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Til læreren - 4. klasse
Dette materiale er anden del af en serie på tre elevmaterialer om Bibelen til grundskolen.
Målet er, at eleverne på en alderssvarende måde får tilegnet sig indholdet af de væsentligste
fortællinger i Bibelen. Eleven fremstiller sin egen udgave og til dels også fortolkning af Bibelens fortællinger. ”Hvad handler Bibelen om” er et 2-delt materiale med et hæfte til både 4.
og 5. klasse, samt lærervejledning og billedbase:
Bibelske fortællinger er centralt placeret som det ene af kristendomskundskabsfagets fire
kompetenceområder.
Et grundigt kendskab til Bibelen er et væsentligt mål i grundskolens undervisning, ikke bare
isoleret set i faget kristendomskundskab/religion, men for elevens dannelse og selvforståelse
som menneske i en vestlig kultur, der i meget høj grad har sine rødder i det jødisk-bibelske
menneskesyn og gudsbillede. Kristendommens Nye Testamente har ligeledes en helt central
og uomgængelig betydning i europæisk kultur på baggrund af en tusindårig Middelalder, hvor
kristendommen var næsten altdominerende. Og siden hen - fra renæssancen over oplysningstiden til den moderne tid - er enhver nytænkning i høj grad blevet målt og vurderet i
forhold til den kristne kultur og dermed også til bibelske tekster, begreber og fortællinger.
Billedkunst, litteratur, arkitektur, dannelse og filosofi vil ofte kun kunne forstås i dybden ud
fra et kendskab til Bibelen. Mange kulturudtryk kan i europæisk sammenhæng i høj grad siges at være blevet til i medspil eller modspil til Bibelens fortællinger og begrebsverden. Mange vil i forlængelse heraf endog sige, at man ikke er i stand til at forstå dybden i en stor del
af den vestlige litteratur uden at kunne identificere litteraturens med og modspil til de bibelske fortællinger. Vi søger gennem dette materiale at give eleven et bredt kendskab til bibelske fortællinger.
Materialet er skematisk struktureret i temaer, der er stillet op som dobbeltsider. En dobbeltside indeholder næsten altid fire fortællinger og ofte fire fortællinger om samme person, således at der opstår en begyndelse, et dramatisk mellemspil og en afslutning.
Materialet lægger endvidere op til at eleven selv udtrykker sig ved hjælp af enkle tegninger
og at eleven kan fastholde hovedpersonerne i en tegneserie. Teknikker fra tegneserier vil
med stor fordel kunne anvendes. Siderne 3-5 introducerer de vigtigste teknikker. - Til videre
selvstudium anbefales: Mort Walker: Håndbog i tegneseriemageri (Kendt fra ”Basserne”).
Der er flere muligheder for at arbejde med det enkelte tema:

Læreren fortæller, eller læser en eller flere af fortællingerne op inden eleverne
arbejder i elevhæftet

Eleverne læser selv teksterne, som alle står på venstre side i elevhæftet

Klassen kan være struktureret i individuelt arbejde, 2og2, gruppearbejde

De fire fortællinger på hver side kan deles mellem eleverne, som derefter skal
fremlægge (genfortælle og uddrage pointen/det væsentligste begreb)

Klassen arbejder i grupper med flere temaer på samme tid, og gruppevis fremlægges temaerne derefter for hele klassen

Læreren kan undervejs finde relevante bibelske billeder til klassens smartboard
og sætte fokus på noget i fortælling gennem kunstnerens udtryk. Enten ved at
google den bibelske person eller finde nogle på www.kirke-skole.dk, hovedmenu:
TEMAER, Undermenu: Bibelske billeder

Det er nærliggende at anvende konceptet Cooperative Learning til nogle af temaerne, fx til lignelserne og til Jesu undervisning, hvor forståelsen af pointen kan
fremmes gennem en struktureret samtaleproces. Den enkelte lærer vil have sine
foretrukne CL-strukturer. Her foreslås nogle få udvalgte fra Cooperative Learning,
Alinea (den røde), side 84-170:



Besøg en vismand, 84.
Møde på midten, 120

Bordet rundt, 86
Rollelæsning, 142

Hjørner, 108
Quiz og Byt, 134

Teksterne til de enkelte bibelske fortællinger står enten almindeligt lodret eller i kursiv. Kursiv betyder, at teksten er hentet fra den autoriserede bibeltekst. Den er i mange tilfælde forkortet, og nødvendige overgange kan være indsat. Lodret tekst betyder vores genfortælling
af en lang bibeltekst, idet den bibelske fortælling nødvendigvis måtte forkortes så meget, at
originaltekstens sprog ikke kunne fastholdes. - Læreren behøver således ikke yderligere
tekstmateriale.
Bemærk at læreren til enhver tid kan hente bibelteksten ind i klassen på smartboard via Bibelselskabets online-udgave af Bibelen: http://www.bibelselskabet.dk/BrugBibelen/
BibelenOnline.aspx
God fornøjelse med materialerne.

