rød 

magasiner, et blad til hvert 
hovedemne). Du kan også 

kombinere de to aldersgrupper 
og henholdsvis bruge MaxiZone 
Grøn og MaxiZone Rød alt efter 
modenhed og alder på børnene.

. 

I mange af lektionerne kan 
MaxiZone Grøn bruges under 

lektionerne (og færdiggøres 
hjemme). Til gruppen 11–13+, 
deles MaxiZone Rød ud under 

lektion 1 og 7. Der skal bruges et 
sæt pr. person.

Ligeledes deles "forældresider"
ud i lektion 1 og 7 (disse findes 

på cd-rommen).

FORSTÅ LOGOERNE
  MikroZone  under 3 år

Inkluderer: Leder-guide   05W100

MiniZone  3–6+ år  
Inkluderer: Leder-guide   05W200
MiniZone Krea 05W205

MidiZone  6–10+ år
Inkluderer: Leder-guide   05W300
MidiZone Blå aktivitetsark  alder: 6-8+  05W303
MidiZone Guld aktivitetsark alder: 8-10+  05W403
MidiZone Krea  05W305
  

MaxiZone  10–13+ år
Inkluderer: Leder-guide  05W500
MaxiZone Grøn aktivitetsark alder: 10–11+  05W503
MaxiZone Rød 2 blade alder: 11–13+   05W604a  

& 
05W604b

       CD og CD rom 05W902

 Historier m.m. til brug i Trin 2. 

 Indeholder bl.a.FamilieZone, ideer 
til 2 familiegudstjenester, tekster 
på Memovers, rim m.m. til brug i 
undervisningen. Brev til kirkelederen og 
forældrene.



PLANLÆGNINGS-SIDE

 TITEL OG SKRIFTSTED LEDER OG DATO  SIDE

7 Sandhed med "bid" i.  38

 ApG. 17   

  DU FÅR OGSÅ BRUG FOR: Billeder; ler; knive.

8 Den rene sandhed  43
 
 ApG. 19:8–22   

   DU FÅR OGSÅ BRUG FOR: Boksehandsker etc.

9 Styrke til at gi'  48

 2. Kor. 8:1–5   

 DU FÅR OGSÅ BRUG FOR: Reklamer, ugeblade, kristne brochurer; 
 materialer til at fremstille en pengekasse

10 Sandheden kræver sit  53
 offer

 ApG. 20:16–21:15   
 DU FÅR OGSÅ BRUG FOR: Landkort; terninger; missionær.

11 Forfølgelse  58

 ApG. 21:27–23:11   

 DU FÅR OGSÅ BRUG FOR: Balloner; 5 kr.; slik; avispapir; atlas; adgang til 
 internet. 

12 Sandhed med 
 muligheder  63

 ApG. 28:16–31   

   DU FÅR OGSÅ BRUG FOR: Snor til håndjern; balloner.

Lektion 7–12  Gud...i dit liv
Hvordan kunne kirken vokse så 
hurtigt? At få de gode nyheder rundt 
på den tid krævede engagement, 
skosåler og hårdt arbejde. Paulus 
og kollegaer var ude på lange rejser. 
De fortalte om Jesus og plantede 
menigheder. Apostlenes Gerninger 
beskriver nogle af de oplevelser de 
kom ud for - åndelige som fysiske 
konflikter.

HVIS DIN GRUPPE 
HAR ALDEREN 10–11+ 
  Benyt dig af MaxiZone 

Grøn og overvej at 
bruge den under 
lektionen. Nogle af 
børnene vil have 
brug for hjælp, så 
du har brug for 
medhjælpere.

HVIS DIN GRUPPE 
HAR ALDEREN  
11–13+ 
Brug MaxiZone Rød magasinerne 
som et supplement. Læg vægt på 
spørgsmålene i Trin 2, da mange 

unge mennesker 
elsker at udtrykke 
deres mening og 
finde ud af den 
dybere mening 
med bibelteksten.

Sådan startede kirken, løb hele tiden ind i konflikter, overlevede og 
fortsatte med at vokse.
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måde, hverken elektronisk, mekanisk, må ikke fotokopieres 
eller gengives på anden måde.
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TRIN FOR TRIN 
gennem lektionen

Dette undervisningsmateriale kan præsenteres på mange forskellige måder. 
Materialet kan bruges til både små og store grupper af børn. Hver lektion har 4 trin, følg dem. Vær 

specielt opmærksom på trin 3, sørg for at du har tid nok til aktiviteterne. 
Har du brug for yderligere hjælp til, hvordan du fordeler tiden, er der mere information på hjemmesiden 

www.childrensministry.co.uk eller kontakt zone@akbu.dk

FORSTÅ VORES IKONER

MUSIK &  DRAMA EL.  ACTION/ QUIZ  LÆS EL.
TILBEDELSE MIME BEVÆGELSE  ETC KIG PÅ DETTE

 KREA TEGNE & PRØV HVAD PAR EL.  NØGLE- 
  SKRIVE DU KAN   GRUPPER AKTIVITET

Disse ikoner vil hjælpe dig til at vælge de bedste aktiviteter for din gruppe i trin 3 i hver lektion. 
Hvis du kun har tid til en aktivitet, vil vi anbefale dig at bruge nøgle-aktiviteten

Hver lektion starter med dette trin, for at minde 
dig om, hvad grund-ideen er for hver lektion.

Hvad der end bliver kommunikeret under 
lektionen, så er dette nøglen.

Nyttige kommentarer for såvel erfarne ledere 
som nybegyndere. Dette korte afsnit hjælper 

dig til at "tune" ind på emnet.

HA' FOKUS PÅ

Andre har 
kigget på 

teksten for dig!
Disse 

kommentarer 
giver dig hjælp 
til at undervise 
med selvtillid.
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 Bibel-baggrund Bibel-baggrund

STOP ET
  ØJEBLIK
STOP ET
  ØJEBLIK



TRIN

PRØV DET

"Det vil jeg prøve!" 
"Hvordan er det i praksis?"
En række af aktiviteter - brug 
dem alle eller udvælg dem, 
der passer til dine børn og 

faciliteter.

Ikonerne hjælper dig til at 
vælge

varieret, 
så lederen 
bruger så 

mange 
forskellige
indlærings-

metoder 
som 

muligt.

TRIN

SE DYBT

Kreative måder at fortælle 
eller læse Bibelen på, fulgt op 
af vigtige 

spørgsmål 
for at tjekke, 
at  børnene 
har forstået, 

hvad  der 
er blevet 
fortalt.

understands 
what has 

been read.

Den forrige lektion er 
stadigvæk vigtig, så saml 
op på den ved at referere 

til den.

 TILBAGE-
BLIK

TRIN

FIND TRÅDEN

"Hvorfor skal jeg vide 
dette?" 

"Hvordan relaterer mit liv  
til dette emne?"

Inkluderer en kort aktivitet, 
ofte med tilhørende samtale, 
for at motivere børnene til at 
rette opmærksomheden på 

emnet!
Mulige svar på spørgsmål 

fra børnene er tilføjet i 
kursiv.

Til hver lektion er der et 
relevant Memovers, fulgt 
op af kreative ideer til at 
indlære det.
Husk, at hvis 
lederen ikke 
lærer verset,
vil børnene heller
ikke gøre det.

TRIN

DIT LIV

"Hvordan skal jeg 
ændre mit liv?" 

"Hvordan relaterer 
dette emne til 

mit liv?" 

Dette er en "hvad så"-fase, 
der hjælper børnene til at 
give respons på emnet.

Det kan bl. a. indeholde 
bøn.

7

For at fange 
opmærksomheden.

Emne-baseret aktivitet for 
de børn, der kommer tidligt, 
eller til at bruge, mens man 

falder til ro.
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Lektion 1Lektion 1

Efter at Jesus havde mættet langt over 5000 

mennesker, tog han afsides for at bede. Han bad 

disciplene sejle over på den anden side af søen.

Disciplenes båd blev kastet rundt af bølgerne midt i et 

uvejr, som var så typisk for Genesaret sø, og Jesus 

kom gående på vandet hen mod dem. Jesus beroligede 

dem ved at give sig til kende. I oversættelsen ”det er 

mig” går noget af meningen i det, Jesus siger, tabt. I den 

oprindelige tekst optræder ”jeg er”–konstruktionen. 

De genkendte hans stemme (Johs. 10:4), og Peter 

bad Jesus kalde ham ud til sig. Til alles overraskelse 

(undtagen Jesu) gik Peter også på vandet! Da han tog 

øjnene fra Frelseren, begyndte han at synke, men Jesus 

reddede ham. De gik begge tilbage til båden, og vinden 

lagde sig.

Ved en tidligere lejlighed stillede Jesus en storm (Matt. 

8:23-27), og disciplene havde spurgt: ”Hvem er han, 

siden både storm og sø adlyder ham?” Da de nu vidste, 

hvem han var, kastede de sig ned for ham i tilbedelse og 

sagde: ”Sandelig, du er Guds søn.”

Vi kan stole trygt på Jesus, fordi han er Guds søn 

og Herre over al skabningen. Han har magt over 

elementerne og omstændighederne i vore liv.

Ligesom en båd undgår at blive ødelagt i en storm ved at 
være tøjret godt, har vi behov for at være fast fokuseret 
på Jesus for at kunne modstå livets gentagne storme. 
Unge mennesker møder alle mulige slags storme: 
Familielivet kan være svært, og forventninger og ansvar i 
skolesammenhæng kan give vanskeligheder.
Puberteten er naturligvis en følelsesmæssig stormfuld 
tid. Skolen stiller større krav, der er nye fag (og stadig 
større mængder af lektier), venskaber, familielivet og de 
fysiske forandringer – alt dette bidrager til teenagelivets 
humørsvingninger. Nye udfordringer ser spændende ud -  
de kan endda være bønnesvar - men det kan også blive 
for overvældende.
Det er vitalt for os at være målrettede i vores fællesskab 
med Jesus, når vi begiver os ud på nyt land. Måske 
leder Gud os ind i nye områder, hvor vi føler os 
utilstrækkelige eller uduelige, og alligevel burde vi ikke 
gå i panik, men tro. Når vore følelser er i oprør, kan 
Jesus give os sin fred.

HA' FOKUS PÅ:  Stærk tro på Jesus

TRIN

SE DYBT
Jesus går på vandet

TRIN

PRØV DET
Hvor tvivlede I?

TRIN

DIT LIV
Ro midt i stormen

TRIN

FIND TRÅDEN
"Stormende ord"

STOP ET
  ØJEBLIK  Bibel-baggrund

 Bibel-baggrund

ORDORDNØGLENØGLE

 Vind over 
bølgerne 

STOP ET
  ØJEBLIK

Matt. 14:22–33
2. Krønikebog 20:20



LEKTION 1 
FORTSÆTTES

Lektion 1Lektion 1

FIND TRÅDEN Ha' fokus på:
Stærk tro på JesusTRIN 1

9

Lav en konkurrence med teen-agerne, efterhånden 
som de dukker op. Få dem til parvis at fokusere eller 
koncentrere sig om en bestemt ting så længe som 
muligt. Du kan lave knockout-runde, så semifinale og 
til slut finale. Prøv sammen med de uheldige tabere 
at distrahere finalisterne mest muligt, ligesom et 
stormvejr.

Denne rollespils-aktivitet introducerer temaet: "Storme" - ikke bare det fysiske uvejr, 
der overraskede disciplene, men også de følelsesmæssige omstændigheder, der er, 
når man bliver udsat for "storme" i ens tilværelse. De sidstnævnte kan varer meget 
længere og være en stor psykisk byrde, der trætter meget. Nogle gange bliver det 
svært at tænke klart og gennemføre ting. Tanker kan køre rundt og til sidst ende 
i det rene rod.
 Inddel i grupper med tre personer i hver og overvej følgende episoder. Den 
ene spiller personen, de andre spiller stemmer i hans/hendes hoved. Hver 
gruppe får brug for noget tid til at finde seks eller otte ting, som stemmerne 
skal sige. Spil derefter episoderne for hinanden. Først taler stemmerne efter 
tur, derefter gentager de igen og igen, højere og højere. Til sidst råber de i 
munden på hinanden. Hvordan reagerer den centrale person?

TILBAGE-
BLIK

Kan I huske Memoverset fra sidste 
uge? Har I brugt det i jeres hverdag 
i ugen, der er gået ?

Spørg din gruppe, om nogen kan 
huske en episode i deres eget 
liv, hvor tankerne har snurret 
rundt i hovedet på dem. Er der 
nogen, der er villig til at fortælle 
nærmere? Hav en af dine egne 
oplevelser parat. 

HVA'HVA'

STORMENDE ORD

Her er de episoder, der skal 
overvejes:
De findes også på cd-rommen.

1   Nogle af Henriks 
klassekammerater kalder ham 
øgenavne og gemmer hans 
penalhus. Hvad skal han gøre?

2  Anne er blevet presset af Kate til at 
pjække fra fysiktimen. De gemte sig 
på toilettet. Nu er hun bange for at 
få problemer med det.

3  Jonathans ven Steffen har spurgt, 
om han vil med på kælkebakken 
søndag formiddag. Det betyder, at 
han ikke kan komme i kirke. Han vil 
gerne begge dele.

4  Sofies violin-lærer presser hende 
til at stille op i en konkurrence. Hun 
har ikke lyst, men vil heller ikke 
skuffe ham.

bølgerne 

SIR' DUSIR' DU
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Lektion 1Lektion 1

SE DYBT
I GUDS ORD

Ha' fokus på:
Stærk tro på JesusTRIN 2

1 Hvilke to ting gjorde Jesus, mens disciplene sejlede ud med båden? (Bad 
mængden om at gå hjem og gik op i bjergene alene for at bede.)

2  Hvordan var vejret? (Først stille, senere blæste det op.)

3 Hvornår gik Jesus ud til disciplene? (Da han var færdig med at bede, det  
 var i den fjerde nattevagt, det vil sige lige før det blev morgen.)

4 Hvorfor blev disciplene bange? (De troede det vart et spøgelse, da Jesus  
 kom gående hen over vandet til dem.)

5  Jesus beroligede dem ved at sige: "Det er mig." Grundteksten, der er 
oversat "mig", betyder egentlig "jeg er". Hvorfor var det vigtigt for Jesus 
at sige: "Det er jeg er"?("Jeg er" er det ord, Gud brugte om sig selv i Det 
gamle Testamente.)

6  Hvad gjorde Jesus Peter i stand til at gøre? (Gå på vandet 
som Jesus.)

7 Hvorfor begyndte Peter at synke, da han gik hen mod  
 Jesus? (Han tog øjnene væk fra Jesus. Han blev bange  
 og begyndte at tvivle på, hvad Jesus havde sagt.)

8  Hvad mente Jesus, da han sagde: "Du 
lidettroende, hvorfor tvivlede du?" (Peter 
stolede ikke på ham.)

9 Hvorfor tilbad disciplene Jesus?   
 (De indså, at han var Guds søn.)

10  Hvorfor reagerede de anderledes 
nu, end da Jesus stoppede stormen ved 
en tidligere anledning? Se Matt. 8:23–27. (Da 
spurgte de bare: Hvem er han? De var overraskede over, 
at vinden og bølgerne adlød ham. Nu kendte de ham 
bedre. De havde set mange mirakler og anerkendte, at han 
var Guds søn, ikke bare en fantastisk mand.)

Jesus går på vandetJesus går på vandet
Dette er den første af 6 lektioner om Jesus. Denne gang vil 
vi se på, hvordan han viste sine disciple, at han har kontrol 
over al skabningen, og at han ved sin magt kan gøre det 
umulige.

Læs Matt. 14:22–33 sammen. Vælg en frivillig til at være 
oplæser, en til at læse det, Peter siger, og en til at læse det, 
Jesus siger.

LÆS FRA

GUDS ORD
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Lektion 1Lektion 1

PRØV DET 
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Stærk tro på JesusTRIN 3

PETERS DAGBOG

Dette er en aktivitet, hvor alle skal stole 
på hinanden. Stå først i en rundkreds, 
skulder ved skulder, med ansigtet udad 
og stiv krop. Læn jer tilbage til hver 
enkelt rører en anden, som stængerne 
i en tipi.
 Når I har udrettet dette, danner 

I en rundkreds igen, hvor alle kigger den 
samme vej. Stå så tæt, at alle kan sidde på 
skødet af den, der står bagved.
Hvis I kan gøre det første gang, I 
prøver, er det imponerende, ellers vær 
udholdende, det er en god øvelse i at 
vise tillid og at samarbejde.
 Peter måtte stole på Jesus, 
da han skulle gå på vandet. 
Da han begyndte at kigge på 
bølgerne, tvivlede han på Jesus 
og begyndte at synke.
(Matt. 14:30).

Brug redskaber så som småsten i en 
metaldåse; karton o.s.v. til at 

frembringe storm-lyde.
Lav et lydbillede 

af et uvejr, I 
selv har 
været ude i 
eller har set 
i en film.

Prøv aktiviteterne, alt efter tid og plads. Vælg dem, der passer bedst til din gruppe. Hvis du har børn med 
specielle behov, så brug ikonerne som hjælp til at finde de aktiviteter, der passer bedst til dem. Det er tilladt at 
fotokopiere trin 3, så flere ledere kan forberede de forskellige aktiviteter.

Hvorfor tvivlede I?
 STORM-

LYDE

LEKTION 1 
FORTSÆTTES

Jesus går på vandetJesus går på vandet

Forestil jer, at I er Peter. Skriv en 
beretning om, hvad der lige er sket. 
Hent hjælp i Matt. 14. Var du bange? 
Hvordan var det at gå på vandet? 
Hvorfor begyndte du at synke? 

Hvordan havde du det, da Jesus sagde: "Du 
lidettroende, hvorfor tvivlede du?" Lærte du noget 
af oplevelsen?
 Alternativ: Skriv et rap eller et digt om en 
tvivlende person. Brug Matt. 14:28–32 og Jakob 
1:6. Lav digtet, så det er fyldt med stormfulde og 
brusende ord. Brug evt. en synonymordbog. Her 
er nogle vendinger, der kan få dig i gang: smidt 
rundt på det stormende hav; kæmpede med vilde 
bølger; brusende bølger; haglenes trommen; 
vandstrømme kom væltende; vilde bølger viser 
tænder; lyn flænger den mørke himmel o.s.v.

TILLID



Lektion 1Lektion 1

DIT LIV
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Stærk tro på JesusTRIN 4

Saml trådene fra lektionen 
med nogle få kommentarer 
omkring de "storme", man 
kommer ud for i livet. Snak 
om, hvordan Gud holder 
fast og opmuntrer, når vi går 
igennem hårde tider.
Påpeg, at Jesus kommer til os 
midt i stormen, han forkaster 
os ikke eller lader os sejle  
vores egen sø. 
Til sidst, understreg den 
fantastiske sandhed, at da 
Peter tvivlede, frelste Jesus 
ham. Han skubbede ham 
ikke væk eller bebrejdede 
ham - tværtimod - Jesus 
var nådig, tilgivende og 

barmhjertig.

LEKTION 1
SLUTTER HER

Hold fast ved Herren jeres Gud, så vil han 
holde fast ved jer.

 2. Krønikebog 20:20

Memoverset findes på cd-
rommen. Kongen af Juda opmuntrede sit 
folk med disse ord, da de stod over for en 
meget "stormfuld" situation – angreb og invasion fra deres fjender. På 
samme måde måtte Peter bogstaveligt talt holde fast ved Jesus, for 
ikke at synke ned i bølgerne. Når vi er i vanskeligheder, må vi stole på 
Gud og sætte fokus på vores fællesskab med Jesus. Han vil holde os 
fast, så vi hverken går til bunds med vore problemer eller bliver kastet 
hid og did som bølgerne på havet
 Inddel i par (samme køn) og øv verset på den måde, at man skiftes 
til at løfte hinanden, mens man siger verset. Gentag til I er udmattede, 
eller til I har lært verset. Man kan også lave "kongestol" og løfte på den 
måde.

Spil en lovsangs-cd, der 
handler om at stole på Gud. 
Opmuntr teen-agerne til at 
medbringe deres yndlings-
cd'er med lovsang. 
Hvis du har mulighed for det, 
så spil et videoklip med et 
oprørt hav, bølger der slår ind 
mod klipper el.lign. 

LOVSANG

SLÅ DET FAST!

Ro midt i stormen

BØN 
Bed for dem i gruppen, som for øjeblikket går gennem svære tider. 
Læg ikke noget pres på nogen, 
men understreg at Peter råbte til Jesus om 
hjælp, da han var ved at synke. Det er 
godt at bede Jesus om hjælp. Måske 
skal du bede med enkelte alene. Hvis 
ingen beder om hjælp eller forbøn, deler 
du børnene i små grupper. Fortæl dem, 
at de kan velsigne hinanden og bede 
om styrke til hinanden.
Bed for venner, familie eller 
andre, de kender, som er udsat 
for svære ting. Bed Gud om at 
give dem fred.
Bed til sidst for mennesker I 
kender, som endnu ikke har 
erkendt, at Jesus er Guds søn.
Bed Gud om hjælp, så de må 
lære mere om Jesus.

Sørg for at alle går hjem 
med forældresiderne 

til lektion 1 - 6. 
De findes på cd-
rommen

12
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Lektion 2Lektion 2

LEKTION 2 
FORTSÆTTES

Okserne, fårene, duerne og vekselererne, som vi 

finder på tempelpladsen, var der i overensstemmelse 

med de gammeltestamentlige love, som krævede, at 

man ofrede dyr og gav pengegaver i en ”hellig” 

møntfod. Tempelskatten blev betalt i tyriske shekel, pga. 

mønternes store sølvindhold. 

Nogle vekslede deres penge til tempelmønter (sikkert 

med store gebyrer), andre betalte for offerdyrene og 

andre igen betalte for, at præsterne efterså deres offerdyr 

for skavanker. Der foregik en larmende, korrupt handlen 

på dette bedested, det eneste område af templet, hvor 

det var tilladt for hedninger at opholde sig.

Tempelrensningen var forudsagt i Malakias 3:1-3 og fandt 

sted under den jødiske påskefest. 2. Krønikebog 30:14-

15 og 2. Kongebog 23:4-24 varsler, at korruptionen måtte 

ophøre for at helligholde festen.

Læg mærke til, at Jesus var grundig. Han spredte 

mønterne, væltede vekselerernes borde og drev dyrene 

ud sammen med de mennesker, som solgte dem.

Den åndelige betydning kan ikke overvurderes: Vore 

legemer er et tempel for Helligånden (1. Korintherbrev 

6:19). Jesus renser alt korruption og skidt ud, før han 

kan tage bolig i os. Forskellen er, at når han renser vore 

hjerter, foregår det ikke med vrede og voldsomhed, men 

med det blod, han udgød, og i hans overvældende nåde.

HA' FOKUS PÅ:  Jesus  kæmper for det rigtige

TRIN

SE DYBT
Problemer ved templet

STEP

PRØV DET
Opslugt af iver!