Siderne i hæftet skal læses og laves i denne rækkefølge.
Hæftet skal lægges ned, når du fx tegner
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Materialet ”Hvad handler Bibelen om?” består af et elevhæfte og lærervejledning til 4. og 5.
klassetrin. Desuden er der tilknyttet en digital billedsamling fra kunstens verden med motiver
fra mange af de udvalgte bibelske fortællinger.
Materialet støtter den vejledende undervisning i bibelske fortællinger på mellemtrinnet. Billederne findes på hjemmesiden: http://kirke-skole.dk/temaer/bibelske-billeder.html
Materialet formidles alene af folkekirkens skoletjeneste og tilbydes gratis til skoler i LyngbyTaarbæk og Rudersdal kommuner.
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Om materialet
Dette hæfte er lavet til dig, der går i 4. klasse
En del af siderne egner sig godt til gruppearbejde, men alle sider kan også laves
af dig selv eller sammen med din sidemand.
Du skal først høre, se eller læse en kort tekst eller fortælling fra Bibelen.
Derefter skal du tegne, symbolisere, forklare eller finde vigtigste i teksten.
BIBELEN (Sæt kryds O, når du har lavet opgaven):
Det gamle Testamente
O

O

Urhistorien
Fortællinger om godheden O
O
O
O

Mennesket ligner Gud
Mennesket velsignes
Adam og Eva
Paradisets skønne have

Fortællinger om ondskaben O
O
O
O
Personer - Historie
Patriarkfortællinger 1
O
O
O
O

Fristelse og syndefald
Kain og Abel
Vandfloden
Babelstårnet

O

Patriarkfortællinger 2

O
O
O
O

Tvillingerne Jakob og Esau
Fjendskabet Jakob og Esau
Jakobs drøm om himmelstigen
Jakobs tolv sønner

O

Josef

O
O
O
O

Josef sælges af sine brødre
Josef i Egypten
Faraos drømmetyder
Genforening med brødrene

O

Moses

O
O
O
O

Moses’ fødsel
Gud i tornebusken
Ti plager og udfrielse
De to bud

O

Det nye Testamente
O
O
O
O
O
O

Jesus Kristus
Jesu livs begyndelser
Jesu undere
Jesu lignelser
Jesus som mester
Jesu liv mod slutningen
Jesu død og opstandelse

Abraham - den barnløse
Trælkvinden Hager føder Ismael
Gamle Sara føder Isak
Ofringen af Isak

Maria, Josef, fødsel, dåb, fristelse
fire forskellige typer
fire berømte lignelser
Peter, Judas, Thomas, Maria Magdalena
forklarelsen, indtoget, rensningen, nadveren
pine, korsfæstelse, opstandelse, himmelfart

Forsiden er en illustration af indholdet i Bibelen
Bagsiden er Bibelen som bogreol: Det gamle Testamentes 39 bøger og Det nye
Testamentes 27 bøger. I alt 66 bøger i Bibelen
4

Lær at lave en tegneserie
På de følgende tre sider får du tips til, hvordan man laver en tegneserie

Vælg tegningens grundstruktur

Total = situation

Halvtotal = relation

Nærbillede = følelser

Du vælger total, halvtotal eller nærbillede afhængig af den fortælling, som du vil illustrere. Du skal som regel vælge imellem at lave et kropsudtryk eller et ansigtsudtryk, fordi hovedet bliver for lille til at man kan udtrykke ansigtsudtryk, når du tegner hele kroppen.

Lav kropsudtryk (se tændstikmændene)

Du skal lære at variere tændstikmanden, så den viser mange forskellige slags bevægelser.

Lav ansigtsudtryk (se ansigterne)

Ansigtsudtrykket skabes især ved hjælp af øjenbrynene og munden, men du kan også ændre ansigtsudtrykket ved hjælp af øjnene og tungen. Næsen spiller ingen rolle,
fordi den ikke kan ændre facon.

Lav dybde i tegningen

Overlapning er en slags snydeperspektiv. Det er svært at vurdere to genstandes indbyrdes placering, hvis de svæver frit ved siden af hinanden, men så snart de overlapper en smule, kommer der pludselig dybde i motivet.

God fornøjelse
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Kropsudtryk
Tegn først det rigtige kropsudtryk med en tændstikmand før du evt. giver
tændstikmanden krop på.

Ansigtsudtryk
Tegn først det rigtige ansigtsudtryk før du evt. sætter hår og skæg på.
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Fra tændstikmand til rigtigt menneske
Du kan nu videreudvikle din tændstikmand. Tegn først ”pølser” og tegn så
tøj osv. Husk at tegne med en blød blyant, mens du laver skitser.
Rentegn til sidst med holdbar skrift og visk blyantresterne ud.

Udvikling af et ansigt
Det er lettest at tegne ansigtet forfra eller fra siden.
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URHISTORIEN

Paradisets skønne have

Livets træ og kundskabens træ: 1. Mosebog 2,8-17

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!
De skal herske over havets fisk,
himlens fugle, kvæget, alle de vilde
dyr og alle krybdyr, der kryber på
jorden.« Gud skabte mennesket i
sit billede; i Guds billede skabte
han det, som mand og kvinde
skabte han dem.
Og Gud velsignede dem og sagde
til dem: »Bliv frugtbare og talrige,
opfyld jorden, og underlæg jer den;
hersk over havets fisk, himlens
fugle og alle dyr, der rører sig på
jorden!« Gud sagde: »Nu giver jeg
jer alle planter, der sætter frø, på
hele jorden og alle træer, der bærer frugt med kerne. Dem skal I
have til føde. Til alle de vilde dyr og
til alle himlens fugle, ja, til alt levende, der rører sig på jorden, giver jeg alle grønne planter som føde.« Og det skete. Gud så alt, hvad
han havde skabt, og han så, hvor
godt det var. Så blev det aften, og
det blev morgen, den sjette dag.

Adam og Eva

Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os!
Og Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han
det, som mand og kvinde skabte
han dem. Og Gud velsignede dem
og sagde til dem: »Bliv frugtbare
og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets
fisk, himlens fugle og alle dyr, der
rører sig på jorden!«

Fra ensomhed til fællesskab som to køn: 1. Mosebog 2,18-25

Mennesket ligner Gud

En krop af jord får liv fra Guds åndepust: 1. Mos.1,26-27 og 2,7

Mennesket velsignes til at herske på jorden

Verden er god, men mennesket er værdifuldt: 1. Mosebog 1,26-28

fortællinger om godheden

Da formede Gud Herren mennesket af jord og blæste livsånde i
hans næsebor, så mennesket blev
et levende væsen.

8

Gud Herren plantede en have i Eden ude
mod øst, og der satte han det menneske,
han havde formet. Gud Herren lod alle
slags træer, der var dejlige at se på og
gode at spise af, vokse frem af jorden,
også livets træ midt i haven og træet til
kundskab om godt og ondt.
I Eden udsprang en flod, der vandede haven. Udenfor delte den sig og blev til fire
strømme. Den første hedder Pishon; den
snor sig gennem hele landet Havila, hvor
der er guld. Guldet i det land er fint; der
er også bedellium og shoham-sten. Den
anden flod hedder Gihon; den snor sig
gennem hele landet Nubien. Den tredje
flod hedder Tigris; den løber øst for Assur. Den fjerde flod er Eufrat.
Gud Herren tog mennesket og satte ham
i Edens have, for at han skulle dyrke og
vogte den. Men Gud Herren gav mennesket den befaling: »Du må spise af alle
træerne i haven. Men træet til kundskab
om godt og ondt må du ikke spise af, for
den dag du spiser af det, skal du dø!«

Gud Herren sagde: »Det er ikke godt, at
mennesket er alene. Jeg vil skabe en
hjælper, der svarer til ham.« Så formede
Gud Herren alle de vilde dyr og alle himlens fugle af jord, og han førte dem til
mennesket for at se, hvad han ville kalde
dem, og det, mennesket kaldte de levende væsener, blev deres navn. Sådan gav
mennesket alt kvæget, himlens fugle og
alle de vilde dyr navn, men han fandt ikke en hjælper, der svarede til ham.
Da lod Gud Herren en tung søvn falde
over Adam, og mens han sov, tog han et
af hans ribben og lukkede til med kød. Af
det ribben, Gud Herren havde taget fra
Adam, byggede han en kvinde og førte
hende til Adam. Da sagde Adam:
»Nu er det ben af mine ben
og kød af mit kød.
Hun skal kaldes kvinde,
for af manden er hun taget.«
Derfor forlader en mand sin far og mor
og binder sig til sin hustru, og de bliver
ét kød.
Adam og hans kvinde var nøgne, men de
skammede sig ikke.

URHISTORIEN

Paradisets skønne have

Til læreren:

Mennesket får i teksten lov til at underlægge sig jorden og herske over
den. Det kan vist roligt sige, at vi har
taget godt og grundigt til os.

Hele tanken om mennesket som jordens forvaltere forudsætter, at vi opfører os ordentligt overfor verden,
det siger sig selv, ellers bliver forvalterskabet til grådighed og vold imod
jorden og dens andre naturlige indbyggere. Denne samtale kan man fint
have på klassen i forlængelse af den
tilhørende tekst.

Taksten om at herske er placeret før
myten om syndefaldet. Efter syndefaldet forandres alt og præges af vold
og menneskets synd, grådighed og
selviskhed.

Til læreren:

Det religiøse udsagn, at mennesket er skabt i Guds billede er det
absolut vigtigste dogme i det jødisk-kristne menneskesyn.

Men kan finde mange forskellige
ting, hvorved mennesket adskiller
sig fra dyr. Prøv at spørge eleverne om forskellen på et dyr og et
menneske. Man kan næsten aldrig
finde noget, der er helt forskelligt.
Mennesket ligner dyret, og de bliver da også skabt på den samme
6. dag.