STEP

DIT LIV
Vær ikke tøvende i

jeres iver!

TRIN

FIND TRÅDEN
Kom nu: Go for it!

Man kan godt blive upopulær af at forsvare sandheden. 
Jøderne var i hvert fald ikke tilfredse med det, Jesus 
gjorde i templet. De satte spørgsmålstegn ved hans 
autoritet og misforstod ham.
Men Jesu lidenskab over for sin Fars hus var så stærk, 
at hans modstandere aldrig ville få et ben til jorden. Han 
var fuld af engagement og helhjertethed i sin tjeneste.
Sådan en indstilling giver naturligvis en langt større 
gennemslagskraft, end hvis man forsvarer sandheden 
uden at være følelsesmæssigt involveret. Hvilken 
ligegyldighed ville Jesus ikke have mødt, hvis han stille 
havde sagt: Jeg bryder mig ikke om det, I laver her. 
Kunne I ikke godt fjerne det?”
Unge mennesker er nidkære og ivrige. Dog ikke altid på 
en måde, andre bryder sig om. De interesserer sig for 
kendte mennesker, musik, venskaber, mode osv.
Dit engagement i de aktiviteter, du involverer dig i, og 
i dit kristenliv er vital. Din iver er smitsom. Hvor stærkt 
viser du sand tilbedelse og afsky over for synden, det 
som Jesus satte fokus på i templet?

STOP ET
  ØJEBLIK  Bibel-baggrund

 Bibel-baggrund

ORDORDNØGLENØGLE

STOP ET
  ØJEBLIK

 Gør det rigtige 

Johs. 2:13–22
Rom. 12:11



Lektion 2Lektion 2

FIND TRÅDEN Ha' fokus på:
Jesus kæmper for det rigtigeTRIN 1

Hav 3 opgaver parat, som teenagerne kan
prøve, når de ankommer. Opgaverne skal 
handle om at adskille eller rense.
 Eksempler: Sortere forskellige perler 
i farver eller størrelser; adskil salt fra 
sand (brug vand, så får man saltvand 
og sand); adskil mel og ris (brug en sigte).

Lav en konkurrence eller to med meget aktivitet, så de unge 
mennesker kommer til at udvise meget begejstring. Giv 
præmier til vinderne.

Konkurrence 1:  
Hver person binder en ballon fast ved ankelen. Inddel i 2 hold. 
På startsignalet løber de to første på hvert hold ud på gulvet og 
prøver at træde hinandens ballon i stykker. Når der er en vinder, 
løber begge "kamphaner" tilbage til deres hold, og de to næste 
kommer på gulvet. Sådan fortsættes der. De deltagere, der har 
mistet ballonen, går bagerst i rækken. 
Man fortsætter, til det ene hold har 
mistet alle balloner.
Det vindende hold 
fejres 
med præmier.
Denne 
konkurrence 
kan også 
gennemføres med tre 
eller fire hold, hvis I har mange i 
gruppen.

 En aktiv og lidt voldelig 
konkurrence!

 
 

Go for it!

HVAHVA'

TIL-
BAGE-
BLIK

Er der nogen, der har oplevet, 
af Jesus hjalp med at afklare en 
"stormfuld" situation?

Konkurrence 2: 
Pudekamp på platform. I får brug for 
mælkekasser el.lign. Brug kasserne 
som en lav platform og placer dem 
præcis så langt fra hinanden, at 
man kan kæmpe mod hinanden 
med puder. Det gælder om at få 
modstanderen på gulvet. Spørg efter 
frivillige kæmpere - hvis ingen melder 
sig, sættes vinderprisen i vejret.
Taberen er første mand på gulvet. 
Hvor meget tør den enkelte risikere 
for at vinde?

1 Hvem synes, det var   
 spændende at være med i   
 konkurrencerne? Hvorfor?

2  Kunne I forestille jer andre ting, 
som ville begejstre jer?

3  Hvilke ting, tror I, virkelig kan 
begejstre folk?

Lyt til tracket på Audio cd'en med 
den upassende begejstrede tale om 
ligegyldige, uaktuelle ting.

14
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LEKTION 2
FORTSÆTTES
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Lektion 2Lektion 2

SE DYBT
I GUDS ORD

Ha' fokus på:
Jesus kæmper for det rigtigeTRIN 2

I dag skal vi se på, hvordan Jesus 
kæmpede for det rigtige. Det chokerede 
menneskemængden ved templet.

Dramatiser teksten: Få en hjælper 
til at komme brasende ind i 
lokalet på rette tid, mens du 
læser fra Johs. 2:12–22, og lad 
vedkommende spille Jesus. 
Forbered lokalet, så der er nogle 
stole eller et bord, der må væltes, og 
en skål med mønter, der kan smides med. 
Hvis det er muligt at have får, køer og duer, der 
kan slippes fri, vil det blive en tekst, de unge 
mennesker aldrig glemmer! Lad en frivillig læse 
det, jøderne siger, men læs resten selv, så du er 
sikker på, I får læst det hele, hvis der skulle opstå 
kaos i lokalet. Drøft derefter følgende spørgsmål 
sammen:

1  Hvorfor rejste Jesus til Jerusalem? (Det var tæt 
på jødernes påskefest, en af de årlige fester, 
som jøderne fejrede i Jerusalem – se 5. Mos. 
16:16.)

2  Hvorfor blev der solgt kvæg, får og duer i 
tempelgården? (Dyrene var offerdyr. Jøder 
der kom langsvejs fra, kunne købe dyrene ved 
templet.)

3  Hvorfor kunne man veksle penge i 
tempelgården? (Templet brugte specielle 
tempelpenge.)

4  Hvorfor sendte Jesus dem væk? (Templet var 
hans fars hus, og det skulle være et bedehus, 
ikke et korrupt marked.)

 PROBLEMER VED TEMPLET

5  Se på vers 17 og også Salme 69:10. Disciplene 
tænkte på verset i Salme 69, da de iagttog 
Jesus. Hvad betyder det? (Nidkærhed betyder: 
med iver eller passion; dit hus refererer til 
templet; fortære mig betyder: vil fylde mig - vil 
overtage mig.)

6 Hvad sagde Jesus, da jøderne bad om et bevis  
 på, at han havde autioritet til at handle, som  
 han gjorde? (Han sagde: "Riv dette tempel ned,  
 og jeg vil rejst det igen på 3 dage.")

7 Hvad troede jøderne, han mente?  
 (De troede, han mente bygningen, de stod i.)

8  Hvad kom disciplene senere i tanke om, at 
han havde ment? (Han talte om sin død og 
opstandelse, som beviste, at han var Guds søn 
med al magt i himmel og på jord.)

LÆS FRA

GUDS ORD
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Lektion 2Lektion 2

Inddel i hold på 
3 og forbered et 
interview til TV med 
en studievært, en 
dyrehandler 

og en vekselerer. De to 
sidstnævnte var blandt 
dem, der blev smidt ud af 
templet af Jesus. Her 
er nogle forslag til 
mulige spørgsmål (de 
findes også på 
cd-rommen): 
Hvad lavede 
I, før Jesus 
kom? Hvad 

Skriv en kort artikel til Jerusalem Times 
om episoden i templet. Brug Johs. 
2:13–22. Der skal helst være et 
billede med. Brug computer, 
hvis I har det til rådighed, 

eller lav det evt. færdig på computer 
derhejmme. Medbring den færdige 
forside næste gang.

Prøv aktiviteterne, alt efter tid og plads. Vælg dem, der passer bedst til din gruppe. Hvis du har børn med 
specielle behov, så brug ikonerne som hjælp til at finde de aktiviteter, der passer bedst til dem. Det er tilladt 
at fotokopiere trin 3, så flere ledere kan forberede de forskellige aktiviteter.

Brug Johs. 2:13–22 og en masse 
fantasi. Udarbejd en prisliste som 
den kunne ha' set ud hos sælgerne 
i tempelgården. Lav en vekslesats 

(valutakurs) fra kroner til tempelpenge og en 
prisliste over de forskellige dyr. Glem ikke at 
indregne afgift for undersøgelse og godkendelse 
af dyrene. Medregn tempelskat, ekstraafgift 
for ikke-jøder og andre "smarte" indbringende 
afgifter, som du kan komme i tanke om. Husk 
at medregne fortjeneste til dig, der skal lave 
arbejdet.
 Hvis der er tid, kan I skrive en regning til en 
ikke-jøde, der gerne vil ind i templet - veksle 100 
kr til tempelpenge - købe en tyr og 3 duer, få dem 
undersøgt og godkendt til offerdyr. Hvor meget 
løber regningen op på, og hvor meget tjener I 
på handlen? (NB! Hvis I ikke har mindst 100% 
fortjeneste, har I ikke været snu nok.)

 Nidkærhed for dit hus 
skal fortære mig! 

PRØV DET
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Jesus kæmper for det rigtigeTRIN 3

TIDLIGE AFTENNYHEDER

PROFIT EL. PROFET?

gjorde Jesus? Hvad sagde han? 
Hvorfor tror I, han gjorde sådan? 
Mener I, det var rigtigt, det han 
gjorde? Var 
der nogle, 
der kom 
til skade? 
Hvad 

mener I om 

Jesus? Hvad gjorde lederne af 
templet? Hvad tror I, der sker nu? 
Hvordan vil de nu tjene penge? 
Har de lyst til at blive disciple      
  af Jesus, eller  
  er de fjender     
  af ham nu?

JERUSALEM 
TIMES 
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Lektion 2Lektion 2

LEKTION 2
SLUTTER HER

DIT LIV
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Jesus kæmper for det rigtigeTRIN 4

  Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i 
ånden, tjen Herren.
Romerbrevet 12:11

Verset finder du på cd-rommen. Lær verset 
på følgende måde: Bed alle på skift om at 
læse verset med forskelligt udtryk, f.eks.: 
stille, højt, hurtigt, vredt, glad, etc. Beslut 
hvilken måde, der passer bedst til indholdet 
i verset og sig det nogle gange – med begejstring, håbefuldt! Sig det til 
sidst uden visuel hjælp.

LOVSANG

Lyt til en lovsangs-cd der 
passer til temaet. Spørg 
teenagerne om de har et 
forslag til en sang. Syng med, 
og lad sangen være en bøn. 

Bed en frivillig om at læse 1. Kor. 3:16 og 6:19–20. Tal om, 
hvordan templet var et særligt sted for jøderne, hvor Guds 
nærvær var meget tydelig. Forklar, at Paulus siger, at vore 
legemer er templer, fordi Helligånden bor i os.
Ligesom at Jesus ønskede at templet skulle være rent og helligt, 
på samme måde ønsker han at vi skal være rene og uden synd.

UDFORDRING
Hvordan kan vi tjene Gud 
i denne uge med mere 
begejstring? Bed alle om 
at tænke på en ting, de vil 
fokusere på – for eksempel 
kan man beslutte at man vil 
bede mere eller gøre en særlig 

indsats i familien. Man 
kan overveje den 

måde, man taler til 
venner på om 

Jesus, eller 
man kan 
beslutte at 
hjælpe en, 
der har det 

svært. Lad 
teenagerne 

finde en partner, 
som de 

fortæller, 
hvad de har 
besluttet 
at gøre. 
Næste 
uge 

vil den 
person 

spørge, 
hvordan det 
går. 

Hav en stille-tid, måske med noget 
baggrundsmusik, hvor den enkelte 
kan spørge Jesus, om der er noget 
synd i deres liv, der skal fjernes, på 
samme måde som vekselererne 
og de handlende og dyrene blev 
fjernet fra tempelgården. Mind 
teenagerne om, at Gud vil gøre det 
blidt uden vold eller andet, som 
man kunne blive bange for eller 
skamfuld over. Tak Gud, fordi 
han tilgiver, og slut med selv at 
bede højt.

VÆR IKKE TØVENDE 
I JERES IVER!

TID TIL BØN

VI ER TEMPLER



Helbredelsen ved Betesda dam er den tredje af syv 

tegn, som Johannes fortæller om i sit evangelium. 

Som det fremgår to gange i slutningen af hans bog 

(Johs. 20:30 og 21:25) gjorde Jesus mange andre 

tegn, men disse syv valgte han at skrive om til vores 

opbyggelse.

Denne beretning viser, at det ikke altid er nødvendigt  

 at have tro og bede om hjælp, for at Jesus skrider ind. 

Manden mente stadig, det var nødvendigt at komme 

ned i dammen først, da Jesus spurgte ham ”Vil du 

være rask?” Der er også en åndelig parallel, der viser 

hen til slutningen i kapitel 5. Verbet ”at rejse sig/at 

stå op” i vers 8, som Jesus bruger, da han taler til 

manden, bruges igen senere (vers 28-29 – i den 

danske oversættelse: opstå), da Jesus taler om, at 

de døde skal høre Menneskesønnens røst og opstå. 

Hverken de fysisk døde eller de åndeligt døde kan 

gøre noget ved deres situation, men Jesus har magt til 

at bringe dem til live. Paulus siger i Romerbrevet 

5:6: ”For mens vi endnu var svage, døde Kristus for 

ugudelige, da tiden var inde.”

Jesus bad manden tage sin båre og gå, hvilket 

nogle jøder bed mærke i. Så brød han jo loven om 

helligholdelsen af en sabbat. Jesus tog sig tydeligvis 

ikke af deres menneskeskabte love – buddet (se 2. 

Mosebog 20:8-11) henviser kun til at holde pause fra 

ens daglige beskæftigelse eller erhverv.

Nogle gange føler vi os fuldstændig modløse – faktisk 
ude af stand til at gøre noget som helst. Måske kan vi 
ikke engang bede. Vi har gjort alt, vi kunne, vi har bedt, 
indtil vi ikke kunne finde flere ord, men der er intet svar.
Sådan må det have været for den syge mand ved 
dammen. Han havde været invalid i 38 år og havde 
opgivet alt håb. Som regel kom de, som søgte 
helbredelse, til Jesus, men her var det Jesus, der kom 
til manden og spurgte: ”Vil du være rask?” 
De unge i vores gruppe skal vide, at Jesus kan hjælpe 
dem, når de føler sig modløse, og at han kan tage 
initiativet, når de har det så dårligt, at de ikke ved, hvad 
de skal sige til ham.
Åbenbaringen om, at Jesus giver håb midt i 
modløsheden eller følelsen af magtesløshed, er det 
centrale i denne lektion; og samtidig er det åndeligt set 
en parallel til hans kraft, som sender os fra døden til 
livet.

HA' FOKUS PÅ:  Jesus  hjælper, når jeg ikke orker

TRIN

SE DYBT
Helbredelse af
en lam mand

TRIN

PRØV DET
Rejs dig op og gå!

TRIN

DIT LIV
Mist ikke modet!

TRIN

FIND TRÅDEN
Umuligt!
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Lektion 3Lektion 3

STOP ET
  ØJEBLIK  Bibel-baggrund

 Bibel-baggrund

ORDORDNØGLENØGLE

STOP ET
  ØJEBLIK

Magtesløs 

Johs. 5:1–15
5. Mos. 31:8



FIND TRÅDEN Ha' fokus på:
Jesus hjælper, når jeg ikke orkerTRIN 1

Fremvis forskellige genstande, der ikke virker på grund af manglende 
energikilde. For eksempel: lommelygte, forskelligt legetøj og en 
mobiltelefon, der mangler batterier; en hånddukke; en hårtørrer uden 
el-tilslutning; en spraydåse uden drivgas; legetøj til at trække op, der 
er løbet ud eller som er i stykker; en udmattet børnearbejder.
 Snak med gruppen om, hvordan man kan få de forskellige ting til at 
virke.

TILBAGE-
BLIK

Opmuntr alle til at spørge deres 
partner om de klarede at vise 
begejstring for Gud på den måde, 
de havde planlagt.

Lektion 3Lektion 3

LEKTION 3 
FORTSÆTTES

Planlæg en opgave, der er umulig at udføre. Dette eksempel falder i 
tråd med den tekst, vi skal læse senere:
 Alle lægger sig ned på ryggen med hovederne op mod den 
samme væg. På startsignalet skal alle rejse sig og løbe til et bestemt 
mål, f.eks. til væggen overfor. De skal nå at røre væggen inden for 
et bestemt tidspunkt – f.eks. 2,5 sekund, hvilket er for kort tid, men 
det lyder ikke helt umuligt. Gentag forsøget flere gange. De unge 
mennesker bliver sikkert hurtigere, men de når aldrig hen til målet på 
den fastsatte tid. 
 Drøft disse spørgsmål, når de begynder at miste modet og giver op:

BEMÆRK
Hvis du i din gruppe har personer, der fysisk ikke kan klare denne 
opgave, skal du bruge en anden opgave. F.eks.:
At flytte et 
bestemt antal 
tørrede ærter 
fra en tallerken 
over på en 
anden inden 
for et bestemt 
tidsrum. Der 
må kun bruges 
spisepinde 
eller sugerør. 
Eller skræl og 
spis en banan 
uden at bruge 
hænderne. 
Læg op til 
dagens tekst 
ved at fortælle, 
at du nu vil læse 
om en, der følte 
sig magtesløs.

19

HVA'HVA'Umuligt!
1 Hvem troede i starten, at   
 det var muligt at nå målet på  
 den fastsatte tid?

2  Hvornår begyndte I at tænke 
på, at det var umuligt?

3  Hvordan havde I det, da I 
opdagede, at I aldrig ville nå 
målet?

4  Kan I komme i tanke om 
andre tidspunkter, hvor I har 
mistet modet?

Magtesløs 
SIR' DUSIR' DU
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Lektion 3Lektion 3

1 Hvorfor var Jesus i Jerusalem?  
 (For at fejre en jødisk fest.)

2  Hvem plejede at ligge ved 
Fåreporten? (De blinde, lamme 
og krøblinge.)

3  Hvorfor lå de der? (Fordi man 
mente, at vandet havde en 
helbredende virkning. Den 
almindelig forklaring var (vers 
4), at en Herrens engel fór ned 
i vandet og bragte det i oprør. 
Den første, der kom ned i 
vandet derefter, blev rask.)

4  Af hvilken grund blev den 
lamme mand, som Jesus talte 
med, ikke helbredt? (Han 
havde ingen til at hjælpe sig

I dette afsnit møder Jesus en handicappet, der ventede ved 
en dam i Jerusalem. Han håbede, at han en dag ville blive 
helbredt af vandet.
 Læs Johs. 5:1–15. Vælg en frivillig, der er oplæser, og 
andre, der kan læse, hvad Jesus, den handicappede og 
jøderne siger. Personen, der spiller den handicappede, 
lægger sig ned og rejser sig på det rette tidspunkt. 
Drøft derefter følgende spørgsmål:

SE DYBT
I GUDS ORD

Ha' fokus på:
Jesus hjælper, når jeg ikke orkerTRIN 2

Vand, vand overalt

  med at komme i vandet,  
       og derfor kom han aldrig  
 først.)

5  Hvor længe havde han 
været syg? (38 år.)

6  Hvorfor spurgte Jesus 
ham, om han ønskede 
at blive rask? (Manden 
havde ikke spurgt Jesus 
om hjælp. Han var 
sikkert en succesfuld 
tigger, fordi han var 
invalid, og han ville 
miste sin indkomst, hvis 
han blev rask.)

7 Da Jesus senere mødte 
manden på tempelpladsen, 
sagde han: "Du er blevet 

 rask, synd ikke mere, for at  
 der ikke skal ske dig noget  
 værre." Hvorfor sagde Jesus  
 dette? (De evige konsekvenser  
 af synd er meget mere   
       alvorlige end en fysisk 
 sygdom.)

8  Denne historie viser os, at 
Jesus kan tage initiativet, 
når vi er magtesløse og ikke 
orker noget. Hvordan er vi 
magtesløse i åndelig forstand? 
(Vi kan ikke frelse os selv. 
Jesus kan frelse os.)

9  Kig i vers 24 og 25, her 
taler Jesus til jøderne om 
helbredelse. Hvordan går 
mennesker fra døden til livet?  
(Ved at høre Jesu ord og tro 
på Gud.)

10  Hvordan blev den helbredte 
mand et billede på det? 
(Manden hørte Jesus tale 
til ham, og han troede 
på ham, han handlede i 
lydighed og blev helbredt. 
Syndige mennesker må 
også høre på Jesus, tro, og 
handle i lydighed, så vil de 
modtage det evige liv fra 
ham.)

LÆS FRA

GUDS ORD
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Lektion 3Lektion 3

LEKTION 3 
FORTSÆTTES

PRØV DET
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Jesus hjælper, når jeg ikke orkerTRIN 3

HUSKEMÅTTE
Manden adlød 
Jesus og blev 
helbredt. Han 
rejste sig, tog 
sin måtte og gik 

(Johs. 5:8). Flet en måtte af 
papirstrimer (avispapir eller 
karton) og skriv Memoverset 
på den. Tag måtten med hjem 
og sæt den op et synligt sted, 
så du ikke glemmer dagens 
ord.

Lav et kort 
rollespil, hvor 
jøderne diskuterer 
helbredelsen ved 

dammen. Hvorfor mon Jesus 
helbredte manden, når han ikke 
havde bedt om det? Hvad skal 
de gøre ved manden, der brød 
deres love? Start med, at en 
jøde kommer ind og fortæller de 
andre, hvad der er sket.

Denne aktivitet kræver mindst 2 hold med mindst 
3 personer på holdet. Du får også brug for meget 
plads, indenfor eller udenfor. Opgaven går ud på, at 
en person skal bæres eller trækkes på en "måtte" (et 
gammelt tæppe eller gardin el. lign.) af de andre på 
holdet fra punkt A til punkt B så hurtigt som muligt. Når 

man når punkt B, skal den, der er blevet trukket, rejse sig, bære sin 
måtte, op og løbe så hurtigt som muligt tilbage til punkt A.
 Næste person på holdet skal nu bæres eller trækkes på samme 
måde. Husk at tage hensyn til størrelse/alder/vægt på hvert hold.
 Man kan også lave væddeløbet på en oval bane, som 
hestevæddeløbet i filmen Ben Hur, med de yngste eller mindste på 
måtten og de største som heste. Du kan lave indledende heats og 
finaleløb med præmieoverrækkelse. Et glat trægulv  

er det perfekte til dette race.

Prøv aktiviteterne, alt efter tid og plads. Vælg dem, der passer bedst til din gruppe. Hvis du har børn med 
specielle behov, så brug ikonerne som hjælp til at finde de aktiviteter, der passer bedst til dem. Det er tilladt 
at fotokopiere trin 3, så flere ledere kan forberede de forskellige aktiviteter.

Rejs dig op og gå!
Væddeløb

ROLLESPIL



DIT LIV
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Jesus hjælper, når jeg ikke orkerTRIN 4

Ugens udfordring til teenagerne: Brug noget tid sammen med Gud 
i stilhed og lyt, om han taler til jer om en situation, hvor I var ved at 
miste modet. Der er nogle nyttige tips i MaxiZone Grøn side 4 og 
MaxiZone Rød side 6.
Vær også opmærksomme på situationer, hvor I kan være til 
opmuntring for andre.

BØN
Bed på tre måder. 
 For det første: Hvis nogen 
har mistet modet over et eller 
andet, eller hvis man kender 
nogen, der har det på denne 
måde, kan andre bede en-
sætnings-bønner for dem.
 For det andet: Bed selv, at 
vi alle må være til opmuntring, 
og at Guds opmuntring må 
komme til andre gennem os. 
Bed om, at teenagerne må 
høre ord fra Gud, der kan 
opmuntre dem og andre.
 For det tredje: Tænk på 
det åndelige budskab bag 
denne histoire, og bed for 
venner og familie, som endnu 
ikke har erfaret, at de er 
magtesløse uden Jesus. Bed 
om, at de på en eller anden 
måde må komme til at høre 
om Jesus og tage imod ham.
Der er måske nogle i din 
gruppe, der hører ind under 
denne kategori, så vær 
opmærksom på det, når du 
beder.

WORSHIP

Pris Gud for, at han tager 
initiativet og kalder på 
mennesker. 
Læs Rom. 5:6-8, lyt til en 
lovsangs-cd eller syng en 
lovsang, der passer til temaet.

Bed en leder eller 
en fra menigheden 
om at fortælle 
om en situation, 
hvor de var ved at 
miste modet, men 
hvor Gud vendte 
situationen, enten 
med det samme 
eller senere, 
efter at de havde 
ventet med stor 
tålmodighed.

LEKTION 3
SLUTTER HER
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Lektion 3Lektion 3

Herren selv går foran dig, han vil være med dig, 
han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig; 

vær ikke bange og lad dig ikke skræmme. 
 5. Mos. 31:8

Verset findes på cd-rommen. Moses sagde disse ord til Josua for at 
opmuntre ham. Når Gud er med os, har vi ingen grund til at være 
bange og føle os modløse.
  Lær verset ved at bruge fagter til hver sætning. I vil snart kunne sige 
det uden at kigge på teksten.

UDFORDRING

VIDNESBYRD

Mist ikke modet!
Opråb til alle 



 Matthæus var tolder og arbejdede ligesom Zakæus for 

romerne og indkrævede skatter for dem. Toldere var 

uærlige, idet de, ud over at indkræve det de skulle i 

skat, indkrævede så meget som muligt til sig selv. De 

blev betragtet som tyve og forrædere, eftersom de 

udnyttede deres egne landsmænd. Deres omgang med 

romerne, som var hedninge, betød, at de blev betragtet 

som urene. Farisæerne kaldte dem ”syndere” og 

kategoriserede dem således med andre, som var onde, 

eller som nægtede at holde Moseloven, som den blev 

fortolket af lovlærerne. 

 At spise sammen med et menneske var et tegn på 

fællesskab, og da Matthæus besluttede sig for at følge 

Jesus, spiste han sammen med ham og de øvrige 

disciple, samt mange af sine egne venner, hjemme i sit 

eget hus. Dette provokerede farisæerne, som mente, 

at disse ”syndere” var upassende for en jødisk lærer at 

være sammen med. Men Jesus citerede fra Hoseas´ bog 

6:6, og sagde dermed, at de jødiske ritualer ikke giver 

tilgivelse fra Gud. Han var kommet for at kalde alle, som 

anerkendte deres behov for tilgivelse – de, som mente, 

at de allerede var retfærdige, ville ikke høre hans kald til 

omvendelse. Faktisk er ingen retfærdig (Rom. 3:10).    

Jøderne mente, at en synder kunne få tilgivelse 

af Gud, hvis han vendte sig mod Gud og ofrede de 

rette ofre. Jesus leder faktisk efter syndere for at 

kunne kalde på dem – ”Menneskesønnen er kommet for at 

opsøge og frelse det fortabte.” (Lukas 19:10)

 

HA' FOKUS PÅ:  Jesus elsker os selvom vi synder

TRIN

SE DYBT
 Matthæus kaldes

TRIN

PRØV DET
Syg af synd

TRIN

DIT LIV
Alle har syndet

TRIN

FIND TRÅDEN
Pirater

Eftersom vi er syndere, er det godt at Jesus kom for at 
kalde syndere og ikke retfærdige. Det er Helligånden, 
der overbeviser os om, at vi er syndere og har brug for 
en frelser. Alle syndere behøver Jesus. Ingen er så god, 
at han kan klare sig uden hans tilgivelse, og ingen er så 
ond, at han ikke kan tilgives.
Matthæus´ omvendelse krævede en gennemgribende 
forandring i hans livsstil og en åndelig fornyelse. Han 
forlod sit indbringende, men uærlige erhverv og blev 
Jesu discipel.
Udefra kan det se ud som om, nogle har brug for en 
mere gennemgribende forandring i deres liv end andre. 
Nogle har måske allerede angret og overgivet deres liv 
til Jesus, mens andre stadig har svært ved at indse, at 
de er syndere og har brug for Kristus. Det er ikke altid 
muligt at se, hvor langt de er nået, ud fra deres opførsel. 
Hvor langt de end er nået, skal de vide, at Jesus elsker 
dem på trods af deres synd, og at de må bede om 
tilgivelse.
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Lektion 4Lektion 4

LEKTION 4 
FORTSÆTTES

STOP ET
  ØJEBLIK

 Bibel baggrund
 Bibel baggrund

ORDORDNØGLENØGLE

STOP ET
  ØJEBLIK

Matt. 9:9–13

Opråb til alle 
der fejler! 



FIND TRÅDEN Ha' fokus på:
Jesus elsker os, selvom vi synderTRIN 1

Da denne lektion tager udgangspunkt i følgende 
udtalelse fra Jesus: "Det er ikke de raske, der har brug 
for læge, men de syge", er det en ide at vise klip fra en 
video med hostitalsscener.
 

  Alternativ: Lad teenagerne 
fortælle "doktor-vittigheder". 
Der findes også nogle 
"doktor-vittigheder på
audio-cd'en 
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Lektion 4Lektion 4

Det idelle for denne leg er 4 hold med 
2 eller flere personer pr. hold, men det 
kan gennemføres med mindre. Hvis 
det er muligt, så find et sted udenfor til 
legen. 
 Holdene holder til i hvert sit hjørne 
af banen. Hvert hold har en hulahop-
ring eller en papkasse. På midten af 
banen placeres 7 små ærteposer eller 
lign. På startsignalet løber deltagere 
fra hvert hold ind til midten og tager 
en ærteposer og tilbage igen til deres 
egen base. Det gælder om at samle 
4 ærteposer på sin egen base. Efter 
et par ture til midten af banen er der 
jo naturligvis ikke flere poser at hente 
- hvad gør man så? Man stjæler 
selvfølgelig!
 Mens man er på "tyvetogt" kan 
man jo selvfølgelig få sine egne 
ærteposer stjålet, så pas på! Det 
første hold, der har 4 ærteposer på 
deres base, har vundet. Man kan kun 
tage 1 ærtepose ad gangen, og man 
må ikke smide med poserne. Legen 
gentages alt efter, hvor mange hold 
man har, og hvor god konditionen er.
 Efter kampen kan I tale om, 
hvordan teenagerne havde det, når de 
fik stjålet poser fra basen.
I "det virkelige liv" kan man få store 
problemer, hvis man stjæler fra andre. 
At stjæle og at være grådig er synd.
Dagens tekst handler om en, der var 

TIL-
BAGE-
BLIK

Var der nogle, der fik særlige 
opmuntringer fra Gud i denne uge? 
Var der nogle, der fik mulighed for 
at opmuntre andre?

egoistisk, grådig og altid tog andre folks 
penge. Han blev stemplet som synder af 
farisærerne.

PIRATER



SE DYBT 
I GUDS ORD 

Ha' fokus på:
Jesus elsker os, selvom vi synderTRIN 2

Lektion 4Lektion 4

LEKTION 4 
FORTSÆTTES

25

6  Hvad mente Jesus med: 
"Det er ikke de raske, der 
har brug for læge, men 
de syge"? (Læger tager 
sig for det meste af syge 
mennesker. Jesus tog sig 
særligt af syndige og sårede 
mennesker.)

7  Hvad mente Jesus med: 
"Bamhjertighed ønsker jeg, ikke 
slagtoffer"?  
(Han ønskede at se kærlighed 
til andre mennesker og Gud, 
fremfor religiøse ritualer.)

8  Hvad mente Jesus med: "Jeg 
er ikke kommet for at kalde 
retfærdige, men syndere"? 
(Mennesker, som troede, at de 
allerede var retfærdige, ville ikke 
lytte til ham. Mennesker, som 
var opmærksomme på, at de var 
syndere i Guds øjne, ville lytte 
til hans kald om omvendelse, og 
det var derfor han kom.)

1  Hvad lavede 
skatteopkrævere? (De 
krævede penge ind fra 
jøderne til romerne. Normalt 
forlangte de for meget og 
beholdt noget til sig selv.)

2  Hvad gjorde Matthæus, da 
Jesus spurgte? (Han fulgte 
ham og gav Jesus, disciplene 
og sine egne venner et måltid 
mad.)

3 Som skatteopkræver var   
  Matthæus en veluddannet   
 mand. Hvorfor var det vigtigt i  
 hans senere liv som discipel?  
 (Han skrev Matthæusevan-  
 geliet.)

4  Hvilke slags mennesker 
kaldte farisærerne for 
"syndere"? (Mennesker, som 
var onde eller som nægtede 
at følge deres love.)

5  Hvorfor spurgte farisærerne, 
hvorfor Jesus spiste sammen 
med dem? (Syndere var 
mennesker, man så ned 
på. Man forventede ikke, at 
en jødisk lærer viste dem 
venskab eller spiste sammen 
med dem.)

9  Synes I, at kristne skal 
blande sig med andre, 
der har en lav moralsk 
standard ? (Lyt til alle 
forslag. Det kan være 
farligt, fordi man måske 
kan blive lokket med, 
men Jesus elsker dem 
lige så meget som alle 
andre.)

10 Hvordan kan vi   
 hjælpe "gode"   
 mennesker til at   
       indse, at de også har 
       brug for Jesus? (Lyt til  
 alle forslag. Overvej,
 hvordan I kunne   
 fortælle dem, at de  
 også er syndere.)

Efter at Jesus havde helbredt en lam mand i Kapernaum, 
mødte han Matthæus, en skatteopkræver, der arbejdede for 
romerne. Jesus spurgte, om han ville følge ham og være en 
af hans disciple.

Læs Matt. 9:9–13 sammen. Vælg 
5 personer, der hver læser et 
vers. Drøft derefter følgende 
spørgsmål:

Matthæus kaldes
LÆS FRA

GUDS ORD



 TYPER AF SYND  SYMPTOMER
Vrede             Har tendens til at blive hurtig sur, 

råber og smækker med døre. Lider 
typisk af en højrød farve i ansigtet 
og højere puls end normalt. Bedst at 
være alene et øjeblik, så man kan 
"køle" af.

Had                  Viser en alvorlig uvilje mod visse 
mennesker. Skulder-temperaturen er 
lavere end resten af kroppen

Jalousi         Vil altid have det andre har. Har for det   
                          meste et grønligt skær i huden.

Løgn               Bliver aldrig stolet på. Tungen 
kan udvikle pletter. Næsen 
har en tendens til at vokse.

Lektion 4Lektion 4

Matthæus var viklet ind i synd, før han mødte Jesus. 
Han kunne ikke selv gøre noget ved det. Da han mødte 
Jesus, fortrød han, hvad han havde gjort og blev sat 
fri. Denne aktivitet hjælper med at illustrere, hvad det 
betyder at være viklet ind i synd.

 Hvert par får udleveret et nøgle garn og har nu 5 
min. til at gøre det til en sammmenfiltret masse. Man 
må binde lige så mange knuder, man har lyst til.
 Når tiden er gået, bytter man nøgle med et andet 
par. Nu har man 10 min. til at vikle den sammenfiltrede 
masse ud igen. Det er sikkert umuligt, men hvis det 
lykkes får de en lille præmie. Når de 10 min er gået, kan en leder 
hjælpe med en saks.
Drøft: Vi er ude af stand til at vikle os selv fri fra synden, vi har brug 
for hjælp udefra - den hjælp med magt til at sætte os fri.

Jesus 
sagde:
"Det er 
ikke de 
raske, der 

har brug for læge, men 
de syge." Jesus gik 
rundt sammen med 
de mennesker, der var 
"syge af synd". Han 
var kommet for at gøre 
noget ved det. Prøv 
at skrive en side i en 
"Læge-ordbog", hvor 
sygdommen (synden) 
og dens symptomer er 
beskrevet.  Her er nogle 
eksempler til at starte 
med. Findes på cd-
rommen.

Prøv aktiviteterne, alt efter tid og plads. Vælg dem, der passer bedst til din gruppe. Hvis du har børn med 
specielle behov, så brug ikonerne som hjælp til at finde de aktiviteter, der passer bedst til dem. Det er tilladt 
at fotokopiere trin 3, så flere ledere kan forberede de forskellige aktiviteter.

Syg af synd

PRØV DET
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Jesus elsker os, selvom vi synderTRIN 3

VIKLET IND I SYND
Inddel i grupper 
på to eller tre. 
Forestil jer, at 
I er Matthæus 
sammen med 

sine venner ved måltidet hos 
Matthæus. Matthæus er ivrig 
efter at fortælle, hvorfor han 
vil opgive sit job og følge med 
Jesus i stedet for. Hvad mon 
han sagde? Hvad spurgte 
vennerne ham om? I kan få 
ideer til debatten ved at se 
i Matt. 4-9. Det handler om 
begivenheder, der skete, før 
Matthæus blev kaldet.

ROLLESPIL
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"LÆGE"-ORDBOG



Lektion 4Lektion 4

LEKTION 4
SLUTTER HER

DIT LIV
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Jesus elsker os, selvom vi synderTRIN 4

"Barmhjertighed ønsker jeg, ikke 
slagtoffer. Jeg er ikke kommet for at 
kalde retfærdige, men syndere. 
Matthæus 9:13

Skriv ordene enkeltvis på karton og bland dem 
(verset er forberedt på to måder på cd-rommen: klar 
til denne aktivitet og som powerpoint-præsentation ) 
Teenagerne skal lægge ordene i den rigtige 
rækkefølge uden at kigge i bibelen. Da det er et vers 
fra et afsnit, de har læst, skulle det ikke være for 
svært. Gentag det igen flere 
gange, og så igen uden 
ordene på kortene.

Matthæus blev så begejstret 
over at følge Jesus, at han 
ønskede at hans venner skulle 
møde ham, så han inviterede 
sine venner til middag sammen 
med Jesus. Måske gør jeres 
menighed det samme (så 
som Alfa-kurser). Kunne jeres 
gruppe lave mad og invitere 
nogle venner? En passende 
lejlighed kunne være, hvis nogle 
blev døbt, ungdomsvelsignet, 
konfirmeret el.lign.

Giv anledning til stilhed et øjeblik, så 
teenagerne kan få lejlighed til at tænke 
over, om de har noget, de vil bekende 

ind for Gud. Gud tilgiver, når vi kommer 
til ham. Slut med at takke Gud for hans 

kærlighed og tilgivelse.. 
 Bed også om, at I alle må kunne se på 
andre mennesker, som Jesus gjorde, og 
altid vise kærlighed, og ikke intolerance, 
modvilje, foragt eller had.
     Syng en tilbedelses-sang.

SYNDERE SOM BEKENDER
Der er måske en i jeres menighed, der har et 
spændende vidnesbyrd om at blive forkastet eller 

stemplet som synder, men  
 så har oplevet, at blive 

fri på samme måde 
som Matthæus. Inviter 

vedkommende, hvis han/
hun kan kommunikere 

med teen-
agere. 

Eller 
fortæl 
om 
bande-
lederen
Nicky 
Cruz 

(fra hans 
bog "Nicky 

- Bandelede-
rens største 

kup".
 Alternativ: Inviter en 

person, der er besøgsven i fængsler. Lad 
vedkommende tale til jeres teenagere. Om 

ikke andet vil det åbne deres øjne for 
konsekvenser af synd og livet bag tremmer.

 Opråb til alle, der synder !

MÅLTID

RESUMÉ
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BØN & 
LOVSANG

Jesus elsker os, selv om vi synder, men han længes 
efter, at vi indrømmer, når vi gør forkerte ting. 
Matthæus vendte om og fulgte Jesus, men han 
havde stadigvæk brug for at bekende, når han gjorde 
noget forkert. Det har vi også.
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Lektion 5Lektion 5

Jarius var desperat. Han tilsidesatte sin værdighed 

som synagogeforstander og sit ansvar for 

gudstjenesterne der. I stedet knælede han ydmygt for 

Jesu fødder, idet han nærede et svagt håb om, at 

Jesus ville komme hjem til ham og hjælpe hans 

døende datter. Jesus begyndte at gå derhen, men 

stoppede op, da en syg kvinde rørte ved hans kappe i  

 sin desperate higen efter helbredelse.

Det så ud til, at Jesus kom for sent, da nyheden om, at 

Jarius´ datter var død, nåede dem, men Jesus 

sagde, at han skulle blive ved med at tro, at hun ville 

blive helbredt. Da de kom til Jarius´ hjem, meddelte 

Jesus, at pigen ikke var død, men bare sov, på trods 

af, at familien vidste, hun var død. Det nye Testamentes 

forfattere taler ofte om søvn i højere grad end død. 

(ApG. 7:60, 1. Thess. 4:13-15, 5:10). For Jesus, som 

har magt over døden, er døden ikke stærkere end 

søvnen (Johs. 11:11-14). Han opvækker Jarius´ datter 

med nogle ord, som moderen kunne have brugt til at 

vække hende om morgenen.

Efter at have demonstreret, at Jesus havde magt over 

naturen, fjender og fysisk sygdom (Lukas 8:22-25, 26-

39, 43-48), viser han nu sin magt over døden, den sidste 

fjende (1. Kor. 15:25-27).

HA' FOKUS PÅ:  Jesus har magt over døden

TRIN

SE DYBT
En død pige

bliver levende

TRIN

PRØV DET
Døden er
besejret

TRIN

DIT LIV
Jesus døde

og blev levende igen

TRIN

FIND TRÅDEN
Vi forandrer os....

De unge mennesker, du er i kontakt med, har sikkert 
forskellige oplevelser i forhold til døden. Nogle af 
dem har måske endnu ikke oplevet et dødsfald i den 
nære bekendtskabskreds, mens andre kan have 
oplevet et smertefuldt tab i den nærmeste familie. Vær 
opmærksom på, hvis nogle af de unge i din gruppe 
er påvirket af et dødsfald og vis forståelse over for de 
følelser af tab og sorg, de måtte have.
Der kan opstå vanskelige spørgsmål under denne 
lektion. Måske emner, der fremkalder frustration og 
usikkerhed. Vær ikke bange for at sige, at du ikke kan 
svare på eventuelle spørgsmål og gerne vil tænke over 
det til næste gang. Forslagene til videre studie i Trin 
3 kan hjælpe de unge mennesker til at finde generelle 
svar på i det mindste nogle af disse vanskelige 
spørgsmål. De må også acceptere, at flere ting omkring 
døden er et mysterium, men vi ved, at Jesus har magt 
over døden, så vi kan stole på Gud – også når det 
drejer sig om det, vi ikke kan finde svar på.

STOP ET
  ØJEBLIK  Bibel-baggrund

 Bibel-baggrund

ORDORDNØGLENØGLE

STOP ET
  ØJEBLIK

Luk. 8:40–42, 
           49–56
1. Thess. 4:14

 Jesus vinder
 Døden taber 
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FIND TRÅDEN Ha' fokus på:
Jesus har magt over dødenTRIN 1

Vis et videoklip (fra begravelsen) fra filmen: Fire bryllupper og en 
begravelse.
 Alternativ: Gem ting (eller billeder) rundt omkring i lokalet: et 
vækkeur; en pude; et stort Z; et tæppe; en pyjamas; sten (sove som en 
sten); 40 stykker papir hvor der står: lur; varmedunk; etc. Når alle ting er 
fundet spørger du: Hvad har disse ting tilfælles. 
(Noget med at sove.) Du kan finde nogle af 
disse resourcer på cd-rommen.

Vælg en eller flere af disse 
aktiviteter:

1  Morder-leg
 Sæt jer i rundkreds   
 på gulvet og send   
 en person udenfor.
 Vedkommende er   
 "detektiv". Vælg en   
 i rundkredsen til at 
 være "morder"Når   
     "morderen" blin-
 ker til én i rund-  
 kredsen, skal   
 vedkommende 
 "falde død om". Kald  
 detektiven ind. Han/hun  
 skal nu opdage 
 morderen, når   
 han/hun blinker.

2  Løven sover
 Alle ligger så stille   
 som muligt. Hvis du   
 ser nogen, der 
 bevæger sig, er   
 de ude. Sidste 
 person vinder.

3  Forandring...
  Find billeder af 

følgende eller print 
dem ud: forskellige 
frø, frø der er sået og 

TIL-
BAGE-
BLIK

Kan I huske memoverset fra sidste 
gang? 
Hvad betyder det?

LEKTION 5
FORTSÆTTES

planter eller træer; larver, kokoner 
og sommerfugle Du kan også bede 
teenangerne om at tegne et billede 
af et frø, et andet billede af frøet i 
jorden og et tredje billede af en plante 
eller et træ. Bed dem derefter gøre 
det samme med en larve, en kokon 
og en sommerfugl. Når billederne er 
færdige, blander du dem. Teenagerne 
skal nu sætte dem sammen igen 
- tre og tre. Vis til slut et billede af et 
foster i livmoderen, en voksen med 
en glorie (det skal symbolisere en 
kristen). Spørg, hvad der skal være 
på det sidste billede. Nogle vil måske 
sige en gammel person. Andre vil 
sige døden. Det rigtige svar er: en 
genopstået person - vi kan ikke tegne 
et billede af sådan en person, fordi 
vi ved ikke, hvordan man ser ud som 
genopstået.

Resumé
Hvordan er livet for et foster i 
livmoderen? Hvordan forandres det, 
når det bliver født? 
 Præcis som frøet bliver lagt i 
jorden for derefter at blive en plante 
(se Johs. 12:24), på samme måde vil 
vores kødelige legeme dø og blive 
forvandlet til et åndeligt legeme. 
Forklar, at I vil kigge nærmere på, 
hvad Johannes skriver om det 
senere.

VI FORANDRER
OS…
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SE DYBT 
I GUDS ORD

Ha' fokus på:
Jesus har magt over dødenTRIN 2

Forklar, at dagens afsnit handler om en pige 
på 12 år, der ligger for døden. 
 Læs Luk. 8:40–42, 49–56. Vælg frivillige til 
at være oplæser, personen fra Jarius' hus, og 
Jesus. Drøft derefter følgende spørgsmål:

1  Hvem var Jairus? (En synagogeforstander.)

2  Hvorfor gik han til Jesus og bad om hjælp? 
(Hans eneste datter på ca. 12 år var ved at 
dø.)

3  Hvordan tror I, Jarius havde det, da 
han henvendte sig til Jesus? (Desperat, 
bekymret, bange.)

4  Hvordan tror I, han havde det, da de fortalte 
ham, at det var for sent, fordi hans datter 
allerede var død ? (Sønderknust, oprevet, 
fortvivlet.)