Forskellen er i skabelsesberetningen forholdet til Gud, at mennesket ligner Gud og får en ophøjet
rolle som ”hersker” på jorden.

I samtidens templer stod der altid
et gudebillede opstillet. Det jødiske tempel - og religion - havde et
billedforbud. Mennesket var nemlig selv gudsbilledet, og det betyder, at mennesket repræsenterer
Gud på jorden.

Eller sagt på en anden måde: Man
kan ikke se et tydeligere billede af
Gud end et menneske. Derudover
er Gud i jødisk religion skjult, men
kan åbenbare sig, som fx i ”Den
brændende tornebusk” for Moses.

Adam og Eva

Mennesket ligner Gud

Mennesket velsignes til at herske på jorden

fortællinger om godheden
- tegn det vigtige i fortællingen, lav hver firkant for sig -
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Til læreren:

Skabelsesberetningen (kap. 1) er ikke
rigtigt en myte. Anse den hellere for at
være en tempelindvielsestekst.

Kap. 2 derimod er i helt klassisk forstand en myte. En myte betyder en fortælling.

I fortællingen bliver grundbegreberne,
som udgør vores eksistentielle liv klarlagt.

Alle mennesker lever eksistentielt ud af
fortællinger, fordi vi alle gennem vort
sprog og vore traditioner har overtaget
myternes forståelse af, hvad det vil sige
at være et menneske. I den vestlige kultur har ingen præget den human-etiske
grundforståelse som jødedommens myter. Den forståelse er blevet indlejret i
sproget.

Den naturvidenskabelige erkendelse bidrager ikke med noget i forhold til eksistenserkendelsen. Den kan kun begrebsliggøre den rent fysiske virkelighed.

Eller sagt på en anden måde: Den human-etiske grundforståelse er upåvirket
af naturvidenskaben, fordi den er grundfæstet et helt andet sted, i særdeleshed
i de jødiske myter.

Det er så vigtigt at tage eleverne med
ind i eksistensens grundbegreber og bevidstgøre dem om kulturens værdigrundlag.

Til læreren:

Ordet Adam er forbundet med ordet
jord. Adam er et jord-menneske. Se teksten i felt 1.

Adam er på hebraisk det somme som
ordet ”menneske”.

1,27 kalder på mennesket ental og flertal (det og dem). Det må i teksten betyde, at mand og kvinde begge er mennesker og tilsammen er de ét menneske.
Denne tankegang kaldes også ét kød,
som er det jødisk-kristne grundlæggende begreb for ægteskabet, som føder
den nye generation.

Eva betyder mand-inde.

Den første tekst benyttes ofte i forbindelse med begrebet ensomhed. Adam
fandt ingen blandt dyrene, der passede
til ham.

Læg mærke til ordet skam i teksten, som
tydeligvis er et andet begreb end skyld.

Skam handler om det man er. I skam er
man ikke god nok

Skyld handler om det, man har gjort,
nemlig syndet

I paradiset var det hverken skyld eller
skam, siger teksten.

Som mennesker er det nemt at tænke
her: Ja, paradis er at være fri af skam og
skyld!

URHISTORIEN

Menneskets magt begrænses af sprogene: 1. Mosebog 11,1-9

Adam lå med sin kone Eva, og hun blev
gravid og fødte Kain. Hun sagde: »Jeg har
skabt en mand ved Herrens hjælp.« Dernæst fødte hun hans bror Abel. Abel blev
fårehyrde, mens Kain blev agerdyrker. Engang bragte Kain en offergave af jordens
afgrøde til Herren.

Babelstårnet

Også Abel bragte en offergave, fedtstykkerne af sit småkvægs førstefødte. Herren tog
imod Abels offergave, men Kains offergave
tog han ikke imod.
Så blev Kain meget vred og gik med sænket hoved. Herren sagde til Kain: »Hvorfor
er du vred, og hvorfor går du med sænket
hoved? Hvis du gør det gode, kan du se frit
op, men hvis du ikke gør det gode, lurer
synden ved døren. Den vil begære dig, men
du skal herske over den.«
Siden talte Kain til sin bror Abel, og da de
en dag var ude i det fri, overfaldt Kain sin
bror Abel og slog ham ihjel. Da spurgte
Herren Kain: »Hvor er din bror Abel?« Kain
svarede: »Det ved jeg ikke. Skal jeg vogte
min bror?« Herren sagde: »Hvad er det, du
har gjort? Din brors blod råber til mig fra
jorden.

Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr,
Gud Herren havde skabt, og den spurgte
kvinden: »Har Gud virkelig sagt, at I ikke må
spise af træerne i haven?« Kvinden svarede
slangen: »Vi må gerne spise af frugten på
træerne i haven, men frugten på det træ, der
står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må
spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi
dø.« Men slangen sagde til kvinden: »Vist
skal I ikke dø! Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver
som Gud og kan kende godt og
ondt.« Kvinden så, at træet var godt at spise
af og tiltrækkende at se på, og at det også
var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten
og spiste. Hun gav den også til sin mand, der
var hos hende, og han spiste. Da åbnedes
deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne.
Derfor syede de figenblade sammen og bandt
dem om livet.
Ved aftenstid hørte de Gud Herren gå rundt i
haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for
Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam: »Hvor er du?« og han
svarede: »Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg
mig.« Han spurgte: »Hvem har fortalt dig, at
du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af?« Adam svarede:
»Kvinden, du satte hos mig, gav mig af træet,
og så spiste jeg.« Gud Herren spurgte så
kvinden: »Hvad er det, du har gjort?« Hun
svarede: »Slangen forledte mig til at spise.«

Vandfloden

Ondskaben vokser og udslettes af Gud: 1. Mosebog 6,5-22

Fristelse og syndefald

Ulydighed gør døden nødvendig: 1. Mosebog 3,1-24

Kain og Abel

Misundelse og det første brodermord: 1. Mosebog 4,1-10

fortællinger om ondskaben
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Hele jorden havde samme sprog og samme tungemål. Da de brød op mod øst, stødte de på en dal i
landet Sinear, hvor de slog sig ned. De sagde til
hinanden: »Kom, lad os stryge teglsten og brænde
dem hårde!« De brugte tegl som sten og asfalt
som mørtel.
Så sagde de: »Lad os bygge en by med et tårn,
som når op til himlen, og skabe os et navn, for at
vi ikke skal blive spredt ud over hele jorden.« Herren steg ned for at se byen og tårnet,
som menneskene byggede. Så sagde Herren: »Se,
de er ét folk med samme sprog. Når de begynder
at handle sådan, vil intet af det, de planlægger,
være umuligt for dem. Lad os stige derned og forvirre deres sprog, så de ikke forstår hinanden.«
Så spredte Herren dem derfra ud over hele jorden,
så de måtte holde op med at bygge byen. Derfor
hedder den Babel, for dér forvirrede Herren sproget på hele jorden, og derfra spredte Herren menneskene ud over hele jorden.

Dette er Noas slægtshistorie. Noa var en retfærdig
mand, udadlelig blandt sine samtidige, og han
vandrede med Gud. Noa fik tre sønner, Sem, Kam
og Jafet.
Jorden var fordærvet og fyldt med vold for øjnene
af Gud. Gud så, at jorden var fordærvet, fordi alle
mennesker på jorden handlede fordærveligt. Da
sagde Gud til Noa: »Jeg har besluttet at gøre ende
på alle mennesker, for de er skyld i, at jorden er
fuld af vold. Nu vil jeg ødelægge dem sammen
med jorden. Lav en ark af gofer-træ; du skal indrette den med rum, og du skal tjære den indvendig
og udvendig. Således skal du bygge arken: Den
skal være tre hundrede alen lang, halvtreds alen
bred og tredive alen høj. Du skal lægge et tag på
arken, og tagrygningen skal du hæve en alen. Du
skal sætte en dør i arkens side, og du skal indrette
den med et nederste, et mellemste og et øverste
dæk. Jeg bringer nu vandfloden over jorden for at
ødelægge alle under himlen, der har livsånde. Alle
på jorden skal omkomme.
Men med dig vil jeg oprette min pagt. Du skal gå
ind i arken sammen med dine sønner, din kone og
dine svigerdøtre. Af alle levende væsener skal du
bringe ét par ind i arken, for at de kan overleve
sammen med dig; de skal være han og hun. Af alle
slags fugle, al slags kvæg og af alle slags krybdyr
på jorden skal ét par gå ind til dig for at overleve. Du skal tage noget af alt, der kan spises, og
samle det hos dig; det skal du og de have til føde.« Noa gjorde, ganske som Gud havde befalet
ham.

URHISTORIEN

fortællinger om ondskaben
- tegn det vigtige i fortællingen, lav hver firkant for sig Til læreren:

Først møder vi i myterne Adam





og Eva, som er mennesket, men
også faderen og moderen.
Denne tekst handler om søskende. I dag, hvor vi har få søskende i de fleste tilfælde, kunne søskendeforholdet synes at spille
en mindre rolle i vores liv, men
de fleste mennesker tillægger
fortsat søskende en meget stor
rolle i vores livsudvikling, fordi
søskende er det jævnbyrdige.
Dem som vi skal dele med, og
det er svært.
Misundelsen stikker sit grimme
ansigt frem igen og igen og fører meget ondt med sig, som det
også sker i fortællingen, hvor
der kæmpes om gunsten.
Myterne afdækker menneskelivets grundvilkår og giver os ord
til at tale om det.