5  Hvad sagde Jesus til ham, der kunne give 
ham håb? (Han sagde, at han ikke skulle 
være bange, men blive ved med at tro på, at 
hun ville blive helbredt.)

6  Hvorfor tror I, at han kun tog pigens forældre 
og tre disciple med op i rummet? (Måske 
ønskede han ikke, at hun skulle blive 
bange, hvis hun vågnede op midt i en stor 
menneskemængde. Han ønskede heller ikke 
at være sammen med mennesker, der ikke 
troede på ham.)

7  Disse tre disciple var også sammen med 
Jesus ved andre begivenheder. Hvilke? 
(Se Luk. 9:28–36 og Matt. 26:36–38) 
(Forklarelsen på bjerget og i Getsemane.)

8  Hvorfor tror I, at Jesus sagde, at hun ikke var død, 
men kun sov, når alle vidste, at hun var død ? 
(Jesus mente, at hun ikke var død for altid. Han 
sagde det på samme måde til Lazarus – se Johs. 
11:11–14.)

9  Hvordan reagerede de mennesker, der stod 
udenfor, da han sagde, at hun kun sov? (De lo.)

10 Hvordan forklarer Lukas i sin beretning, at du   
  virkelig var død, og at Jesus vækker hende til   
  live igen? (Han siger: "Hendes ånd vendte 
  tilbage.".)

11  Hvorfor tror I, at Jesus sagde til forældrene, at de 
ikke måtte fortælle, hvad der var sket? (Det var ofte, 
at Jesus sagde til folk, at de ikke måtte fortælle 
om miraklerne. Måske var det for at mindske sin 
popularitet blandt folket og modstanden fra de 
religiøse ledere. Han vidste, at det til slut ville gøre 
en ende på hans tjeneste, og han ønskede ikke, at 
det skulle ske, før hans tjeneste var fuldført.)

LÆS FRA

GUDS ORD
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LEKTION 5
FORTSÆTTES

PRØV DET 
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Jesus har magt over dødenTRIN 3

Find ud af så meget som muligt om, hvilket syn 
forfatterne af Det nye Testamente har på døden. Se 

især efter opmuntrende udsagn og skriv disse udsagn 
på på en væg, 

en tavle eller 
et stort stykke papir. Del disse 
skriftsteder mellem jer, og lær 
hvordan Jesus besejrede "den 

sidste fjende."   

Johs. 5:24–26
Johs. 11: 25–26

Johs. 14:1–4
1. Korintherbrev  
15:22, 26, 51–55

Filipperbrevet 1:20–24
1. Thessalonikerbrev 4:13–14

2. Timotheus 1:10
Hebræerbrevet 2:14–15

Hebræerbrevet 9:27

Skriv et rap på dansk eller engelsk, der 
beskriver, hvordan Kristus har triumferet over 
døden. Herunder er der et eksempel på (på 
engelsk), hvordan I kan starte. Verset findes på 
cd-rommen.

Jesus said we mustn’t be afraid to die.
 Death ain’t the end – that’s the Devil’s lie.
Yes, it’s an enemy – to avoid it and hate’ll
 Help us make a right choice when things get fatal.
But don’t lose hope and wail and moan
 And gnash your teeth and start to groan
Jesus said death’s quite a lot like a snooze:
 You might just wake up – you’ve got nothing to lose.
There’s no need to be a cryer or a weeper
 When you acquaint yourself with the 
ole Grim Reaper. 

Der er sikkert 
nogle teenagere, 
der har 
spørgsmål, som 
de ikke har lyst 
til at stille, så 

alle hører det, eller måske 
kunne de tænke sig at stille 
dem anonymt. Giv dem tid til 
at skrive spørgsmål ned, og 
læg sedlerne i en æske. Brug 
noget tid næste gang til at 
svare på disse spørgsmål. Så 
kan du være velforberedt.
Der er måske også nogle, 
der har brug for at tale med 
en leder omkring sygdom i 
familien eller blandt venner, 
eller endda måske syge 
kæledyr. Giv anledning til 
samtale med den enkelte, 
måske i små grupper. Lyt 
opmærksomt og med sympati.

 DØDEN ER BESEJRET 

Prøv aktiviteterne, alt efter tid og plads. Vælg dem, der passer bedst til din gruppe. Hvis du har børn med 
specielle behov, så brug ikonerne som hjælp til at finde de aktiviteter, der passer bedst til dem. Det er tilladt 
at fotokopiere trin 3, så flere ledere kan forberede de forskellige aktiviteter.

OPSTANDELSES RAPSPØRGSMÅL?

Find nogle 
få eksempler 
på hvad 
ikke-kristne 
mener om 

døden. I kunne f.eks lave 
et spørgeskema, som 
I kunne bruge i ugens 
løb og tage det med til 
næste gang. Drøft de 
forskelle I støder på, når 
I sammenligner med den 
bibelske sandhed om 
døden.

DØD-SIKKERT?

Udfordrende graffiti
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DIT LIV
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Jesus har magt over dødenTRIN 4

Giv teenagerne et øjeblik til at skrive deres egne bønner ned, enkeltvis 
eller parvis. Opmuntr dem til at bede om overbevisning om ting, de er 
bekymrede for, eller som er svære at forstå. De kan også takke Gud 
for løftet om evigt liv. Der er måske nogle, der har lyst til at læse deres 
bønner højt, men sørg for, at ingen føler sig tvungen til det. 

 Slut bønnen med at lederen beder højt for teenagerne. Bed for 
enhver, som for nyligt har mistet - især hvis det er nogen I kender, 
men bed også for de familier, der har været omtalt i nyhederne,  som 
har mistet sine kære ved ulykker eller sygdom.

Dette emne vil sikkert 
fremprovokere spørgsmål 
om Guds suverænitet og 
nåde – hvorfor bliver nogle 

oprejst fra de døde, når 
andre ikke gør? Det 
er ikke let at svare 
på, især ikke hvis det 
handler om personlige 

tab og skuffelser. Vær 
følsom overfor vrede 
og skuffelser hos dem, 

der spørger. Ofte kræver 
spørgsmålet ikke et svar, 

men en mulighed for at tale om problemet 
og få trøst og kærlighed. En ven der vil lytte, 
(græd sammen med dem, der græder) er 
meget mere værd end et banalt svar på et 
spørgsmål, der ikke kan besvares.

JESUS DØDE OG BLEV          
          LEVENDE IGEN
 

LEKTION 5 
SLUTTER HER

For så sandt som vi 
tror, at Jesus døde 

og opstod, vil Gud 
også ved Jesus føre de 

hensovede sammen med 
ham.
1. Thessalonikerbrev 4:14

Verset findes på cd-rommen. Lær 
verset ved at repetere det nogle 
gange sammen med følgende 
bevægelser: For så sandt som vi 
tror, at Jesus døde (læg jer ned) 
og opstod, (rejs jer) vil Gud også 
ved Jesus føre de hensovede 
sammen med ham (find en 
partner).

BØNNER 

WORSHIP

Del små urtepotter, 
jord og bønne-frø 
(evt. pralbønner) 
ud. Så frøet i 
urtepotten og 
stil urtepotten 
derhjemme  
(indendørs, hvis 
det er for koldt 
ude).
     Når den vokser 
op, vil den minde 
dem om ordene i
1. Kor. 15:44, det 
sjælelige legeme 
og det åndelige 
legeme. Det ville 
være en hjælp hvis 
teenagerne skrev 
verset på en etiket 
og satte den på 
urtepotten.

Pris Gud for hans løfte om evigt 
liv. Brug en lovsang, der 
passer til emnet. 

Så 
et frø

BEMÆRK

En oplevelse 
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Forklarelsens bjerg var nok Hermon-bjerget. Vi finder 

lignende beretninger i Markus 9:2-8 og Lukas 

9:28-36. Jesus tog sine tre nærmeste disciple med  

 sig for at bevidne, hvad der skete, og det fik 

betydning for både ham og dem. 

Lukas´ beretning fortæller os, at Jesus tog ud for at 

bede. Mens han bad forvandledes han, og Moses og 

Elias kom til syne ved siden af ham. Det var 

repræsentanter for henholdsvis loven og profeterne, 

som sammen udgør den gamle pagt. Lukas 9:31 

fortæller, at de talte om Jesu bortgang – dvs. hans 

død. Ordet bortgang (eng: exodus) betyder ”en 

udvej” og refererer ikke kun til hans død, men også 

hans opstandelse og bortrykkelse,

Dette var højdepunktet i Jesu liv – det viste, at han 

var et syndfrit og perfekt menneske. Han kunne have 

taget tilbage til himlen på stedet, men han havde 

allerede indvilliget i, at turen gik om Jerusalem og 

korset. Det, Gud siger, er det samme som ved Jesu 

dåb (Matt. 3:17), og dermed blåstemples det, der 

skulle ske. For disciplene bekræftede oplevelsen 

deres tro efter åbenbaringen om Jesu død (Matt. 

16:21). Dette ville styrke dem i forhold til det, der 

skulle ske med Jesus senere.

HA' FOKUS PÅ:  Jesus - Guds søn

TRIN

SE DYBT
Forklarelsen på

bjerget

TRIN

PRØV DET
Bjergtagende

oplevelser

TRIN

DIT LIV
Dette er min søn

TRIN

FIND TRÅDEN
På toppen af verden

LEKTION 6
FORTSÆTTES

Forklarelsen var en ”bjergtop-oplevelse” både 
bogstaveligt og billedligt talt for Jesus og de tre 
disciple, da Jesu identitet og mission blev bekræftet på 
guddommelig vis. 
Peter måtte (som sædvanlig) sige noget, og udtrykte 
lidt upassende sin begejstring. Jesus rettede ham 
ikke og bad ham ikke være stille i denne situation, 
som han nogle gange gjorde. Guds stemme, som 
forkyndte, at Jesus var hans elskede søn, lagde en 
dæmper på Peters vilde forslag. Peters begejstring og 
entusiasme blev en klar fordel for den første menighed, 
og med hans modenhed kom også en ændring i hans 
åbenmundethed.
Unge mennesker kan opleve ”højdepunkter” med Jesus 
ved forskellige anledninger – især på lejre, i ferier eller 
på særlige møder. Sådanne ”højdepunkter” kan synes 
tidsbegrænsede, men dette skyldes ofte, at det, at 
komme tilbage til skolen eller fjendtlige miljøer, lægger 
en dæmper på det åndelige. Men lad dig ikke snyde: 
Disse åndelige ”højdepunkter” er sædvanligvis ægte. De 
unge møder Gud og modtager en åbenbaring.
Opmuntr begejstring og entusiasme. Det kan være 
nødvendigt ind i mellem at vejlede og korrigere, men 
nyd deres begejstring for Herren.

STOP ET
  ØJEBLIK

 Bibel-baggrund
 Bibel-baggrund

ORDORDNØGLENØGLE

STOP ET
  ØJEBLIK

Matt. 17:1–12
2. Peter 1:16–18

En oplevelse 
på toppen 



der ikke har oplevet det samme? (Det er tit 
svært at beskrive en spændende oplevelse for 

andre. Nogle gange er det som om, man 
ikke gider høre efter, og du kan blive 

skuffet over, at man ikke forstår dig.)

4   Gjorde oplevelsen et 
varigt indtryk på dig under alle 
omstændigheder? (Måske 
ændrede den dit syn på noget, 
du troede, var anderledes. 
Måske havde du det bare sjovt 
mens det stod på.)

Dette vil føre hen til dagens 
tekst, hvor tre af disciplene 

blev vidner til noget 
fantastisk.

Lektion 6Lektion 6

FIND TRÅDEN Ha' fokus på:
Jesus - Guds sønTRIN 1

Vis video-klip fra filmen Cliffhanger eller 
måske endda fra The Sound of Music. Disse 
film har fantastiske scener fra bjergene.
Alternativ: Teenagerne skal lave en lang liste med ord som de forbinder 
med bjerge, såsom: bjergtop, ski, bjergbestiger, højde, bjergkæde etc. De 
skal prøve om de kan finde 50 ord. Udlov små præmier hvis de når 20, 30 
o.s.v. Se vores liste på cd-rommen

TILBAGE-
BLIK

Er der nogen, der kan huske 
Memoverset? Hvad betyder det?

1 Hvad har udsagnene tilfælles?  
 (De beskriver, hvordan man  
 kan have det efter et  
 særlig oplevelse.)

2  Prøv at tænke på en 
særlig spændende 
oplevelse, I har 
haft? (Lad alle, der 
ønsker det, fortælle 
om oplevelser. 
Det kan være 
alt fra åndelige 
oplevelser til en tur 
i Disneyland, ferier, 
etc.)

3    Var det let at beskrive, 
hvordan det var, for nogle, 

HVA'HVA'

ALTERNATIV:
Vis forskellige billeder af berømtheder, men 

vis kun et lille bitte udsnit af billedet (f.eks. 
en næse eller et ben). Hvis 

det er for svært, vises lidt 
mere. Teenagerne skal 

gætte, hvem det er.
   Når alle 
har prø-   

       vet,afsløres hele 
billedet. Forklar, at dagens tekst handler om tre 

disciple, der så Jesus på en helt ny måde. De 
havde aldrig set ham sådan før, og det hjalp 

dem med at finde ud af, hvem Jesus virkelig er. 

 På toppen af verden
Spil Pictionary (eller Tegn og 
Gæt) med to eller flere hold. Brug 
følgende udsagn:

På en lyserød sky
Over månen
På toppen af verden
Helt i top
Af den anden verden

SIR' DUSIR' DU

34
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SE DYBT 
I GUDS ORD

Ha' fokus på:
Jesus - Guds sønTRIN 2

LEKTION 6
FORTSÆTTES

1  Hvem gik op på bjerget 
sammen med Jesus? (Peter, 
Jakob og Johannes.)

2  Hvorfor tror I, det kun var 
tre af disciplene? (Der var 
anledninger, hvor Jesus 
foretrak at være sammen 
med en mindre gruppe. 
Peter, Jakob og Johannes 
havde et specielt tæt 
fællesskab med Jesus)

3  Hvad så de?  
(De så Jesus som majestæt i 
stråleglans,(2 Peter 1:16-17) 
og Moses og Elias talte med 
ham.)

4 Hvorfor tror I at Moses 
og Elias var der? (Moses 
repræsenterede loven, og Elias 
repræsenterede profeterne. De 
repræsenterede sammen den 
gamle pagt.)

Start med at fortælle, at Jesus for første gang havde talt med 
disciplene om sin død og opstandelse. Få dage senere tog 
han Peter, Jakob og Johannes med på på et bjerg for at bede.
 Læs Matt. 17:1–12 sammen. Vælg fire frivillige, der kan 
læse: oplæseren, Peter og disciplene, Gud og Jesus. Drøft 
derefter følgende spørgsmål:

5  Hvorfor tror I at 
Peter foreslog, at 
de skulle bygge 
hytter? (Måske 
ønskede han, 
at dette øjeblik 
aldrig skulle 
forsvinde. Han 
tænkte måske 
på at bygge 
et nyt sted, hvor 
Gud kunne tale 
til folket (2. Mos. 
29:42) eller på løvhytterne, der 
blev brugt til Løvhyttefesten 
(3. Mos.23:42). Han var helt 
sikkert bange.)

6  Hvad sagde Gud, og hvornår 
har han sagt noget ligende? 
(Han bekræftede, at Jesus er 
hans søn, han elsker ham og 
glæder sig over ham. Vi skal 
lytte til ham. Gud sagde noget 
lignende til Jesu dåb –  
se Matt. 3:17.)

7  Hvorfor tror I, at denne 
oplevelse var så betydningsfuld 
for Jesus? (Den bekræftede 
det skridt, han snart skulle tage 
- døden på korset.)

8 Hvad tror I, det betød for   
 disciplene? 

 Se også 2. Peter 1:16–18.   
 (Det bekræftede, hvem 
 Jesus virkelig var, og gav   
 dem styrke til at klare, 
 hvad der skulle til at ske.)

9  Hvorfor stillede disciplene 
spørgsmål om Elias?  
(Der var blevet profeteret, 
at Elias skulle komme 
og forberede Guds folk 
på Messias' komme – se 
Malakias 3:23-24.)

10  hvad svarede Jesus? 
(Profetien var gået 
i opfyldelse ved 
Johannes Døberen – se  
også Matt. 11:14; Luk. 
1:17)

 

Forklarelsen

LÆS FRA

GUDS ORD



Lektion 6Lektion 6

PRØV DET 
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Jesus - Guds sønTRIN 3

HEJ, MOR, NU SKAL DU HØRE!

Bjergtagende oplevelser

Find bjerge og 
bjerglandskaber 
i magasiner og 
ugeblade og 
lav en collage 

med forskellige bjergtoppe 
og bjerglandskaber. Indsæt 
billeder af nogle af de ting, 
I skrev på listen i Starter-
aktiviteten. F.eks. skiløbere, 
sne, bjergbestiger o.s.v. Tilføj 
ordene: "Dette er min søn."

Prøv aktiviteterne, alt efter tid og plads. Vælg dem, der passer bedst til din gruppe. Hvis du har børn med 
specielle behov, så brug ikonerne som hjælp til at finde de aktiviteter, der passer bedst til dem. Det er tilladt 
at fotokopiere trin 3, så flere ledere kan forberede de forskellige aktiviteter.

En teenager, der hedder Henrik, er lige kommet hjem fra 
en weekend-tur sammen med kirkens teenage-gruppe. I 
løbet af weekenden gik det for første gang op for Henrik 
hvem Jesus virkelig er, og han besluttede at sige ja til 
Jesus. 
 Prøv at dramatisere disse tre muligheder. Hvad skete 
der, da han kom hjem?

 (l)  Henriks familie blev glad for at se ham igen og ventede spændt 
på at høre, hvordan han havde haft det. De støttede Henrik i den 
beslutning, han havde taget om at følge Jesus

 (ll) Henriks familie har travlt og er 
  ikke interesseret i Henrik.
 (lll)  Familien virker først meget interesseret, 

men da de finder ud af, at Henrik har 
sagt ja til Jesus, begynder de at stille 
spørgsmål: "Hvordan kan du være 
en kristen, når du snød sidste år til 
din eksamen?" Eller "Hvordan kan 
det være sandt, når du kan være 
så ukærlig overfor din lillesøster?" 
Eller "Hvordan kan du sige, at du har 
ændret dig, når du stadigvæk ikke 
har ryddet op på dit værelse og renset 
marsvinets bur."

 Start hver scene med: "Hej mor, nu skal 
du høre...." Vis hvordan Henrik reagerer 
på de forskellige svar fra familien. 
Drøft, hvordan I vil klare, hvis I er 
begejstrede over noget, men ingen 
vil lytte, eller I kun modtager kritik.

Jesus sagde til disciplene, at de ikke måtte 
fortælle til nogen, hvad de havde oplevet, før 
han var opstået fra de døde. (Matt. 17:9). 
Det må have været meget svært at tie 
stille efter sådan en fantastisk oplevelse. 

Forestil jer, at I er enter Peter, Jakob eller Johannes. 
Skriv dagbog om dagens oplevelse.

DETTE ER MIN SØN

DISCIPLENES DAGBOG
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Lektion 6Lektion 6

DIT LIV
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Jesus - Guds sønTRIN 4

LEKTION 6
SLUTTER HER

"Det er min elskede søn, i ham 
har jeg fundet velbehag. Hør 

ham!"
Matthæus 17:5

Verset findes på cd-
rommen. Dette er hvad Gud 
sagde, da Jesus stod på 
toppen af bjerget sammen med Moses og Elias. 
Jesus er Guds søn, og han er værd at lytte til! 
Dette var særligt vigtigt for Peter at høre. Tidligere 
på ugen ville han ikke høre efter, hvad Jesus 
sagde til ham (se Matt. 16:22). 
 Inddel verset i 4 dele (på karton eller tavle) 
og lad teenagerne gentage for hinanden. Læg 
særlig tryk på: "Hør ham." Fjern en del ad gangen, 
efterhånden som verset huskes og selvtilliden 
stiger. 

DETTE ER MIN SØN

Dette er den sidste af seks lektioner om Jesus. Vi vil nu opsummere og 
repetere, hvad vi har lært. Giv en udfordring til din gruppe. Hvem vil tale i et 
minut om et af disse emner. Den frivillige får et emne og går uden for døren 
et øjeblik for at forberede sig. Imens finder resten af gruppen et nøgleord 
for dette emne. Når "taleren" kommer tilbage og begynder at tale, går hele 
gruppen "bananas" (råber, klapper, hujer, tramper, skriger etc) når taleren 
nævner nøgleordet!

Bed for venner og familie, som ikke forstår, at 
Jesus er Guds søn. Bed om, at de må få en 
oplevelse, så de ikke kan andet end forstå det.  
Brug billedet af bjerget på side 4 i MaxiZone Grøn, 
eller tegn dit eget billede, og skriv navnene på de 
personer, du vil bede for, på billedet. Bed om, at 
de må opleve, hvem Jesus virkelig er. 
 Lovpris Gud fordi han sendte sin søn. 
Brug passende lovsange. 
Spørg teenagerne, om de har yndlingssange, de 
gerne vil synge eller spille. 
Vis jeres tak til Gud gennem lovsangen.

BØN OG LOVPRISNING

For dem i din gruppe, der ikke 
er kristne, har disse lektioner 
om Jesus måske betydet, at 
de har fået hjælp til at forstå, 
hvem Jesus 
er. Måske 
er nogen 
blevet så 
overbevist 
om, hvem 
han er, at 
de ønsker 
at følge 
ham. Find 
tid til at tale  
og bede 
med dem, 
der har 
brug for 
det. 

UDFORDRING
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Gå bananas!

 Emner Foreslåede nøgleord
 Jesus hjælper, når vi er skuffede  håb
 Jesus elsker os, selvom vi fejler fortryder
 Jesus har magt over døden sover
 Jesus er Guds søn kom
 Ivrig efter at fortælle om Gud gerne
 Har stærk tro på Jesus tvivl



Lektion 7Lektion 7

 Da Paulus og Silas var blevet løsladt fra fængslet i 

Filippi, tog de til Thessalonika. Som sædvanlig tog 

Paulus først ind i synagogen og talte med jøderne ud  

 fra skriften. Apostlene brugte ofte Det gamle 

Testamente, når de forklarede evangeliet – især for 

jøderne (f.eks. ApG. 2:14-36, 3:12-26, 13:26-41). 

 Vi ved fra Pauli breve til thessalonikerne, at han 

blev der i adskillige måneder, mens kirken blev 

etableret. 

 I 1. Thess. skriver Paulus, at evangeliet kom til dem 

ikke bare med ord, men også med kraft, eftersom det  

var Helligånden, der overbeviste dem (1. Thess. 1:5). 

Som i al slags evangelisk arbejde er effekten af at 

tale om tekniske ting, og det at tale nogen til rette, 

begrænset – vi behøver Helligåndens kraft.

Det korte af det lange er, at nogle thessalonikere 

modsatte sig apostlene; folk fra Berøa granskede 

ivrigt skrifterne for at sikre sig, at det forholdt sig, som 

Paulus sagde, og Paulus prædikede for athenerne 

på deres egne kulturelle betingelser uden at gå på 

kompromis med budskabet. Som et resultat heraf, 

var nogle klar til at høre mere, og andre udtalte sig 

spottende. Men nogle gange kan intellektuelle og 

kunstnere have en tendens til at være arrogante.

Det er vigtigt, at det er Helligånden, der overbeviser – 

uden ham kan vores tale blot synes som filosofi, men 

der sker noget, når han overbeviser om synd, dom og 

retfærdighed (Johs. 16:8-11)!

Vi accepterer ofte verden omkring os uden omtanke. 
Vi er så vant til vore omgivelser, at vi sjældent sætter 
spørgsmålstegn ved dem. Men der er mange ting der 
kan hjælpe os til at forstå andre menneskers prioriteter 
og tro, og de kan bruges som et link til de kristne 
sandheder.
Når Paulus talte med jøder, brugte han altid Det gamle 
Testamente som reference. Men da han var i Athen 
og så alle afguderne, brugte han et særligt alter til at 
introducere Gud for folk der, og han citerede også en 
linje fra en af deres egne digtere. Han diskuterede 
evangeliet med mennesker på deres egne betingelser 
og lyttede til deres synspunkter. Hvad han så og 
hørte, som modsagde evangeliet, gjorde ham vred og 
provokerede ham til at proklamere Kristus.
Kan vi se igennem det kunstige? Kan vi forstå folks 
motiver og tro? Provokeres vi lige som Paulus til at sige 
noget for at hjælpe dem til at linke fra deres tro til en tro 
på Jesus? I denne lektion må du hjælpe din gruppe til at 
se farerne i vores tids ”afguder” og begynde at få øje på 
måder, de kan dele deres tro med andre på.

HA' FOKUS PÅ:  Gud styrker dig - del din tro

TRIN

SE DYBT
Paulus

TRIN

PRØV DET
At gøre Gud kendt

TRIN

DIT LIV
Ikke frygt, men styrke

TRIN

FIND TRÅDEN
Tidens afguder
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STOP ET
  ØJEBLIK  Bibel-baggrund

 Bibel-baggrund

ORDORDNØGLENØGLE

STOP ET
  ØJEBLIK

ApG. 17
2. Timotheus 1:7

Sandhed med 
"bid i"
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Lektion 7Lektion 7

LEKTION 7 
FORTSÆTTES

FIND TRÅDEN Ha' fokus på:
Gud styrker dig - del din troTRIN 1

Læg forskellige billeder frem. Det er 
ligemeget, hvad de forestiller. Bed 
teenagerne om at kigge på hvert 
billede og skrive ned, hvad de allerførst 
tænkte på, da de så billedet. 
De må ikke fortælle andre, hvad de skriver. Først senere.   
Da Paulus fortalte evangeliet om Jesus, opfattede  
mennesker det samme budskab forskelligt. Sådan er det 
også i dag, når vi prøver at fortælle om Jesus.

Alle skal tænke på en eller to mennesker, de kender. F.eks. en 
lærer, familie, venner, medlemmer af kirken, skolekammerater. Hvad 
er det vigtigste i de menneskers liv? Hvad bruger de meget tid på? 
Skriv forslagene op på en tavle eller på overhead.
 Bed alle om at forestille sig, at der skal laves en ny park. I parken 
skal der være store skulpturer af de ting, folk interesserer sig for. 
Forklar, at du vil lave en model af denne park. Derfor skal alle vælge 
en ting fra listen af interesser og lave en skulptur eller en tegning af 
denne ting, f.eks. en fodbold, penge, et TV, chokolade, en bibel, en 
flaske vin, etc. Sørg for, at der er modellervoks, knive, papir, farver 
og lign. til rådighed. Beslut hvor stor jeres model af parken skal 
være, så skulpturerne får samme størrelsesforhold. Afsæt ca. 5 min. 
til at lave skulpturerne.
Dem, der bliver først færdige, 
kan lave træer og andre
ting til parken. 

Tidens afguder
HVA'HVA'

1 Er der nogen af disse   
 interesser, der er 
 dårlige? (Mange af   
 interesserne vil være 
 enten harmløse eller   
 gavnlige. Måske vil der dog  
 blive nævnt noget som 
 alkokol.)

2  Kan nogle af disse ting være 
skadelige?  
(Det er ikke sundt at være 
fuldstændig besat af en 
ting - man kan måske tage 
skade fysisk eller psykisk. 
Gud bliver ikke sat på 
førstepladsen i personens liv)

Når noget andet tager pladsen i 
ens liv i stedet for Gud, kaldes 
det afgudsdyrkelse. I nogle 
samfund laver man statuer og 
tilbeder dem. Det gør vi ikke så 
meget i vores samfund, men 
nogle af de interesser, vi har 
nævnt, kan komme til at styre 
ens liv, og så bliver det ligesom 
en afgud. Noget af det, vi skal 
snakke om nu, handler om 
afguder.

TIL-
BAGE-
BLIK

Kan I huske Memoverset fra sidste 
gang. Kan I sige det med egne ord, 
og forklare, hvad det betyder?

SIR' DUSIR' DU
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Lektion 7Lektion 7

SE DYBT 
I GUDS ORD

Ha' fokus på:
Gud styrker dig - del din troTRIN 2

Læs ApG. 17 sammen. Inddel kapitlet i afsnit 
og bed frivillige om at læse højt: vers 1–9 (i 
Thessalonika), 10–15 (i Berøa) og 16–34 (i 
Athen). Drøft derefter følgende spørgsmål:

1 Hvad gjorde Paulus tre sabbatter i træk i   
 Thessalonika? (Han førte samtaler med 
 jøderne ud fra Skrifterne.)

2  Hvorfor tror I, at nogle af jøderne blev 
misundelige, og hvad gjorde de?  
(Mange mennesker sluttede sig til Paulus.

 De lavede optøjer.)

3  Hvorfor påstod de, at Paulus og Silas og 
de andre kristne handlede imod kejserens 
forskrifter? (De troede, at Jesus var en 
rival til kejseren. De havde misforstået 
budskabet.)

4  Hvad skete der med Paulus og Silas?  
(De blev sendt til Berøa af de andre kristne.)

5  Hvad lavede Paulus i Berøa?  
(Han prædikede i synagogen igen.)

6  Hvorfor måtte Paulus rejse? (Nogle af jøderne 
fra Thessalonika ankom og lavede ballade.)

7  Hvad blev Paulus oprørt over i Athen?  
(Han så, at byen var fuld af afguder.)

8  Hvilke forskellige mennesker talte han med? 
(Jøderne og grækerne i synagogen, folk på 
markedspladsen. Epikuræiske og stoiske 
filosoffer. Epikuræiske filosoffer troede på 
lykke som det fuldendte, og at mennesker 
skulle undgå mental og fysisk smerte. 
Stoiske filosoffer holdt på, at mennesker 
skulle underlægge sig deres forudbestemte, 
uforanderlige skæbne uden at udtrykke af sorg 
eller glæde.)

9  Hvordan fik Paulus dem til at lytte til 
evangeliet om Kristus?  
(Han talte om deres afguder og henviste til et 
alter, hvorpå der stod ‘"TIL EN UKENDT GUD". 
Han henviste også til deres poesi.)

10  Hvordan modtog de budskabet fra Paulus 
de tre steder? (I Thessalonika blev 
nogle jøder og mange grækere og nogle 
prominente damer kristne, mens andre jøder 
var fjendtlige. I Berøa var der mange, der 
var ivrige efter at høre på Paulus, og de 
undersøgte skrifterne sammen med ham. 
Mange af jøderne og grækerne blev kristne.  
I Athen var filosofferne skeptiske. Nogle 
få mænd, der iblandt Dionysios, der var 
medlem af Areopagosforsamlingen, og en 
kvinde, der hed Damaris, kom til tro.)

 Et lille
problem

LÆS FRA

GUDS ORD



AT GØRE GUD KENDT

Lektion 7Lektion 7

LEKTION 7
FORTSÆTTES

PRØV DET
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Gud styrker dig - del din troTRIN 3

Måske bliver nogle af jer prædikanter 
som Paulus, og kommer til at prædike 
om Gud for hundreder eller tusindvis 
af mennesker. For øjeblikket taler du måske med 

dine venner om Gud, måske med en eller to ad 
gangen. Lad os se på, hvilken 

virkning det kan få. Vi vil 
prøve at udregne følgende: 
Forestil dig, at hvert år de 

næste 10 år bliver en af 
dine venner kristen. 

Hvor mange kristne vil 
det blive efter 10 år? Det 

er nemt at regne ud, men 
forestil dig, nu at af de kristne, 
der bliver kristne i løbet af de   

10 år, da bliver en af deres venner 
også kristen hvert år, og af deres venner bliver der også 
en ny kristen hvert år. Hvor mange kristne vil der så være 
efter 10 år? Hvis den udregning er for forvirrende, så prøv 
med bare 3 år, eller måske 5 år. Det kan også hjælpe 
at tegne et diagram. Kig efter et mønster i antallet. Bliv 
opmuntret - en lille start kan føre til store ting.

EN UKENDT GUD
Da Paulus talte til athenerne om 
Gud, brugte han deres alter:
"Til en ukendt Gud." Han beskrev 
Gud på fem måder, og han fortalte 
dem at han ville gøre den "ukendte" 

kendt for dem. Kig i versene 22–31 og prøv om du 
kan finde afsnit, der beskriver Gud som Skaberen, 
som Opretholderen, som Herskeren, som Faderen 
og som Dommeren. Disse inddelinger kan være 
nyttige for dig, hvis du skal fortælle andre, hvem 
Gud er. Tegn en plakat eller lav en collage, der 
viser disse fem egenskaber. Den vil minde dig om, 
hvem Gud er. 

Paulus brugte nogle af athenernes digte
(vers 28) til at udtrykke sandheden om 
Gud. Kig i nogle bøger med digte, og 
prøv om I kan finde nogle steder, der 

udtrykker sandheder om Gud. Læs det for resten af 
gruppen. Hvis I har adgang til internettet, kan I sikkert 
også finde noget der.
Alternativ: Brug de fem beskrivelser 
Paulus omtaler i versene 24–31 – 
Skaber, Opretholder, Hersker, Fader og 
Dommer – og skriv dit eget digt.

Prøv aktiviteterne, alt efter tid og plads. Vælg dem, der passer bedst til din gruppe. Hvis du har børn med 
specielle behov, så brug ikonerne som hjælp til at finde de aktiviteter, der passer bedst til dem. Det er tilladt 
at fotokopiere trin 3, så flere ledere kan forberede de forskellige aktiviteter.

VI ER HANS
SLÆGT
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FIND UD AF HVOR MANGE....
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Lektion 7Lektion 7

LEKTION 7
SLUTTER HER

DIT LIV 
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Gud styrker dig - del din troTRIN 4

IKKE FRYGT, MENSTYRKE
For Gud har ikke givet os en fej ånd men en ånd 
med kraft og kærlighed og besindighed. 

2. Timotheus 1:7

Verset findes på cd-rommen. Bed alle om at tænke på andre 
ord for ordet "fej" (f.eks. sky, mangel på selvsikkerhed, flov). Det vil 
hjælpe med at forstå verset. Gud ønsker ikke, 
at vi skal være bange for mennesker eller deres 
reaktioner på, hvad vi siger. I stedet for vil 
Helligånden give os kærlighed, styrke og selv-

disciplin eller besindighed. Lav fagter til 
verset, mens I lærer det.

Bed alle om at tænke på "et-svært-at-besvare-
udsagn" eller spørgsmål, som de har været 
udsat for, eller et spørgsmål, de selv har. Det 
kunne være: "Jeg synes, det at gå i kirke er 
spild af tid, hvorfor går du i kirke"? Eller: "Jeg er 
ikke sikker på, at jeg tror på Gud". Vælg nogle 
få forslag og skriv dem på nogle lapper papir. 

Fold dem sammen og læg dem i en pose. Inddel 
i små grupper og bed en fra hver gruppe om at 
tage en seddel. Gruppen drøfter udsagnet eller 
spørgsmålet. Hvis der er tid, kan I samles til sidst 
og fortælle, hvad de enkelte grupper er nået frem 
til.

Paulus gjorde en indsats for at 
forstå de mennesker, som han 
talte til. Han så sig omkring og 
lyttede til andre menneskers 
synspunkter. Hvordan kan 
vi forstå mennesker bedre, 
så vi kan hjælpe dem med 
at forstå mere om Gud? 
Skal vi involvere os dybere 
i deres interesser (som 
måske ikke er de bedste og 
mest frugtbare interesser)? 
Drøft mulighederne. Måske 
skulle vi lytte mere til vores 
venner, og spørge til deres 
interesser. Gud kan hjælpe os 
til at komme med de rigtige 
bemærkninger, som han 
gjorde for Paulus.

LOVSANG

Syng en lovsang, der handler om 
Guds styrke, eller lyt til en lovsang 
på cd, gerne en af teenagernes egne 
favoritter.

BØN
•  Bed for mennesker, som du 

ved, ikke er kristne. 
•  Bed for vennerne 

i kirken og for de 
mennesker, du 
møder i din hverdag 
(købmanden, bus- 
chaufføren, etc) og 
mennesker, der er 
i førende stillinger. 
Bed om, at de ikke må 
være så opslugt af de 
"afguder", vi har talt 
om tidligere, men at de 
må komme til at sætte 
Gud på førstepladsen i 
deres liv. 

•  Bed om, at Helligånden 
må overbevise dem. 

•  Bed for hinanden, at I vil 
prioritere Gud i jeres liv. 

Inddel i mindre grupper, hvis 
tiden tillader det, så det er 
nemmere for den enkelte at 
bidrage. 

Vær opmærksom på, at alle går 
hjem med forældresiderne til 
lektionerne 7-12. De findes på cd-
rommen.

HVAD SKAL 
JEG SIGE?

Den rene 
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Lektion 8Lektion 8

LEKTION 8 
FORTSÆTTES

IKKE FRYGT, MENSTYRKE

 Paulus tog videre fra Athen til Korinth og derefter 

Efesos. Han tog sig tid til at tale med jøderne der, og  

 så rejste han tilbage til Cæsarea, Antiokia og områder  

 af Galatien og Frygien for at styrke disciplene der 

(ApG. 18). Derefter tog han tilbage til Efesos.

Efesos var – ud over at være et handelscentrum i 

Lilleasien (nu Tyrkiet) – et centrum for magi. Byen var 

kendt for trolddom, amuletter og talismaner, ligesom der 

var et hedensk tempel, som var indviet til den romerske 

gudinde Diana (Græsk: Artemis), og de, der levede 

heraf, var naturligvis stærke modstandere af Paulus og 

de andre kristne (ApG. 19: 23-41).

Gud gjorde usædvanlige mirakler gennem Paulus og 

demonstrerede derved Helligåndens kraft. Bælter og 

tørklæder, som Paulus havde brugt, blev brugt til at 

bringe helbredelse og sætte besatte fri fra dæmoniske 

kræfter. I Efesos havde sådan noget ikke været 

usædvanligt, men i dette tilfælde var det troen på Kristus 

og på Guds helbredende kræfter, der forårsagede 

miraklerne, ikke ”magi”. Jesus havde helbredt en kvinde 

på en lignende måde, da hun rørte ved hans kappe 

(Lukas 8:43-48).

Bøgerne, der blev brændt, har nok indeholdt 

”magiske” formularer. Deres værdi svarede 

til 50.000 dagslønninger. (135 års løn!) De, 

der kom til tro, viste, at deres overgivelse var 

ægte ved at bryde med fortiden og bringe, hvad der 

kunne sidestilles med ofre. Deres eksempel ledte til 

flere omvendelser.

Fra en tidlig alder hører børn eventyr, ser tegnefilm og 
andre film, der som oftest stimulerer deres fantasi og 
kreativitet på en sund måde. Alt det er meget fint. Men 
der er også historier og film, som behandler temaer, der 
ikke fremkalder det gode, eller som aktivt fremmaner en 
interesse for det okkulte.
Når børnene når teenage-alderen, møder de historier 
om spøgelser, hekse, magi, dæmoner og en filosofi, der 
bygger på østens religioner, samt seksuel synd, vold, 
magtmisbrug og andet med negativ indflydelse. Selv 
unge fra kristne hjem, som delvist har været beskyttet 
mod denne dårlige indflydelse, kender til det fra skolen 
og fra venner. 
Vi har brug for en sund dømmekraft og troens skjold 
(Ef. 6:16). Der er overnaturlige kræfter fra Gud og 
overnaturlige kræfter, som ikke er fra Gud. Kræfter, der 
ikke er fra Gud, er farlige, og den bedste reaktion er at 
beskytte sig selv, ikke at gå i panik.
Helligåndens kraft er langt stærkere og mere forbløffende 
end noget fjenden kan stille op, og det er et faktum, vi 
behøver at understrege.

HA' FOKUS PÅ:  En styrke, der ikke er fra Gud, duer ikke

TRIN

SE DYBT
Optøjer i Efesus

TRIN

PRØV DET
 Jesu styrke

TRIN

DIT LIV
Stærk i Herren og hans 

mægtige styrke

TRIN

FIND TRÅDEN
Hvilke kræfter?

STOP ET
  ØJEBLIK

 Bibel-baggrund
 Bibel-baggrund

ORDORDNØGLENØGLE

STOP ET
  ØJEBLIK

ApG. 19:8–22
Efeserbrevet 6:10

Den rene 
sandhed



Lektion 8Lektion 8

FIND TRÅDEN Ha' fokus på:
En styrke, der ikke er fra Gud, duer ikkeTRIN 1

Vis udvalgte scener (omhyggeligt udvalgte) video-klip, som kan 
introducere os til temaet styrke/kraft: Skipper Skræk tegnefilm (spinat- 
scener), eller Mr. Burns i The Simpsons.
 Alternativ: Bed teenagerne om at lave en liste på et stort stykke 
papir over historie/film-karakterer, der viser en form for overnaturlig 
kraft/kræfter (f.eks. Skeletor, Darth Vader, Harry Potter, etc).

TILBAGE-
BLIK

Er der nogen, der har prøvet at 
tale med andre om Jesus i denne 
uge? Hvad skete der? Fik I nogen 
spørgsmål, der var svære at besvare? 
Drøft mulige svar.

Hvilke kræfter?
Denne leg er en ordleg, hvor man bruger ord med kraft eller kræfter. Der 
er brug for to hold. En spiller mimer et af de følgende ord til sit hold. Hvis 
holdet ikke kan gætte ordet i løbet af 1 minut, må det modsatte hold prøve 
at gætte. Man får 5 points for et rigtigt svar.

ELEKTRISK ATOM VAND OVERNATURLIG
PIGE SOL VIND 
MAND HESTE MUSKEL 

Det giver 5 bonus-points, hvis det hold, der svarer rigtigt, kan komme med 
et eksempel på, hvordan ordet skal sættes sammen og forklare, hvad det 
betyder.
 •  Elektrisk, vind, atom, vand, 
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Drøft overnaturlig kraft nærmere. 
Henvis til starter-aktiviteten.

1  Hvilken slags overnaturlig kraft 
kan du komme i tanke om?  
(Kraft fra Gud, magi, 
heksekraft.)

2  Hvor har du hørt om 
overnaturlig kraft?  
(I kirken, hjemme, fra venner, i 
Bibelen, på TV, i bøger, i film.)

3  Hvad kan overnaturlig kraft 
gøre? (Opmuntr til at komme 
med forslag fra begivenheder i 
Bibelen, fra TV, fra tegnefilm og 
andre film.)

4  Hvordan kam man vide, om 
kraften er god eller dårlig? 
(hvem der får æren; den effekt, 
den giver; ydmyghed over de 
mennesker, der bruger kraften, 
etc)

Indrøm, at det overnaturlige kan 
være spændende og interessant, 
men man skal være opmærksom 
på, at meget af det kommer fra 
det onde. Forklar, at i dag skal vi 
drøfte, hvordan man finder ud af 
at skelne mellem onde ånder, magi 
og Guds kraft.

HVA'HVA'

  sol -kraft: fysisk energi,       
  der producerer varme, lys og      
  bevægelse.
•  Pige/mande-kræfter: Et udtryk 

for indflydelse eller indstilling. 
•  Hestekræfter: betegnelse 

for en maskines ydeevne. 
•  Overnaturlig kraft: (siger 

sig selv) 
• Muskelkraft: Et menneskes  
  styrke. 

SIR' DUSIR' DU
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Lektion 8Lektion 8

LEKTION 8
FORTSÆTTES

Fra Athen rejste Paulus videre til 
forskellige steder for at opmuntre 
disciplene. Der er et kort i MaxiZone 
Grøn, der viser hans rute. Paulus rejste 
tilbage til Efesos, hvor begivenheden i ApG. 
19 fandt sted.
 Læs ApG. 19:8–22 sammen. Vælg frivillige 
til at læse 8–10, 11–12, 13–16, 17–20 og 21–22. 
Drøft derefter følgende spørgsmål:

5  Hvad prøvede nogle af de 
jøder, der gik omkring og 
uddrev onde ånder, at gøre? 
(De prøvede at bruge Jesu 
navn, når de uddrev onde 
ånder.)

6  Hvad skete der med 
Skeuas' syv sønner? (Den 
onde ånd svarede dem. 
Den sagde: "Jeg kender 
Jesus og jeg kender Paulus, 
men hvem er I?" Manden 
med den onde ond sprang 
derefter på dem og slog 
dem!)

7  Hvorfor tror I, at det skete? 
(De fulgte ikke Jesus. De 
prøvede at bruge Jesu navn 
til trolddom.)

8  Hvordan virkede det på 
jøderne og grækerne i 
Efesus? (De blev bange,

SE DYBT
I GUDS ORD

Ha' fokus på:
En styrke, der ikke er fra Gud. duer ikkeTRIN 2

1  Hvad skete der, efter at 
Paulus havde talt tre måneder 
i synagogen? (Nogle ville 
ikke tro, men gjorde sig hårde 
og talte ondt om Vejen. (Det 
betyder: De kristnes måde at 
leve på.)

2  Hvor havde han derefter 
samtaler? (I Tyrannos' skole 
– formentlig en filosof eller en 
lærer.)

3  Hvordan blev folk helbredt på 
en usædvanlig måde? (Folk 
blev helbredt, når de rørte ved 
tørklæder eller bælter, som 
Paulus havde båret.)