Babelstårnet

Kain og Abel



Til læreren:

Fortællingen (myten) om babelstårnet

Til læreren:

Mere tydeligt end noget andet









Til læreren:

I mytens fortælling benyttes såvel

sted i myterne benytter syndefaldsmyten symbolet, nemlig
æblet og slangen. De to træer i
paradiset livet/sundheden og
kundskaben om godt og ondt.
Læg mærke til at træet ikke
hedder kundskabens træ (som i
filmen), men ”Træet til kundskab om godt og ondt”
Æble-symbolet kender vi alle i
Apples firmalogo.
Søren Kierkegaard har i bogen
Begrebet Angst skrevet denne
rammende sætning:
”Uskyldigheden er uvidenhed.”
I syndefaldet får mennesket en
ny kundskab og mulighed formidlet af slangen, som de intet
vidste om før, nemlig at man
kunne gøre oprør imod Gud og
søge at blive lige med ham ved
at frasige sig hans vilje. Det gør
mennesket og mister sin uskyldighed og dermed det umiddelbare fællesskab med Gud. Det er
gennem kundskaben om det onde og valget heraf, at mennesket mister uskyldigheden.



Vandfloden

Fristelse og syndefald





indeholder ligesom paradisfortællingen enkelte historiske træk. I regionen, som babelstårnet har fået navn
fra, blev der bygget meget store ziggurater. Ruinerne derfra findes stadig.
Dette kendte tårn bliver i fortællingen
både forstørret ligesom vandfloden er
en forstørrelse af kendte oversvømmelser, og tårnet bliver symbol på
menneskets mangt og uhyre muligheder, når vi står os sammen og sætter
al energi ind på et projekt.
Menneskets magt kan blive til
stolthed, æresyge og selvforgudelse.
Den dag i dag spiller tårne en stor rolle for en bys eller et lands status.
Læreren kan fx google: verdens højeste tårne og vise eleverne
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fakta som fiktion. Fortællingen bruger
noget faktuelt, nemlig den reelle frygt
for en oversvømmelse og lader dette
motiv vokse til kosmiske dimensioner.
Teksten om vandfloden er noget så
anderledes som en symmetrisk tekst

PATRIARK-FORTÆLLINGER 1

Ofringen af Isak

Abrahams forfærdelige trosprøve: 1. Mosebog 22,1-19

Abrams kone Saraj fødte ham ingen børn.
Men hun havde en egyptisk trælkvinde, der
hed Hagar. Og Saraj sagde til Abram:
»Herren har hindret mig i at få børn. Gå nu
ind til min trælkvinde; måske kan jeg få en
søn ved hende.« Og Abram gjorde, som Saraj sagde. Abrams kone Saraj tog så sin
trælkvinde, Hagar fra Egypten, og gav hende
som kone til sin mand Abram. Abram havde
da boet ti år i Kana'an. Han gik ind til Hagar,
og hun blev gravid.
Da hun blev klar over, at hun var gravid,
begyndte hun at se ned på sin frue. Da sagde Saraj til Abram: »Du har ansvaret for den
uret, der overgår mig! Jeg har selv lagt min
trælkvinde i din favn, men nu, da hun har
opdaget, at hun er gravid, er hun begyndt at
se ned på mig. Herren skal dømme dig og
mig imellem!« Abram svarede Saraj: »Her
har du din trælkvinde! Gør med hende, som
du synes!«
Så behandlede Saraj hende så hårdt, at hun
flygtede væk fra hende.
Herrens engel traf hende ved en kilde i ørkenen, kilden ved vejen til Shur. Han sagde:
»Hagar, Sarajs trælkvinde, hvor kommer du
fra, og hvor skal du hen?« Hun svarede:
»Jeg er på flugt fra min frue Saraj.«
Men Herrens engel sagde til hende: »Vend
tilbage til din frue, og find dig i hendes behandling.« Og Herrens engel sagde til hende: »Jeg vil gøre dine efterkommere så talrige, at de ikke kan tælles; du skal føde en
søn og give ham navnet Ismael, for Herren
har hørt din lidelse.

Senere kom Herrens ord til Abram i et syn:
»Frygt ikke, Abram, jeg er dit skjold! Din
løn skal blive meget stor.«

Gamle Sara føder Isak

Abram svarede: »Gud Herre, hvad kan du
give mig, når jeg må gå barnløs bort, og
Eliezer skal være min arving.« Abram sagde: »Du har ikke givet mig afkom, så min
hustræl skal arve mig.«