4  Kan I komme i tanke om 
en anden begivenhed, hvor 
Jesus helbredte på samme 
måde? (Han helbredte en 
kvinde, der rørte ved hans 
kappe – se Luk. 8:43–48.)

  
og Jesu navn blev højt    
respekteret.)

9  Hvad gjorde mange af 
de nye troende? (De 
indrømmede de onde ting, 
de havde gjort. Nogle 
havde haft med trolddom 
at gøre. De kom med 
deres bøger og brændte 
dem.)

10  Hvilket indtryk tror I, det 
gjorde på dem, som 
endnu ikke troede? (De 
var sikkert imponerede 
over, at de kristne var 
så sikre i deres nye tro, 
at de skaffede sig af 
med ting fra deres fortid, 
selvom det var værdifulde 
ting, brændte de dem. I 
vers 20 står der, at ordet 
havde fremgang ved 
Herrens kraft.)

CRETE CYPRUS

BLACK SEA

ASIA
ACHAIA

MACEDONIA THRACE

GALATIA

LYCIA

CAPPADOCIA

CILICIA
&

SYRIA

PISIDIA

PAMPHYLIA
Athens

Damascus

Jerusalem

Tarsus

Antioch

Ephesus

Troas

Philippi
Thessalonica

Corinth

MEDITERRANEAN SEA

AEGEAN
SEA

Det er optøjer! LÆS FRA

GUDS ORD



Lektion 8Lektion 8

 Jesu styrke

PRØV DET
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
En styrke, der ikke er fra Gud, duer ikkeTRIN 3

Hvis I 
har et 
passende 
sted, 
hvor I kan 
larme uden at forstyrre 
andre for meget, kunne 
I prøve at genskabe den 
begivenhed, hvor Skeuas' 
7 sønner prøver at uddrive 
en ond ånd fra en mand, 
men bliver overmandet af 
den onde ånd. Sørg for at 
"Dansk bokseunions regler" 
bliver overholdt, men hav 
det sjovt alligevel. Overvej 
bagefter: Hvad gjorde 
sønnerne forkert? Var det 
noget ved deres teknik eller 
var det grundlæggende helt 
forkert?

Prøv aktiviteterne, alt efter tid og plads. Vælg dem, der passer bedst til din gruppe. Hvis du har børn med 
specielle behov, så brug ikonerne som hjælp til at finde de aktiviteter, der passer bedst til dem. Det er tilladt 
at fotokopiere trin 3, så flere ledere kan forberede de forskellige aktiviteter.

 
Brug første side i 
Maxi-Zone Grøn 
(du må fotokopiere 
siden, hvis der 
er nogen, der 
mangler). Find ud af, 
hvilke af de nævnte aktiviteter, der er 
inspireret af djævlen; er inspireret af 
Helligånden, eller er magi (trylletricks). 
Du får måske brug for at forklare nogle 
af koncepterne eller ordene for de 
yngste elever.

Skriv en avisartikel om begivenhederne i ApG. 19:11–20. 
Medtag citater fra folk, der er blevet helbredt – I kunne 
også lave et interview med deres læger, som sikkert vil 
udtrykke deres overraskelse. 
I kunne få en udtalelse 
fra en, der har overværet 

begivenheden med Skeuas' syv sønner 
– måske var det en god ide at ringe og 
spørge en bokseekspert eller en der har 
forstand på wrestling om deres mening om 
slagsmålet. 
 Og hvad med de mennesker, der brændte 
deres bøger - spørg en af dem, hvorfor de 
brændte dem, og hvad kunne de have fået 
i stedet for, for de samme penge. Se mere 
materiale på cd-rommen.

DANS
Lav en dans eller 
et mimestykke, 
der udtrykker 
Jesu styrke. 

Tænk 
grundigt 
igennem 
hvilke 
bevægelser, 
I vil bruge. 

SYGE SÆTTES FRI, SØNNER 
LAVER OPTØJER, BÅL...

DJÆVEL•BEDRAG
 •GUDDOMMELIG

KRAFTIGE SLAG
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Lektion 8Lektion 8

LEKTION 8
SLUTTER HER

DIT LIV
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
En styrke, der ikke er fra Gud, duer ikkeTRIN 4

Stærke i Herren og 
hans styrke

 I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans 
mægtige styrke. 

Efeserbrevet 6:10

 Verset findes på cd-
rommen. Gentag verset flere gange, 
først meget stille, så højere, og højere, 
og til sidst råber I det så højt, I kan. 
Der sker ikke noget ved, at vi forstyrrer 
andre grupper eller menigheden, bare 
denne ene gang, hvad synes I?

I lyset af, hvad vi har 
hørt om i dag, 

er der måske 
nogen, der 
har brug for at 
tænke over, om 
man har noget 

derhjemme, som 
man skulle skille 

sig af med, eller om 
der var noget, 

man skulle 
holde op med 
at gøre, på 
samme måde 
som folkene 

i Efesos 
besluttede 
at skille sig 
af med deres 
trolddomsbøger. 

Hvad med dårlige 
computerspil, eller videoer 
med udfordrende sexuelle 
scener? Har du bogmærker 
på internettet på sider, der er 
usunde at surfe på? Er der 
noget galt i at have lykkesten, 
der hjælper for dit og dat, 
eller er det forkert at tro på 
stjernetegn?

Hvis der blev lavet en dans 
eller et mimestykke i Trin 3, er 
det tiden nu at vise det.
Syng også andre lovsange, 
der passer til temaet.

 
Vi vil bede Gud om at hjælpe os med at finde ud af, hvad der er 
forkert, så vi kan skille os af med det. Tak Gud for, at han ikke 
ønsker, at vi skal få dårlig samvittighed, men at han ønsker, at vi 

skal vende os til ham og 
tilbede ham.
Det er sikkert ikke muligt 
eller hensigtsmæssigt at 
lave et bål som i Efesos, 
men man kan måske lade 
stå åbent, at teenagerne 
kan komme næste gang 
med ting, de har et ønske 
om at komme af med. Husk 
at tale med teenagerne 
om, at de skal tale med 
deres forældre, hvis de vil 
skille sig af med nogle af 
deres ting. De skal have 
forældrenes tilladelse.
Bed Gud om at arbejde i 
jeres hjerter, og bed om 
beskyttelse mod alt ondt, 
for jer selv og for jeres 
omgangskreds.

LOVSANG

DEBAT

TID TIL BØN
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Lektion 9Lektion 9

Paulus besluttede at tage fra Efesos til Jerusalem via 

Makedonien og Akaja. Kirken i Jerusalem havde 

svære økonomiske problemer. Der har nok været 

flere grunde til det: Der var mangel på mad omkring 

denne tid; forkyndelsen om Jesu omsorg har ledt 

masser af fattige til den første menighed, forfølgelsen 

førte nok en vis grad af jobdiskrimination med sig. Paulus 

startede en indsamling blandt de kristne i Makedonien. 

Den skulle gå til de fattige i menigheden i Jerusalem, og 

makedonerne bidrog på trods af deres egen fattigdom. I 

Pauli brev til korinterne, som blev skrevet, mens han var i 

Makedonien, opildner han korinterne, som generelt var 

rigere end makedonerne, til at følge deres eksempel (2. 

Kor. 8:6-9). De havde påbegyndt en indsamling under 

Titus´ ledelse det foregående år (2. Kor. 8:10), men den 

var ikke afsluttet, så nu sendte Paulus Titus tilbage for at 

fuldende den. Paulus skriver om den nåde, som Gud 

viste de makedoniske menigheder. Korinterne skulle vise 

samme nåde over for dem i Jerusalem, så det kunne 

siges om dem, at Guds nåde også blev vist dem. Guds 

nåde mod dem og iblandt dem ville fremelske gaver 

hos dem, herunder også gaven til at give til andre, som 

Paulus remser op sammen med andre gaver 

 i Romerne 12:6-8. Guds forvandlende kraft kan gøre os 

til gavmilde og glade givere, så vi ønsker at give os selv 

til Herren og til andre.

Som kristne bør vi være klar til og glade for at give af 
vores tid, ejendele og vores penge. Jesus giver sit liv, 
og vi burde følge hans eksempel. Alligevel er det svært 
at give.
Samfundet opmuntrer os til at anskaffe os mere og 
mere. De fleste af os i de vestlige lande snydes til at tro, 
at vi behøver den nyeste mobiltelefon, foodprocessor og 
et større hus; men mens vi bliver rigere, dør millioner af 
mennesker hvert år på grund af sult og fejlernæring.
Den kristne forfatter David Watson siger, at det er svært 
at skelne mellem vores livsstil og verdens. Unge ønsker 
ikke på nogen måde at sakke bagud i forhold til deres 
venner. De føler, de behøver det samme tøj, de samme 
sko, det samme musik og computersoftware som dem, 
for ikke at blive gjort til grin. Men hvis de mener det med 
Jesus alvorligt, må de lære at leve et liv med ofre.
Hvordan kan vi opmuntre til gavmildhed midt i en 
egoistisk verden? Hvordan kan vi opøve unge i at give, 
ikke bare modtage?

HA' FOKUS PÅ:  Gud giver os styrke til at give

TRIN

SE DYBT
Opmuntring til

gavmildhed

TRIN

PRØV DET
Grådighed
og behov

TRIN

DIT LIV
Kærlighed i

aktion

TRIN

FIND TRÅDEN
Købekraft

STOP ET
  ØJEBLIK  Bibel baggrund

 Bibel baggrund

ORDORDNØGLENØGLE

STOP ET
  ØJEBLIK

Styrke til at gi' 

ApG. 19:21
Rom. 8:25–27
2. Kor. 8:1–5  1. Johs 3:17–18
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Lektion 9Lektion 9

LEKTION 9
FORTSÆTTES

FIND TRÅDEN Ha' fokus på:
Gud giver os styrke til at giveTRIN 1

Vis et videoklip fra konkurrencen: Hvem vil være millionær? hvor 
grådighed nogle gange driver deltagerne til at satse store summer, for 
at komme til at vinde endnu mere.

 Alternativ: Spil selv Hvem vil være millionær? med slik som   
                  præmier.

TILBAGE-
BLIK

Er der nogen, der i ugens løb er 
stødt ind i overnaturlige kræfter, der 
ikke kom fra Gud? Var det muligt at 
tale om Guds kraft?

Denne aktivitet skulle gerne 
hjælpe teenagerne til at forstå, 
i hvor høj grad omgivelserne 
omkring dem har indflydelse på, 
hvad de bruger deres penge 
på.
 Fortæl først, at alle skal 
forestille sig, at de har hver 
10.000 kr., som de må bruge 
i morgen. De må bruge penge 

til, hvad de har lyst til, de får 
nogle brochurer og reklamer og 
blade at kigge i for at få ideer, 
men de skal ikke nødvendigvis 
bruge pengene på, hvad de 
ser i reklamerne, de er kun 
til inspiration. Del gruppen i 
to, de skal være så langt fra 
hinanden, at de ikke kan se 
og høre hinanden. Den ene 
gruppe får blade og reklamer 

med tøj, cd'er, 
computere o.s.v.; 
den anden gruppe 
får brochurer med 
opfordringer til at give 
til humanitære formål 
og missionsprojekter, 
f.eks. UNICEF, RØDE 
KORS, Projekt Øst, 
o.s.v.
Giv grupperne ca. 10 
min. til at vælge og 
lave en indkøbsliste 
eller liste over 
projekter, de vil støtte.
Sæt jer derefter 
sammen igen og 
drøft, hvor meget 
reklamerne og 
brochurerne havde 
indflydelse på deres 
valg.
Brug følgende 
spørgsmål som hjælp: 

Købekraft 

1 Hvad stod der på jeres   
 indkøbslister? Hvordan   
 besluttede I jer? (Lyt til alle.)

2  Hvordan har I det med det I 
har valgt, når I nu ser, hvad 
andre har valgt? Ville I gøre 
det anderledes? (Lyt til forslag, 
begge grupper har sikkert 
noget, de ville ændre.)

3  Hvem tror I, der har indflydelse 
på jeres beslutninger om 
køb til hverdag? (Ser hvad 
vennerne har, reklamer og 
tilbud.)

4  Hvordan har I det  med at give 
penge eller andre ejendele til 
andre? Er det let eller svært? 
Hvorfor? (Opmuntr til respons.)

Forklar, hvad Paulus skriver om 
at give, og hvordan Gud ønsker, 
at vi giver. En god nyhed: Gud 
hjælper os med at give!

HVA'HVA'

SIR' DUSIR' DU
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Lektion 9Lektion 9

SE DYBT 
I GUDS ORD

Ha' fokus på:
Gud giver os styrke til at giveTRIN 2

Indled med at fortælle, at I skal læse om Paulus, da 
han rejste fra Efesus. I skal læse afsnit af to breve, 
som han skrev til de kristne i Rom og Korinth.
 Vælg frivillige til at læse ApG. 19:21, Rom. 8:25–
27 og 2. Kor. 8:1–7 og 8–12. Drøft derefter følgende 
spørgsmål: 

1  Hvor havde Paulus planer om at rejse hen?  
(Jerusalem, via Makedonien og Akaja.)

2  Hvorfor skulle han til Jerusalem?  
(Han havde en pengegave til de fattige.)

3  Hvad ønskede 
        Paulus at 
 korintherne 
 skulle vide 
 om menig-
 hederne i
 Makedonien? 
 (Han ønskede,   
at de skulle være  
 bekendt med den   
 nåde, Gud   
 havde givet  
 dem, som gjorde 
 dem i stand til 
 at være   
 gavmilde, 
 på trods af at de  
 selv manglede.)

4  Hvorfor tror  
I,at de kristne i 
Makedonien var så 
ivrige efter at komme 
med bidrag? (De havde 
givet sig selv til Gud for 
at tjene ham og andre.
Derfor ønskede de 
at hjælpe andre, der 
var i nød.)

5 Hvad ønskede   
 Paulus, at  korintherne

  skulle gøre?  
 (Han ønskede, at de skulle følge 
 eksemplet fra Makedonien, og give gavmildt.  
 De skulle slutte den indsamling, de havde   
 startet året før. Han ønskede, at de skulle være  
 lige så gode til at give, som de var det alt muligt  
 andet.)

6 Hvor meget ønskede Paulus, at de skulle give?  
 Se også i 1. Kor. 16:1–2. (Han ønskede, at de  
skulle give i forhold til, hvad de havde. I det første         
  brev, han skrev til dem,  
  bad han dem om at 

sætte et beløb til side, 
som skulle bruges  

 til de trængende i  
Jerusalem.)

7   Paulus skrev 
om "nåden som Gud 
havde vist" (vers 1) 

"Kristi nåde  at han for 
vores skyld blev fattig..." 

(vers 9). Hvorfor blev 
han ved med at tale 
om nåden, og hvad 
mente han? (Guds 
nåde mod os betyder, 
at vi  ikke behøver 
at gøre os fortjent til 
hans kærlighed. På 
samme måde kan 

vi handle kærligt og 
gavmildt mod andre, om 
de fortjener det eller ej.)

8 
Hvad kan vi lære om at 
give fra dette brev? (Vi 
burde give til mennesker 
i nød. Beløbet, vi giver, 
afhænger af, hvad vi har. 
Hvis vi giver os helhjertet 
til tjeneste for Gud, vil 
han hjælpe os med at give 
gavmildt.)

GAVMILDHED 
OPMUNTRING

LÆS FRA

GUDS ORD



Paulus bad korintherne om at sætte 
penge til side til at give væk, hver 
gang de var sammen. 
(1.Kor. 16:1–2). 
Lav en pengekasse, som I kan 

bruge, når I sparer penge sammen, som I vil give. 
I kunne male eller dekorere kassen. 
Ideer til dekoration: 
primitivt kort over 
det land, der 
skal modtage 
pengene, billeder af 
missionærer, abstrakt 
mønster, der udtrykker 

gavmildhed, passende 
bibelvers.
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LEKTION 9
FORTSÆTTES

Forestil jer, at I er lederne  i 
menigheden i Korinth, 
og I har lige 
modtaget brevet fra 
Paulus. Genskab ledernes møde! Hvordan ville I 
reagere? Hvorfor er I stoppet med den indsamling, 

som I satte i gang sidste år? Hvor meget vil I give? Er I villige til at 
sælge noget for at blive i stand til at give mere? Hvad kunne I sælge 
og til hvem? Hvad hvis der kommer medlemmer fra menigheden og 
spørger jer, om I vil købe noget af dem, så de kan 
få råd til at give? Hvor meget af jeres løn vil I give? 
Hørte jeg nogen sige 10%, eller vil I give mere? 
Hvad synes I om eksemplet fra Makedonien? Vil 
I oprette en fond af penge fra jeres kirke, eller 
kan de skaffe penge andre steder fra? Hvordan - 
loppemarked, løb med sponsor o.s.v.

SAMMENLIGN RIGDOM 
OG FATTIGDOM

De kristne i Jerusalem var fattige, og 
det var let at se, at de kristne andre 
steder var i stand til at sende gaver til 
dem. 

Brug midtersiderne i 
MaxiZone Grøn. Lav 
et søjlediagram, der 
viser, hvilke lande 
der er rige, og hvilke 
der er fattige i 
verden i dag.

Grådighed 
og behov

PRØV DET
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Gud giver os styrke til at giveTRIN 3

Prøv aktiviteterne, alt efter tid og plads. Vælg dem, der passer bedst til din gruppe. Hvis du har børn med 
specielle behov, så brug ikonerne som hjælp til at finde de aktiviteter, der passer bedst til dem. Det er tilladt 
at fotokopiere trin 3, så flere ledere kan forberede de forskellige aktiviteter.

HVAD SAGDE
PAULUS OM…

Brug side 1 
i MaxiZone 
Grønog find ud 
af mere om, 

hvad Paulus 
sagde om at 
give penge og 
være grådig. 
Tillad, at 
teenagerne 
arbejder 
parvis, hvis 
de fore-
trækker det.

PENGEKASSE

Brevet 



Lektion 9Lektion 9

Den, der har jordisk gods 
og ser sin broder lide 
nød, men lukker sit hjerte 
for ham - hvorledes kan 
Guds kærlighed blive i 
ham? 
1. Johs. 3:17

Verset findes på cd-rommen. 
Lad teenagerne arbejde i 
grupper på 2 eller 3. De skal 
tegne symboler til verset, der 
kan bruges som en "husker". 
Når de er færdige, skal de prøve 
at sige verset, først uden at 
kigge på ordene, derefter må de 
se på "huskeren". Til sidst siger 
de verset 
uden hjælp.

I føler jer sikkert ikke særligt rige, men det 
er fordi I sammenligner jer med folk, der 
har hurtige biler, sidste nye mobiltlf., 
sidste nye bærbare computer, tøj 
cd'er.... Hvis I sammenligner jer selv med  
størstedelen af befolkningen i verden, 
vil I opdage, at I faktisk er temmelig 
rige. I har mange penge, I kan bruge 
på jer selv, i forhold til mange andre. 
Hvor mange penge har I råd til at give 
væk? Hvilke ting eller tøj, kunne I give 
til andre? Tjek det derhjemme. (Giv ikke 
noget væk uden tilladelse eller enighed med 
dine forældre.) Tænk over, hvad din familie 
kunne gøre for at spare op, så I kunne give til 
andre. Kunne I spise en gang billig suppe 
en gang imellem, og give det beløb, I sparede, til andre?
Lav en konklusion på udfordringen ved at 
give dig selv og din gruppe mulighed 
for at beslutte, 
hvordan I vil være 
gavmilde i fremtiden.

Lad alle skrive ting på et stykke papir, som 
man tager som en selvfølge, at man har, 
f.eks. nok mad, tøj, et hjem. Spørg om der 
er frivillige, der vil bede korte takkebønner for 
dette. 
 Så skriver I ned på hvilken måde I har 
været grådige. F.eks. vil have mere nyt tøj, 
vil have flere cd'er og dvd'er, vil have den 
nyeste mobil, vil på en dyr ferie. Har vi 
presset vores forældre til at købe disse 
ting? Spørg, om der er frivillige, der vil 
bede korte "undskyld, jeg fortryder-bønner" for 
dette.
 Bed til sidst selv for gruppen, at Gud vil hjælpe 

os med at være gavmilde og glade givere. Indrøm, 
at det kan være meget svært at give, og tak Gud, 

fordi hans kærlighed og nåde vil hjælpe os.

DIT LIV
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Gud giver os styrke til at giveTRIN 4

LEKTION 9
SLUTTER HER
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Efter at Paulus var rejst gennem Makedonien og 

Grækenland, tog han tilbage til Milet ca. 

 50 km syd for Efesos (ApG. 20:1-16). Lukas, den 

anden forfatter af Apostlenes Gerninger, var sammen 

med Paulus i denne periode og begynder at skrive 

som øjenvidne (ApG. 20:5 er begyndelsen til 

endnu et såkaldt ”vi-afsnit”). Da Paulus havde travlt 

med at komme til Jerusalem inden pinsefesten og 

måske med opstanden i Efesos det foregående år i 

erindring (ApG. 19:23-41), ønsker han at 

tale til ældstegruppen i Efesos (de kirkeledere, 

som tog sig af og vogtede Guds ”hjord”). Denne 

tale er det eneste eksempel, vi har, på at Paulus 

henvender sig til et kristent publikum lige som i hans 

breve. Han gennemgår fortiden, beskriver nutiden og 

forbereder dem til fremtiden. Han minder dem om 

hans iver efter at tale evangeliet til jøder såvel som  

 til grækere, om hans ydmyge længsel efter at tjene, og 

om hans ønske om at adlyde Guds vilje i sit liv.

Helligånden havde åbenbaret for Paulus, at 

han ville opleve fængsel og prøvelser i 

Jerusalem. Alligevel fortsatte han dertil på trods af 

vennernes ønsker. Senere forstod de dog, at det 

måtte være Guds vilje. De udtrykte deres kærlighed, 

bad sammen og vinkede farvel.

Til tider er der en konflikt mellem det, du mener, 
Gud ønsker, du skal gøre, og det, dine venner 
forventer af dig – endda dine kristne venner.
Ind imellem må du ofre noget for at følge Guds 
kald. Nære venner og familie kan have gode 
grunde til at prøve at overtale os til at udsætte 
eller endda undgå at adlyde Guds kald. Der kan 
komme tider, hvor vi må tage et skridt ud i det 
uvisse og tage en risiko. Det er klogt at lytte til 
gode råd, men hvis du er sikker på Guds kald, må 
det være førsteprioritet.
Venner kan have både god og dårlig indflydelse, 
når det gælder dag-til-dag beslutninger. Opmuntr 
de unge til at stoppe op og tænke: ”Hvad ønsker 
Gud, jeg skal gøre i denne situation?” Hvis valget 
står mellem synd og retfærdighed er det oplagt, 
(men ikke nødvendigvis let), men hvad hvis valget 
står mellem to gode ting?

HA' FOKUS PÅ:  Rigtige venner sætter Jesus først

TRIN

SE DYBT
Bevægende øjeblikke

TRIN

PRØV DET
Gør vi det rigtige?

TRIN

DIT LIV
Farligt arbejde

TRIN

FIND TRÅDEN
Altid på vej

LEKTION 10 
FORTSÆTTES

STOP ET
  ØJEBLIK  Bibel-baggrund

 Bibel-baggrund

ORDORDNØGLENØGLE

STOP ET
  ØJEBLIK

ApG. 20:16–25, 36–38
ApG 21:1–15
Hebr. 13:6

 Sandheden
 kræver sit offer
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FIND TRÅDEN Ha' fokus på:
Rigtige venner sætter Jesus førstTRIN 1

Vis videoklip, der handler om at 
tage en risiko for at kunne udrette 
noget: brug evt. et klip fra et TV show som 
Fear  Factor. 
 Alternativ: Alle skal lave en liste over kvaliteter 
ved en ven. Dette vil lede hen på temaet: 
risiko og venskab, som er en del af denne 
lektion.

TILBAGE-
BLIK

Har man oplevet at ens holding 
til at give har ændret sig i den 
forløbne uge? Har man taget nogle 
beslutninger om, hvordan man vil 
bruge eller give penge? Har man 
ændret sit syn på, hvad man vil 
forvente af sine forældre?

Hvis I har meget plads, tegnes et stort kort (f.eks. på 
en papirsdug) over et land. Det kan være England, 
Italien eller vores eget land, Danmark. Markér 10 - 
15 byer på kortet. Skriv et nr. fra 1-6 ud for hver by. 
Markér jeres egen by, hvis I bruger Danmark som 
land. Teenagerne får nu udleveret en terning og skal 
så hurtigt som muligt besøge alle byer. Start  i jeres 
egen by eller i hovedstaden. Hvis de f.eks. slår en 
femmer og har været i byerne med tallet fem, sidder 
de over. 
Hvis man ikke har plads til det store spil, kan det 
laves i "bordudgave", og der bruges så brikker i 
stedet for personer.

HVA'HVA'Altid
på vej
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Er der nogen, der har prøvet at flytte? Bed 
om hænder i vejret. Spørg hver enkelt, der 
markerede, om hvor de flyttede fra, og hvor de 
flyttede hen. Drøft følgende spørgsmål, lad så 
mange som muligt deltage i samtalen. I kunne 
sætte jer i en rundkreds og lade "mikrofonen" 
gå rundt, så alle fik mulighed for at sige noget

1  Hvad synes I, der er godt ved at flytte? (Nyt 
værelse; nye venner; chance for "at starte på 
en frisk"; dejligt med forandring. Lyt også til 
dem, der ikke har prøvet at flytte, men gerne 
vil udtrykke deres tanker om, hvordan det må 
være.)

2  Hvad synes I, der er dårligt ved at flytte? 
(Usikkerheden; mister gode venner; det kan 
blive dårligere end det, man har.)

3  Kunne I tænke jer at flytte med få måneders 
mellemrum eller 1 gang om året? Hvorfor? 
Hvorfor ikke? (Meget usikkert; svært at få 
venner; meget dyrt.)

Forklar, at i dag skal vi læse om, hvordan 
Paulus flyttede fra sted til sted. Han flyttede 
ikke med alle sine ting, men boede hos 
forskellige mennesker i kortere eller længere 
tid. Han prædikede og startede menigheder, og 
han opmuntrede de nye kristne til at fortsætte, 
selvom han ikke var der mere. Nogle gange 
syntes han, det var meget svært at rejse videre.

SIR' DUSIR' DU
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LEKTION 10 
FORTSÆTTES

Indled med at fortælle, at efter at Paulus havde været i 
Efesus, som I hørte om sidste gang, rejste han rundt mange 
andre steder. Nu er han i en by, der hedder Milet. Den ligger 
ca. 50 km syd for Efesus. 
Læs ApG. 20:16–25, 36–38 og ApG 21:1–15. 
Vælg frivillige til at læse følgende roller: Oplæser (Lukas), 
Paulus og Agabos. Hvis der 
er mulighed for 
det, kunne Agabos mime 
episoden med bæltet.
Giv mulighed for lidt 
instruktion i starten af 
lektionen. 
Drøft følgende 
spørgsmål:

SE DYBT
I GUDS ORD

ha' fokus på:
Rigtige venner sætter Jesus førstTRIN 2

BEVÆGENDE øjeblikke

1 Hvorfor tror I, at   
 Paulus kun rejste til 
 Milet, og ikke helt   
        til Efesus? (Han 
 havde travlt, han   
 skulle til Jerusalem  
 inden pinse; det   
        ville have taget for 
 lang tid at tage   
 helt til Efesus; for   
 at undgå nye 
 optøjer: se ApG 1  
 9:23–41.)

2  Hvad sagde han 
til lederne af kirken 
i Efesus om sin 
fremtid?  
(Helligånden 
havde vist 
ham, at han skulle tage til 
Jerusalem, men så var han 
ikke sikker på, hvad der 
mere skulle ske. Helligånden 
havde advaret ham om 
fængsel og lidelser, men han 
ville fuldføre den opgave, 
som Jesus havde givet ham.)

3  Hvad syntes lederne om det? 
(De var meget oprevede.)

4  Hvor skulle Paulus gøre 
ophold næste gang? ( Tyrus.)

5 Hvad sagde disciplene der om  
 hans rejse til Jerusalem? (De  
 prøvede at overtale ham til ikke  
 at tage afsted. De vidste, det ville  
 blive farligt.)

6  Hvilken fejl gjorde de i den måde, 
de tænkte på? Hvad skulle de 
hellere have rådet ham til (De 
skulle have opmuntret ham til at 
gøre det, som Helligånden havde 
rådet ham til.)

7   Hvad 
gjorde og sagde 
profeten Agabos? 
(Han viste, at 
Paulus ville 
blive bundet 
og overgivet til 
hedningerne.)

8   hvordan 
reagerede Pauli 

venner og de 
andre folk på hans 

profeti? (De prøvede 
at overtale Paulus til at 
blive væk fra Jerusalem.)

9   Hvordan 
reagerede Paulus? (Han 
ønskede, at de ikke ville 

gøre det sværere for 
ham. Han var ikke 
skræmt ved tanken 
om, at han ville blive 
bundet og måske 

slået ihjel.)

10  Hvordan var Pauli 
opførsel den samme 
som Jesu opførsel, da 
de begge var på vej til 
Jerusalem, på trods af 
at det var farligt ?  
(De tog begge af sted 
til Jerusalem: se Luk. 
9:51, vel vidende, at de 
ville møde modstand fra 
jøderne, de var parate til 
at ofre deres liv, opsatte 
på at fuldføre deres 
tjeneste.)
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1 Hvis der er nogle i jeres kirke,  
 der tjener Gud i udlandet, men  
 for øjeblikket er hjemme, kunne 
 man interviewe   
dem (dette kræver  
 forberedelse og  
 planlægning). Der  
 er forslag til 
 spørgsmål på cd- 
 rommen.

2 Hvis jeres kirke hjælper nogle i udlandet,  
 kunne man skrive eller maile til dem. Find  
 ud af, hvad de mangler, hvilken gave kunne  
 glæde dem? Giv dem opmuntringer.

3  I har måske unge studerende, der er 
flyttet til en anden by i Danmark, men som 
stadigvæk er medlem af jeres kirke. Skriv 
til dem og spørg, hvordan de har det, og 
hvordan det var at flytte til en anden by.

Brug ugeblade, aviser og reklamer 
og lav en collage med titlen: 

"Venner, det er 
bare os!!"
Selvfølgelig vil 
Monica, Rachel, 
Ross, Chandler 
og Phoebe 
være der, men 
find også andre 
billeder og ord, 
der passer til 
emnet venskab:
sammenhold, 
råd, kærlighed, 
forståelse, 
tilgivelse, støtte, 
o.s.v.

Gør vi det rigtige?

PRØV DET
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Rigtige venner sætter Jesus førstTRIN 3

Prøv aktiviteterne, alt efter tid og plads. Vælg dem, der passer bedst til din gruppe. Hvis du har børn med 
specielle behov, så brug ikonerne som hjælp til at finde de aktiviteter, der passer bedst til dem. Det er tilladt 
at fotokopiere trin 3, så flere ledere kan forberede de forskellige aktiviteter.

Brug kortet i MaxiZone Grøn eller et 
bibelatlas. Indtegn Pauli rejse, som 
Lukas beskriver i ApG. kap. 20 og 
21. Brug kilometer-skalaen på kortet 
og mål ved hjælp af en snor, hvor 

mange kilometer han rejste fra 
sted til sted. Hvor 
lang tid tog det? 
Du bliver nødt til 
at tjekke, om han 
rejste med skib, 
eller om han rejste 
på land. Regn med, 
at han ca. kunne 

rejse 40-45 km om 
dagen på land og ca. 
70-75 på havet.

REJSE PÅ KORTET
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Forestil dig, at du er Paulus og 
skriver et par ekstra sider i din 
dagdog om begivenhederne 
i disse kapitler af Apostlenes 
Gerninger (20 og 21). Hvordan 
har du det, når du tænker på, at 

du skal til Jerusalem? Hvordan er det at sige 
farvel til nogle venner, som du måske aldrig 
kommer til at se igen?
Du er velkommen til at sende 
dine dagbogs-sider i en e-mail 
til zone@akbu.dk, vi er altid 
interesseret i at høre fra dig. 
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Then, referring to Acts 20 and 21,

carefully draw in the journeys Paul took. Using

the scale, add up his mileage. How long did it take?

You will need to check whether he was travelling by

land or sea, and assume 30 miles a day by
land, and 50 by boat. 
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Look at this map, and using the map inthe back of your Bible or
a Bible Atlas, fill in the

three blanks. These areall places Paulvisited. 
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LEKTION 10
SLUTTER HER

           Derfor kan vi frimodigt sige: / "Herren er       
        min hjælper, / jeg skal ikke frygte, / hvad  
           kan et menneske gøre mig?" /            
           Hebræerbrevet 13:6

Verset findes på cd-rommen. Vis verset, hvor 
følgende ord mangler: frimodigt-hjælper-frygte-

menneske. Lad teenagerne udfylde 
hullerne. De må gerne tjekke i 

Bibelen, hvis de går i stå. Fordel så de fem dele 
(de er vist med / tegnet) til grupper eller 

enkeltpersoner, og bed dem om at sige 
deres del efter tur. Byt sætninger og 
prøv igen. Gentag indtil alle har haft 
alle dele. Slut med at gentage hele 
verset sammen.

Bed alle om at skrive en liste med 
navne på tætte venner og familie. 
Hvem ville I spørge til råds, 

hvis I skulle tage en vigtig 
beslutning? Hvem ville 
måske lægge pres på jer? 
Oplever I, at nogle af jeres 
venner nogle gange har en 

dårlig indflydelse på jer? 
Bed for teenagerne, bed 

Gud om at hjælpe dem med at 
tage de rigtige beslutninger, så de 
ikke tager imod indflydelse fra de 
forkerte personer. Bed om, at de 

må opmuntre deres venner til at 
gøre det, som Gud ønsker, at de 

skal gøre. Bed også for de 
personer, I kender, der 
tjener Gud i udlandet.

UDFORDRING
Det kræver mod at tage en 
risiko: Paulus var villig til at sætte 
sit liv på spil, han ville gøre, hvad 
Gud ønskede af ham. Spørg 
efter forslag til, hvilke ting man 
skal undgå at gøre på egen 
risiko. F.eks. ulovlige ting eller 
dumdristige ting. Spørg derefter 
om forslag til nogle ting, som 
Gud måske kunne bede os om 
at gøre.
Måske har nogen prøvet at 
undgå nogle situationer: f.eks. 
at snakke med en, som var 
ensom (man kunne risikere at 
blive gjort til grin af sine venner); 
sige noget udfordrende til en ven 
(måske bliver man afvist eller 
vedkommende bliver fornærmet). 
Opmuntr teenagerne til at træde 
ud, hvor det er "farligt". De kan 
bede Gud om hjælp, han vil altid 
hjælpe, når de tjener ham.

Hvordan kunne Paulus vide, at 
han skulle rejse til Jerusalem? 
Hvordan kunne Agabos vide, 
hvad Helligånden sagde? 
 Der er nok ikke tid til at gå 
i detaljer med, hvordan Gud 
vejleder, og hvordan vi kan 
"tune" ind på, hvad Gud siger 
til os, men gør det klart for alle, 
at der ikke er noget uforudset 
eller overnaturligt i det. Gud 
har talt gennem sin søn og 
gennem Bibelen, og han 
fortsætter med at gøre det 
gennem Helligånden.
(Johs. 16:13–14).

DIT LIV
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Rigtige venner sætter Jesus førstTRIN 4

BØN 

Farligt arbejde

SAGENS 
KERNE
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De første menigheder havde mange kampe om, 

hvorvidt hedningerne kunne blive efterfølgere af ”vejen” 

(og senere ”kristne”). Nogle jøder mente klart, at Jesus 

havde haft i sinde at skabe en jødisk sekt, og de 

ønskede derfor at opretholde alle de vaner og love, 

som havde med proselytter at gøre (hedninger, som 

var blevet omvendt til jødedommen). For andre var det 

klart, at Messias var kommet for at opsøge og frelse 

de fortabte (Lukas 19:10), hvilket måtte inkludere alle 

mennesker. Paulus, som var hedningeapostel (Rom. 

11:13-14), befandt sig lige i hjertet af uenigheden 

det meste af tiden. Størstedelen af Galaterbrevet 

blev da også skrevet for at lægge vægt på læren om 

retfærdiggørelse ved tro.

Så her finder vi Paulus midt i et skænderi med falske 

beskyldninger og sekterisk religiøsitet. Selv her 

forveksles han af romerne, som arresterer ham, med 

en ægyptisk revolutionær.

Der, der sker her, viser, at vi kan forvente 

modstand (selv fra vore egne rækker), og vi kan se 

modstanden som et tegn på vor effektivitet, og at 

Guds nåde arbejder i os (2. Tim. 3:12).

Hvis du er en kristen, som gør hvad Gud ønsker af 
dig, vil du før eller senere komme i konflikt med andre 
mennesker. Nogle vil være uenige med dig, når du 
taler om Jesus. Andre vil reagere mod dit forsøg på at 
være overgivet og arbejde for retfærdighed. Det passer 
simpelthen ikke, at kristenlivet er uden problemer eller 
vanskeligheder.
Men Gud giver os overnaturlig styrke, så vi kan holde 
ud og vokse, selv når det er rigtig svært. Paulus´ 
vanskeligheder i denne lektions skriftafsnit var et direkte 
resultat af lydighed, men Herren hjalp ham gennem det 
og gav ham et særligt opmuntringsord (ApG. 22:11). Der 
er mange kristne verden over, der oplever forfølgelse 
af lignende årsager. Du kan udfordre og inspirere din 
gruppe ved at fortælle nogle af deres historier.
Det er vigtigt og godt, at børn og unge har de godt, 
når de er i børnekirke eller juniorklub. Vi glemmer ind 
i mellem, at vi har del i Kristi lidelser, men det betyder 
ikke, at det skal være slemt at gå i kirke.
Brug denne lektion til at få balance i tingene.
 

HA' FOKUS PÅ:  Guds styrke virker, når det er hårdt

TRIN

SE DYBT
I fængsel i Jerusalem

TRIN

PRØV DET
Forfulgte kristne

TRIN

DIT LIV
Bøn og lovprisning

TRIN

FIND TRÅDEN
Talerstolen er din!

STOP ET
  ØJEBLIK  Bibel-baggrund

 Bibel-baggrund

ORDORDNØGLENØGLE

STOP ET
  ØJEBLIK

 Forfølgelse

ApG 21:27–22:1, 23:11
1. Peter 4:16
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LEKTION 11 
FORTSÆTTES

FIND TRÅDEN Ha' fokus på:
Guds styrke virker, når det er hårdtTRIN 1

Læg sedler i balloner og pust dem op. Alle 
vælger en ballon. De skal sprænge ballonen 
og følge instruktionen, der står på sedlen. Nogle af instruktionerne 
handler om at gøre noget dejligt (find et stykke slik, der er gemt i 
lokalet og spis det), andre instruktioner handler om at gøre noget, der 
ikke er så sjovt (lav 30 mavebøjninger). Gud beder os om at gøre ting, 
vi gerne vil, og ting, som vi helst vil undgå. Andre instruktioner kunne 
være: Citer et rim, du lærte i børnehaven; find et stykke slik og giv det 
til en anden; slå Hoseas 12:7 op og læs det højt; vælg en person, der 
skal tage 30 mavebøjninger; giv din drømmefyr/pige et kys; forlang 5 
kr. af din leder. Disse instruktioner er også på cd-rommen.

Dan 2 hold; hvert hold vælger en person, der ikke er bange 
af sig. Personen skal holde en tale om et bestemt enme i 60 
sekunder. Lige så snart talen starter, må det andet hold råbe, 
synge og smide papirsbolde efter taleren for at hyle ham/hende 
ud af det. Taleren scorer 1 point for hvert sekund, man klarer at 
holde talen igang.
 Derefter er det hold 2, der holder tale på samme måde. 
Gentag nogle 
gange. Mulige emner: 
mobil-
telefoner; 
vegetarer; 
chokolade;
grunde til 
at være 
glad; 
hvad fik jeg i 
julegave.   

TIL-
BAGE-
BLIK

Er der nogen, der har taget en risiko 
for Gud siden sidst? Hvad skete 
der? Er nogen blevet klar over, hvad 
Gud ønsker, de skal gøre, men bare 
ikke har haft lejlighed til at gøre det 
endnu?

Taler-
stolen

1 Hvordan havde I det, da I blev   
 "angrebet"? (Distraheret, ydmyget,   
 vred, forvirret, etc.)

2 Har I nogen sinde haft det sådan   
 i det virkelige liv? Hvornår? (Lyt   
 til oplevelserne. Del også dine egne  
 oplevelser.)

3  Hvorfor sker det, at kristne bliver 
"angrebet", enten verbalt eller 
fysisk?  
(Nogle mennesker kan ikke lide, 
hvad vi siger, de kan ikke lide at 
blive udfordret; anser os for at være 
anderledes.)

4  Man kan få problemer, hvis man gør 
noget forkert, men man kan også få 
problemer, hvis man gør det rigtige. 
Har nogen af jer prøvet det sidste? 
(Lyt til oplevelser.)

Nogle mennesker tror, at når man 
bliver en kristen, så klarer Gud 
alle vores problemer, og der går 
aldrig noget galt, men det er en 
misforståelse. Bibelen siger, at det 
ikke er tilfældet. Gud hjælper os, 
men vi kan stadigvæk komme ud for 
vanskeligheder - endda nogle gange 
fordi vi er kristne.

HVA'HVA'

 Forfølgelse

SIR' DUSIR' DU



 Efesos og antog, at han havde taget  
 ham med ind på tempelområdet.)

4  Hvad gjorde de med Paulus? (De 
trak ham ud af templet og prøvede at 
dræbe ham.)

5 Hvem stoppede optøjerne? (En     
 romersk kommandant.)

6  Hvad gjorde han med Paulus? (Han 
beordrede, at Paulus skulle lænkes og 
bringes ind i borgen)

7  Hvilken profeti gik hermed i opfyldelse? 
(Agabos’ i ApG 21:11)

8 Hvilken fantastisk opmuntring fik   
 Paulus et par dage senere?  
 (Herren kom til ham og sagde, at han  
 skulle være ved godt mod. Han sagde, 
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Paulus ankom til 
Jerusalem og tog hen for 
at besøge kirkelederne, 
som forklarede ham, 
at han var blevet 
anklaget for at have 
undervist jødiske 
kristne i, at de 
skulle overtræde de 
jødiske love. 
Paulus deltog 
i nogle 
jødiske 
ritualer, 
men ankla-
gerne 
mod ham 
voksede 
på trods 
af det. 
Læs fra 
ApG. 
21:27–22:1 
og ApG. 
23:11. En 
leder læser 
oplæserens 
rolle. Frivillige er skaren, 
Paulus, Kommandanten 
og Herren.  Når I har læst 
ApG. 22:1 opsummeres 
ApG. 22:2–23:10, før I 
læser vers 11. 
 Opsummeringen kunne 
være: Paulus forklarede at 
han var jøde, oplært under 
en velkendt rabbi, og han 
havde selv været en aktiv 
forfølger af de kristne. 
Så mødte han Jesus på 
vejen til Damaskus, og 
han blev selv en kristen. 
Gud gav ham det hverv at 
prædike de gode nyheder 
til hedningerne.

SE DYBT I GUDS 
ORD

Ha' fokus på:
Gud styrke virker, når det er hårdtTRIN 2

Drøft derefter følgende spørgsmål:

1  Hvorfor var jøderne fra provinsen 
Asien i Jerusalem? (De var 
kommet, fordi det var pinse.)

2  Hvorfor troede de, at de vidste 
hvad Paulus havde undervist 
i? (De kom fra de byer, hvor 
Paulus havde undervist.)

3 Hvorfor troede de, at 
Paulus havde taget grækere 
ind på det område 
i templet, der var 
reserveret til jøderne? 
(De havde set Paulus 
med en mand fra  

at han ville komme til at 
prædike i Rom.)

  9 Hvorfor tror I, at Paulus 
var parat til at gå igennem alt 
dette? (Han ønskede at fortælle 
andre om Jesus.)

10    Hvad kan vi lære af 
denne episode i Pauli 
liv? (Vi kommer måske 

ud i vanskelige 
situationer, når 

vi tjener Gud, men 
han vil være 
med os og gøre 
sin vilje gennem 

os.)

Stor by, store problemer 

LÆS FRA

GUDS ORD
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LEKTION 11 
FORTSÆTTES

PRØV DET
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Guds styrke virker, når det er hårdtTRIN 3

FORFULGTE  KRISTNE
DEN FORFULGTE KIRKE

Paulus blev sat i fængsel, pisket, slået, stenet. Han 
var ofte i fare, fordi han prædikede evangeliet  (2. Kor. 
11:22–29). Ved at bruge adresserne herunder, kan I 
finde ud af, om der er kristne, der bliver forfulgt i dag, 
fordi de fortæller om Jesus. Hvilke lande bor de i? Find 

landene på et verdenskort. Hvad siger deres regering, at de må eller 
ikke må? Er de i fængsel, bare fordi de er kristne? Lav en plakat eller 
en forbønsseddel, så andre i jeres menighed ser, hvad I har fundet 
frem til.

Find nyttige oplysninger her:

 Atlas 

Åbne døre
www.aabnedoere.nu
Tlf. 9740 7781

The Barnabas Fund
www.barnabasfund.org

Prøv aktiviteterne, alt efter tid og plads. Vælg dem, der passer bedst til din gruppe. Hvis du har børn med 
specielle behov, så brug ikonerne som hjælp til at finde de aktiviteter, der passer bedst til dem. Det er 
tilladt at fotokopiere trin 3, så flere ledere kan forberede de forskellige aktiviteter.