For Gud er ingenting umuligt: 1. Mosebog 18,1-15 og 21,1-7

Abraham - den barnløse

Gud lover Abraham mange børnebørn: 1. Mosebog 15,1-6

Trælkvinden Hagar føder Ismael

Abrahams får en søn med sin trælkvinde: 1. Mosebog 16,1-14

Abraham bliver et forbillede på tro

Da lød Herrens ord til ham: »Nej, han skal
ikke arve dig, dit eget kød og blod skal arve
dig.«
Så tog han ham udenfor og sagde: »Se på
himlen, og tæl stjernerne, hvis du kan.«
Og han sagde: »Så mange skal dine efterkommere blive.« Abram troede Herren, og
han regnede ham det til retfærdighed.
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Senere skete det, at Gud satte Abraham på prøve.
Han sagde: »Abraham!« og da Abraham svarede
ja, sagde han: »Tag Isak, din eneste søn, ham du
elsker, og begiv dig til Morija-landet. Dér skal du
bringe ham som brændoffer på det bjerg, jeg giver
dig besked om.« Tidligt næste morgen sadlede Abraham sit æsel og tog sine to karle og sin søn Isak
med. Da han havde kløvet offerbrændet, begav han
sig på vej til det sted, Gud havde givet ham besked
om.
To dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til karlene: »Bliv her med æslet,
mens jeg og drengen går derhen for at tilbede; så
kommer vi tilbage til jer.« Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden
og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til
sin far Abraham: »Far!« Abraham svarede: »Ja, min
dreng!« Isak sagde: »Vi har ilden og brændet, men
hvor er offerlammet?« Abraham svarede: »Gud vil
selv udse sig et offerlam, min dreng.« Og så gik de
to sammen.
Da de kom til det sted, Gud havde givet ham besked
om, byggede Abraham et alter og lagde brændet til
rette; han bandt sin søn Isak og lagde ham oven på
brændet på alteret. Så rakte Abraham hånden ud og
tog kniven for at slagte sin søn. Men Herrens engel
råbte til ham fra himlen: »Abraham, Abraham!« Han
svarede ja, og englen sagde: »Læg ikke hånd på
drengen, og gør ham ikke noget! Nu ved jeg, at du
frygter Gud og end ikke vil nægte mig din eneste
søn.«
Da Abraham så op, fik han øje på en vædder, som
hang fast med hornene i det tætte krat bagved.
Abraham gik hen og tog vædderen og bragte den
som brændoffer i stedet for sin søn.

Engang viste Herren sig for Abraham, mens han
sad i teltåbningen på den varmeste tid af dagen. Han så op og fik øje på tre mænd, som
stod der, og da han så dem kastede sig til jorden for dem.
Abraham skyndte sig ind i teltet til Sara og sagde: »Tag hurtigt tre sea fint mel og bag brød.
Og Abraham tog en god og fin kalv og tilberedte
den sammen med mælk og tykmælk og satte
det for de tre mænd. Så spurgte de ham: »Hvor
er Sara, din kone?« Abraham svarede: »Hun er
inde i teltet.« Da sagde han: »Næste år ved
denne tid kommer jeg tilbage til dig, og så har
din kone Sara en søn!«
Sara stod og lyttede i teltåbningen bag ham. Nu
var Abraham og Sara gamle, højt oppe i årene,
og Sara havde det ikke længere på kvinders vis.
Sara lo ved sig selv.
Men Herren sagde til Abraham: »Hvorfor ler Sara og tænker: Skulle jeg virkelig få børn nu, da
jeg er blevet gammel? Intet er umuligt for Herren! Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage
til dig, og så har Sara en søn.« Men Sara løj:
»Jeg lo ikke,« sagde hun, for hun var bange.
Men han svarede: »Jo! Du lo!«
Herren tog sig af Sara, sådan som han havde
sagt, og det, han havde lovet, gjorde han for
hende. Sara blev gravid, og hun fødte Abraham
en søn i hans alderdom.
Abraham gav sønnen, som Sara havde født
ham, navnet Isak, og Abraham omskar sin søn
Isak, da han var otte dage gammel, sådan som
Gud havde befalet.

PATRIARK-FORTÆLLINGER 1
Abraham bliver et forbillede på tro
- vis som tegneserie -

Gamle Sara føder Isak

Ofringen af Isak

re deres stamfader og således
også Abraham. Begge hører til
rækken af profeter i islam, hvor
Muhammed er den sidste i rækken.

Abraham - den barnløse

Trælkvinden Hagar føder Ismael

Til læreren:

Muslimer anser Ismael for at væ-
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PATRIARK-FORTÆLLINGER 2

Jakobs tolv sønner

Israels tolv stammer: 1. Mosebog 35,23-29 og 46,8-27

Jakobs drøm om himmelstigen

Tvillingerne Jakob og Esau

Er Gud virkelig lige her? - 1. Mosebog 28,10-22

Isak var fyrre år, da han giftede sig med
Rebekka. Isak bad til Herren for sin kone,
fordi hun var ufrugtbar. Herren bønhørte
ham, og hans kone Rebekka blev gravid.
Men da fostrene sloges inde i hende, gik
hun gik hen for at spørge Herren til
råds. Herren svarede hende:
»To folk er i dit moderliv, to folkeslag skal
udgå af dit skød. Det ene folk skal være
stærkere end det andet, den ældste skal
trælle for den yngste.«
Da tiden kom, og hun skulle føde, viste det
sig, at der var tvillinger i hendes liv. Den,
der kom først ud, var rød og lodden over
det hele som en kappe. Ham gav de navnet
Esau. Derefter kom hans bror ud; hans
hånd holdt fast om Esaus hæl. Ham gav de
navnet Jakob. Isak var tres år, da de blev
født.
Da drengene voksede til, blev Esau en dygtig jæger, der holdt til på steppen, mens
Jakob boede i telt. Isak elskede Esau, fordi
han holdt af vildt, men Rebekka elskede
Jakob.
Engang da Jakob havde kogt en ret mad,
og Esau kom udmattet hjem, sagde Esau til
Jakob: »Giv mig hurtigt noget af de røde
linser at spise, for jeg er udmattet.« Men
Jakob svarede: »Ikke før du sælger mig din
førstefødselsret.« Da sagde Esau: »Jeg er
lige ved at dø! Hvad skal jeg med min førstefødselsret?«
Sværg på det,« sagde Jakob, og det gjorde
Esau. Og viste ringeagt for sin førstefødselsret.