Brug side 2 & 3  i Maxi-
Zone Grøn og find ud af 
mere om den holdning, 
Paulus havde til forfølgelse 
og prøvelser. Udfyld 
hullerne og vælg derefter   

          de rigtige ord.

PRØVELSER 

HUSKER
Nu skal I være 
kreative med 
pensler, maling, 
lim, glimmer, 
pasta og udklip 

fra ugeblade og aviser. Lav 
en plakat eller husketavle 
baseret på ordene fra Jesus 
i Matt. 5:10–12. Selvfølgelig 
er vi ikke ivrige efter at blive 
forfulgt, men vi har brug for 
at være opmærksomme på, 
at fjenden kun plager dem, 
der er effektive i tjeneste for 
Gud. Derfor har vi brug for 
opmuntring og vi har brug for 
at bede til Gud om styrke til at 
holde ud. Forfølgelse er ikke 
velkommen eller rar, men det 
er en del af kristnes liv. Man 
kan endda se det som tegn på 
effektivitet. Hæng din plakat 
et sted, hvor du ofte får øje på 
den. F.eks. på dit værelse, i 
badeværelset, 
limet på din 
playstation etc. 

LO W forJoe
?

LOW for J oe?

3

Session 11
Session 11

2

Session 11
Session 11

Praise be to the nn and

Father of our Lord nn
nn , the Father of
compassion and the God of
all nn , whocomforts us in all ournn , so that we

can comfort those in any
trouble with the comfort
we ourselves havenn from God. For
just as the nn of
Christ flow over into our
lives, so also through Christ our

nn overflows. If we
are nn , it is for
your comfort andsalvation; if we arecomforted, it is for your

comfort, which produces in
you patient nn of 
the same sufferings we
suffer. And our hope for you
is firm, because we know
that just as you nn
in our sufferings, so also you
share in our comfort.

W e do not want you to be (uniformed, united,

uninformed), brothers, about the hardships we

suffered in the province of (Australia, Asia, America).

W e were under (no, some, great) pressure, far

(beyond, within, less than) our ability to endure,

so that we despaired even of life.

Indeed, in our (hearts, kidneys,

kneecaps) we felt the(paragraph, sentence,
phrase) of (acne, illness,
death). But thishappened that wemight not rely onourselves but on God,

who raises the dead. He
has (delivered, abandoned,
forgiven) us from such a
deadly peril, and he will
deliver us. On him we have set

our (rope, scope, hope) that hewill continue to deliver us, as you help

by your (fingers crossed, best wishes,

prayers). Then (many, some, a few) will

give thanks on our behalf for the

gracious (flavour, wafer, favour)

granted us in answer (two, to, too)

the prayers of many.
2 Corinthians 1:3–11

What did the apostle Paul think about

persecution? Check out these verses.

In the first paragraph fill in the gaps,

and in the rest, choose the correct
word from the options given. 

Paul & Persecution

Paul & Persecution
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LEKTION 11
SLUTTER HER

Bøn & lovprisning

Men hvis nogen lider som kristen, skal 
han ikke skamme sig, men gøre Gud 

ære med det navn. 
1. Peter 4:16

Verset er på cd-rom. Lær verset ved at vise det på overhead 
el.lign. Gentag det nogle gange. Skjul mere og mere af 
verset, til det hele er lært.

 Tænk på det eksempel, 
Paulus giver os. Er der nogen 
af os, der ikke tør vise, at man 
er kristen, af frygt for, at vi 
kommer i vanskeligheder.

Drøft, hvorfor I tror, at 
mennesker omkring jer 

kan give jer problemer, 
fordi I er kristne: F.eks. 
fordi vi bliver ved med at 
fortælle dem om Jesus; 
I siger "Nej", hver gang 
I bliver inviteret til fester, hvor man 

drikker og tager "stoffer" eller ser 
videoer, der ikke passer til jeres 

alder; de er nogle drillepinde; 
de bryder sig ikke om jeres tro; 

de har besluttet, at de vil være 
vanskelige. Hvordan kan vi bedst 
klare disse situationer? (Bed for 

dem, der forfølger jer; smil og 
vis dem tilgivelse og venskab; 
bed Gud om styrke; tal med 

andre kristne om det og tag imod 
opmuntringer; mist ikke modet.)

Syng passende lovsange, 
gerne nogle fra teenagernes 
egne cd'er. Forklar, at Gud 
kan trøste gennem lovsang, 
også når man er alene 
derhjemme på værelset. 

DIT LIV
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Guds styrke virker, når det er hårdtTRIN 4

 LOVSANG

MODSATTE MULIGHEDER

BØN
Læs 2. Kor. 1:8–11. Det er 
en opmuntring til at bede 
for forfulgte kristne. Benyt 
den information, I fandt 
under Trin 3, så I kan bede 
målretttet for dem, der lider 
i dag.
 Er der nogle i gruppen, 
der synes det er svært at 
følge Jesus for øjeblikket?  
     Er man bange for at         
 blive drillet eller moppet,  
     fordi man går i kirke?  
    Er man opmærksom på  
    nogle holdninger, man 
selv har, men har svært ved 
at ændre det, man synes 
ikke man kommer nogen 
vegne? Bed for disse       
     ting, parvis eller i små  
     grupper. 
          Slut bønnen med at     
            bede højt for 
        teenagerne. Bed  
           Gud om at give trøst  
         til dem, der har brug  
       for det, og bed om       
               styrke til alle.
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Selvom Paulus ikke kunne komme hen til synagogen, 

som ellers var det første, han gjorde, når han kom til et 

nyt sted, talte han alligevel først med jøderne. Mens 

han var i husarrest, kunne han ikke gå ud, og han var 

under konstant bevogtning, men der var ingen, som 

forhindrede folk i at komme og besøge ham. Han 

inviterede de jødiske ledere til at komme og høre, 

hvorfor han var blevet arresteret, og senere kom de for 

at høre mere. Da der kom uoverensstemmelser blandt 

jøderne – nogle mente, at Jesus var Messias, andre 

ikke – citerede Paulus fra Esajas (Es. 6:9-10), som 

Jesus selv havde gjort (Matt. 13:14-15) og stadfæstede 

derved, at Guds frelsesplan også gjaldt hedningerne. 

Sådan begyndte Paulus´ tjeneste i Rom, og den 

fortsatte i to år, mens han ventede på at blive stillet for 

retten. Han skrev også breve til efeserne, filipperne, 

kolossenserne og til Filemon, brevene som alle blev en 

del af Det nye Testamente.

Som han siger i Filipperbrevet, har alt, hvad der 

er sket med ham, fremmet evangeliet (Fil. 1:12). 

Alle, som kendte til hans situation, vidste, at 

han var sat i fængsel for at prædike evangeliet, og 

andre kristne blev opmuntret ved hans eksempel og 

blev derfor mere frimodige med at dele deres tro.

Når noget gå galt, eller når et projekt eller en plan 
ikke går, som du havde håbet, er det naturligt at være 
skuffet, vred, frustreret og have lyst til at give op. 
”Hvorfor skulle jeg fortsætte?” tænker du måske.
Paulus blev sat i en længerevarende husarrest i Rom. 
Det var helt sikkert ikke det, han havde forestillet sig 
som et udgangspunkt for at sprede evangeliet i hjertet 
af det romerske kejserdømme! Men han gav ikke op. 
På bare tre dage fik han inviteret de jødiske ledere 
hjem, og fra den dag begyndte flere og flere at besøge 
ham. 
Når de unge kommer i problemer, har de måske 
hverken modenhed eller erfaring nok til at begynde at 
tænke kreativt. De forsøger måske at kæmpe mod de 
umulige omstændigheder eller giver op i vrede og lider 
nederlag. Målet med denne lektion er at vise dem, at 
hvis Gud ønsker, at noget skal ske, så kan modstanden 
vendes til en mulighed, og Gud kan vende selv de 
værste omstændigheder til en åbning for evangeliet.

HA' FOKUS PÅ:  Magt til at vende dårligt til godt

TRIN

SE DYBT
Husarrest i Rom

TRIN

PRØV DET
Mulighederne banker på

TRIN

APPLYING
Gud vender alt til det 

gode

TRIN

FIND TRÅDEN
Bundet til et sted

LEKTION 12 
FORTSÆTTES
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STOP ET
  ØJEBLIK  Bibel-baggrund

 Bibel-baggrund

ORDORDNØGLENØGLE

STOP ET
  ØJEBLIK

 Sandhed med
 muligheder

ApG. 28:16–31 
Fil. 1:12–14
2. Tim. 1:7–8
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FIND TRÅDEN Ha' fokus på:
Magt til at vende dårligt til godtTRIN 1

Den første, der ankommer, får bundet 
snor om håndleddene som vist på 
tegningen. Den næste, der kommer får 
bundet på samme måde, men inden man binder om det sidste 
håndled, bliver man "flettet" sammen med den første. Se billedet. 
Nu skal de bare komme fri af hinanden uden at knække snoren. Giv 
præmier, til dem der kan. Se løsningen i Trin 4.

TILBAGE-
BLIK

Er der nogen, der har haft 
problemer i denne uge, fordi I er 
kristne? Hvor klarede I det?

Dette spil skal illustrere, hvordan man fortsat kan arbejde hen mod 
et mål, lige meget hvad man bliver udsat for af forhindringer og 
frustrationer. 
Inddel i to (basketball)hold. Spillerne skal stå parvis og holde 
hinanden i hånden. Under spillet er det ikke tilladt at give slip fra 
hinanden. Gør man det alligevel, bliver begge sendt i "straffeboks" i 
30 sekunder. Hvert hold vælger en person (kurv), der skal stå på en 
stol i hver sin ende af lokalet. Man får point, når "kurven" griber en 
ballon. Spil efter almindelige regler. Prøv at sende flere balloner på 

banen ad gangen. Springer en ballon, sendes en 
ny på banen uden strafpoint.

Ballon-basket
parvis

HVA'HVA'

1 Hvad var frustrerende ved dette  
 spil? (Man havde kun én fri  
 hånd; ballonerne sprang, etc.)

2  I var begrænset, når I kun havde 
én hånd. Hvilke begrænsninger 
støder I på til hverdag?  
(Skoleregler, forældre, hvor man 
bor, vejret, loven, vores alder, 
hvor mange penge man har, 
vores helbred, etc.)

3 Selvom vi ikke kan lide mange  
 af de ting, der begrænser os,  
 så er mange af dem alligevel  
 nyttige. F.eks. er de fleste regler  
 og love lavet for at beskytte os;  
 men hvis man er syg, eller 
 regnen står ned i stænger   
 en uge i træk, eller man bor  
 langt væk fra alt, så oplever  
 man virkelig begrænsningerne  
 på den hårde måde. Hvad kan  
 man f.eks ikke gøre, når man  
 er syg, eller når regnen vælter  
 ned, eller hvis man bor ude, hvor  
 kragerne vender?  
 (Respons fra teenagerne.)

Omstændighederne begrænsede 
Paulus. Han blev bundet til et 
sted, og kunne ikke mere rejse 
rundt og prædike og undervise, 
som han plejede, men han så efter 
muligheder for at få det bedste ud 
af situationen.

SIR' DUSIR' DU 
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FORTSÆTTES

Repeter, hvad der skete med Paulus 
i ApG. 23. Paulus blev anbragt på en 
romersk borg, dels for at beskytte 
ham,  og dels fordi den romerske 
kommandant ikke forstod anklagerne 
mod ham. Jesus opmuntrede ham 
og fortalte, at han ville komme til at 
prædike i Rom. Dagens afsnit er fra 
Rom, hvor Paulus ankom efter at 
have været for retten ved to romerske 
statholdere, Felix (ApG. 24) og Festus 
(ApG. 25), og været udsat for et 
skibsforlis (ApG. 27). Han havde anket 
sin sag for kejseren (ApG. 25:11) og 
måtte nu vente i Rom, indtil Cæcar 
kunne møde ham.
 Læs ApG. 28:16–31 sammen. 
Vælg frivillige til at læse følgende: 
Oplæser (Lukas), Paulus, og en af de 
jødiske ledere. Drøft derefter følgende 
spørgsmål:

SE DYBT
I GUDS ORD

Ha' fokus på:
Magt til at vende dårligt til godtTRIN 2

1 Hvilke begrænsninger var Paulus udsat for i Rom? (Han  
 måtte blive i sit hus, som han selv skulle betale husleje  
 for, han var altid under opsyn.)

2  Hvad gjorde Paulus tre dage efter, at han var ankommet 
til Rom?  
(Han sendte bud efter jødiske ledere, så han kunne 
forklare dem sin situation.)

3  Hvad mente Paulus, da han sagde: "Det er på grund af 
Israels håb, at jeg bærer denne lænke."? (Han prædikede 
om den Messias, de havde håbet på ifølge deres skrifter. 
Han ønskede, at de skulle bliver interesseret i hans 
undervisning om Jesus.)

4  Hvilke anledninger fik han efter dette første møde? (De 
jødiske ledere blev interesseret, og mange kom igen. 

Paulus kunne nu fortælle dem om Guds rige og om, 
hvem Jesus var.)

5  Hvilken respons fik han fra de jødiske 
ledere? (Nogle troede på Paulus, 
andre gjorde ikke)

6  Paulus fortalte dem noget, de ikke  
 kunne lide at høre, hvad var det? (At  
 evangeliet også var for hedninger.)

7  Hvordan fik Paulus vendt en situation, 
der så håbløs ud, til en situation med 
muligheder.? (Han indså, at han måtte 
ændre sin tjeneste. Han kunne ikke gå 
ud, så måtte folket komme til ham.)

 Læs nu Fil. 1:12–14. Forklar, at dette er 
noget af et brev, som Paulus skrev til de 
kristne i Filippi, mens han sad fængslet 

i Rom.

8    Hvordan oplevede Paulus sit 
fangenskab? (Han sagde, at det der var 
sket med ham, hjalp ham med at sprede 
evangeliet. Han kunne se den positive 
side ved det og ønskede at andre kunne 
det samme.)

Kirke i hjemmet
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PRØV DET
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Magt til at vende dårligt til godtTRIN 3

 Mulighederne banker på
PAULI 
BREVE

Prøv aktiviteterne, alt efter tid og plads. Vælg dem, der passer bedst til din gruppe. Hvis du har børn med 
specielle behov, så brug ikonerne som hjælp til at finde de aktiviteter, der passer bedst til dem. Det er tilladt 
at fotokopiere trin 3, så flere ledere kan forberede de forskellige aktiviteter.

Lukas, forfatteren til ApG. antyder, at han var med 
Paulus, da han rejste til Rom (ApG. 28:16). Opfør to 
korte sketches parvis. Begge gange er det Paulus og 
Lukas, der samtaler. Begynd begge stykker med en 
introduktion fra Lukas, der siger: "Da vi kom til Rom, fik 
Paulus lov til at bo i sit eget hus sammen med en soldat, der skulle     
  bevogte ham." I det første stykke fortsætter han  med: "Dette  
  er ikke  hvad der virkelig skete...."  og 

fortsæt så med en kort samtale, hvor Paulus 
er mismodig og forklarer, at han ikke rigtig 

gider mere.... Lukas kunne slutte med 
at sige: "Og ingen kom for at besøge 
Paulus I Rom, og ingen fik lov til at 
høre mere om Jesus."

 Det andet stykke kunne 
fortsætte: "Dette er hvad der 
skete…" fortsæt med en samtale, 
hvor Paulus fortæller Lukas alle 

sine planer om at invitere de 
jødiske ledere hjem til sig 
selv, og at han vil fortælle 
alle soldaterne om Jesus, 
og at han vil skrive breve 
til mange af kirkerne. Lad 

Lukas slutte med at læse 
ApG. 28:30–31.

Forestil dig, at 
du er en romersk 
soldat, der 
sender postkort 
hjem en gang 
om ugen. Skriv 3 

postkort, der fortæller om de 
forskellige mennesker, 
der kommer og 
besøger Paulus. Skriv 
lidt om, hvad han 
siger til dem, og 
fortæl om, hvem 
der kommer 
tilbage for 
at høre 
mere. 
Brug 
ikke for 
meget 
tid på at 
fortælle 
om 
vejret, 
men 
skriv 
hellere 
om de 
bibel-ske 
sand-
heder, du hører 
om, når du sidder hos Paulus. 
Der er eksempler på 
cd-rommen. Kan du enes med 
Paulus? Er han interessant 
og underholdende at være 
sammen med? Etc.

PAULUS OG LUKAS

4 Your church is having a special
gospel service, and you thought
it would be a good idea to post
invitations through all the
letterboxes in your street.
Unfortunately, your mum says
you mustn’t. What do you do?

(a) Do it anyway when she goes out,
and pray she’s okay about it when
she discovers you disobeyed her.

(b) Ask one of your friends to post all
the leaflets in your street, in
exchange for you doing theirs,
because your mum didn’t say
anything about their street, did she?

(c) Ask mum why she objects to you
posting the leaflets. There may be
some reason you haven’t
considered.

Session 12
Session 12

2

Session 12
Session 12

What would you do?

What would you do?
Consider each of these

situations, and select the course
of action you think is the best one to

follow. Once you have done this, think

more honestly aboutwhich course ofaction youmight really
take…

1 You have invited Lynne, one of your

friends from school who doesn’t go

to church, to come to the youth
club barbecue so that she can meet

some of your Christian friends. She

said she’d be there, but she doesn’t

turn up. What do you do?(a) When you see Lynne at school, tell
her how good it was and ask her to
come to the next event your youth
group has.

(b) Get angry and decide never to invite

anyone to anything ever again.
(c) Make friends with the guests who

come the barbecue, even though 
they were invited by others. 

5 Visiting speakers come to your church and tell you

about the mission work they do in Eastern Europe.

You feel strangely drawn to go there to help them.

What do you do?(a) Buy a plane ticket and go, taking three shirts and a change

of underwear with you, just in case. Leave a note saying

where you’ve gone so that your mum doesn’t worry.

(b) Go to school as usual, but ask the modern languages

teacher if you can switch from French to Romanian.

(c) Decide to start on a personal project to discover all you

can about Eastern Europe from books and the Internet,

and find out if there are any Pray for
Romania meetings that you could

attend.

2 You are chatting to Mark, a non-Christian friend, about

a testimony someone shared at church last weekend.

But then along comes Larry, who just mocks you and

Mark for believing in God. How do you react?

(a) Walk away, and pray with your Christian friends for Larry to

be seriously injured in a hideous accident during archery

practice.
(b) Ask Larry ‘Can I just tell you why I believe in God, please?’

(c) Try to talk to Mark at another time when Larry can’t

interrupt you.

6 You have been arrested for
preaching the good news, and you
are being held captive in a house,
chained to a big Roman soldier. You

know that God has called you to be

an apostle to the Gentiles, but what

do you do?
(a) Pray for an earthquake, so that you 

can go free and do the will of God
(see Acts 16:26).(b) Pray that you would released so that

you could preach the gospel.
(c) Invite guests to visit you, and discuss

the gospel with them, welcoming 
people for two years, preaching 
without hindrance.

3

3 You usually pray with some
friends before the youth
club meeting, but the youth
leader has invited some
young people from another
youth club to attend, and
they all arrive early, due to a
mix-up. What do you do?(a) Welcome them and try to be

as friendly as you can, since
some of them might notbelieve in Jesus.(b) Carry on praying, since that’s 

a good witness, right?(c) Have a quick discussion with
the prayer group, and decide
to let two of them carry on
while the rest go and welcome
the strangers.

DAGLIGDAGS PROBLEMER
Se på side 2-
3 i MaxiZone 
Grøn og 
beslut, hvad 
I vil gøre i 
den enkelte 
situation.
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Bed en leder eller en person fra 
menigheden om at fortælle om en 
begivenhed i deres liv, hvor Gud 
hjalp dem og vendte noget dårligt til 
noget godt. Det vil hjælpe teenagerne 
til at forstå, at det, der skete med 
Paulus, også kan ske i dag. Det 
vil også hjælpe dem til at lære 
lederen eller personen 
fra menigheden 
bedre at kende.

Brug anledningen til at takke 
Gud, fordi han har alt under 
kontrol. Tak ham, fordi han 
kender os og forstår os. Tak 
Gud, fordi alt virker sammen 
til gode for dem, der elsker 
ham. 
Giv mulighed for at alle 
kan sige korte bønner, 
hvor man takker Gud, 
fordi han har planer 
med os, fordi han kan 
vende katastrofer til 
sejre, etc.

Lektion 12Lektion 12

LEKTION12
SLUTTER HER

DIT LIV 
MED GUDS ORD

Ha' fokus på:
Magt til at vende dårligt til godtTRIN 4

Gud vender alt til det gode

     Vi ved, at alt virker sammen til  
  gode for dem, der elsker Gud, og  
 som efter hans beslutning er kaldet. 
Romerbrevet 8:28

Verset findes på cd-rommen.
Lær verset ved at gentage 
det flere gange, først med 
hviskestemme, så højere og 
højere.
Alternativ: Inddel verset i små "bidder". Lær hver 
"bid" for sig. Til sidst sættes alle "bidder" sammen.

Giv mulighed for et øjeblik, hvor 
alle kan tænke på at lave et 
slogan, der vil minde dem 
om dagens tekst. Her er et 

eksempel: Når jeg må gi' op, har 
Gud en plan, der er helt i top, eller: 

Kom bare an, for jeg følger Guds plan.

I kan lave en plakat eller postkort med jeres 
slogan, som I kan tage med hjem. Skriv evt. 
også Memoverset på.

 Start med at lade 
snorene være 
vinkelret på 
hinanden, så er det 
lettere. Lav en løkke 
på den ene snor, 
træk den gennem 
løkken om den anden 
persons hånd og 
over hånden - og så!
Vupti. I er fri!! 

LØSNING PÅ STARTER

  Bed for alle i din gruppe, der har det   
  svært for øjeblikket. Bed om, at de må kunne 
se det positive, der kunne komme ud af situationen. Gå evt. ud i mindre 
grupper, så det er lettere for teenagerne at bede for hinanden.

Vidnesbyrd
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HUSKE-SLOGAN

TILBEDELSE



Temaer i næste
MaxiZone 
Familie og venner
(6 lektioner) Indeholder oplevelser med Ezra & Ester

Lydighed mod Gud
(6 lektioner) Indeholder historierne om Daniel & Jonas 

05S500  MAXIZONE Lederguide 

Bruges sammen med

05S503  MAXIZONE GRØN 
aktivitetsark for 10–11+  
MAXIZONE RØD 
2 blade for 11–13+
05S604a (lektion 1-6) & 05S604b (lektion 7-12) 

 
05S902   RESOURCE CD'ER
Indeholder Audio CD med historier og CD-Rom med 
tekster til sange, rim og remser, der bruges i lektionerne, 
Memovers og andre materialer, der skal bruges som
overhead eller til projektor. Desuden indeholder den forslag 
til to familiegudstjenester m.m.

05W 500       