Fjendskabet Jakob og Esau

Jakob bedrager gamle Isak: 1. Mosebog 27,1-47

Da Isak var blevet gammel og hans øjne så
svage, at han ikke kunne se, kaldte han sin
ældste søn Esau til sig og sagde til ham:
»Min søn!« Lav min livret til mig, og bring
mig den; jeg vil spise den, så jeg kan velsigne dig, før jeg dør.«
Rebekka hørte Isak tale med sin søn Esau,
og da Esau var gået ud på steppen for at
jage noget vildt til sin far, sagde hun til sin
søn Jakob: »Jeg har lige hørt hvad din far
sige til din bror Esau. Gå du nu ud til småkvæget, og hent to fine gedekid til mig; så
vil jeg lave din fars livret af dem. Så vil han
velsigne dig først før Esau kommer hjem.
Jakob sagde til sin mor Rebekka: »Jamen
min bror Esau er jo lodden i huden, og jeg
er glat. Tænk nu, hvis min far føler på mig!
Derpå tog Rebekka sin ældste søn Esaus
festklæder frem, og gav sin yngste søn Jakob dem på og lagde gedeskind om Jakob
arme og glatte hals.
Isak spurgte sin søn: »Hvordan kunne du så
hurtigt få ram på noget, min søn?« Han
svarede: »Det var, fordi Herren din Gud lod
det lykkes for mig.« Isak følte nu på sønnens arme og genkendte ikke, at det ikke
var Esau. Og Esau velsignede Jakob med
den førstefødtes bedste velsignelse.
Da Isak havde fået velsignelsen, kom hans
bror Esau hjem fra jagten. Da Esau opdagede, at Jakob havde bedraget og fået den
bedste velsignelse, udstødte han et højt og
hjerteskærende skrig og brast i gråd.
Herefter stræbte Esau Jakob efter livet og
Jakob måtte flygte langt væk.

Esau sælger sin førstefødselsret: 1. Mosebog 25,19-34

Jakob bliver til folket Israel
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Jakob havde tolv sønner og fik selv tilnavnet Israel.
Leas sønner var: Ruben, Jakobs førstefødte,
Simeon, Levi, Juda, Issakar og Zebulon.
Rakels sønner var: Josef og Benjamin.
Rakels trælkvinde Bilhas sønner var: Dan og
Naftali.
Leas trælkvinde Zilpas sønner var: Gad og Asher.
Det var de sønner, Jakob fik i Paddan-Aram.
Jakob - med tilnavnet Israel - kom til sin far Isak i
Mamre i Kirjat-Arba, det samme som Hebron, hvor
Abraham og Isak havde boet som fremmede. Isak
levede 180 år. Så døde han og gik til sin slægt,
gammel og mæt af dage. Hans sønner, Esau og
Jakob, begravede ham.
Tallet på Jakobs efterkommere, der kom med ham
til Egypten, var seksogtres; dertil kom hans svigerdøtre. De sønner, Josef havde fået i Egypten,
var to. I alt kom halvfjerds af Jakobs slægt til
Egypten.

Jakob begav sig til Karan. Undervejs kom han til et
sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået
ned. Han tog en af stenene og stillede den som
hovedgærde, og så lagde han sig til at sove på stedet dér.
I drømme så han en stige, der stod på jorden; den
nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og
gik ned ad stigen. Med ét stod Herren foran ham
og sagde: »Jeg er Herren, din fader Abrahams Gud
og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give
dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal
blive som jordens støv, og du skal brede dig mod
vest og øst, mod nord og syd. I dig og i dit afkom
skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være
med dig og bevare dig overalt, hvor du går. Og jeg
vil føre dig tilbage til dette land; jeg vil ikke svigte
dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig.«
Da Jakob vågnede, sagde han: »Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke!« Og han
blev grebet af frygt og sagde: »Hvor er dette sted
frygtindgydende! Det er jo selve Guds hus, det er
himlens port!«
Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgærde, rejste den som stenstøtte og
hældte olie over den. Han gav stedet navnet Betel.
Det betyder Guds hus. Tidligere hed byen Luz.
Så aflagde Jakob et løfte: »Hvis Gud er med mig
og bevarer mig på denne rejse og giver mig føde
og klæder, og hvis jeg vender tilbage til min fars
hus i god behold, så skal Herren være min Gud;
stenen her, som jeg har rejst som stenstøtte, skal
være Guds hus, og alt, hvad du giver mig, vil jeg
give dig tiende af.«

Jakobs drøm om himmelstigen

Tvillingerne Jakob og Esau

Jakobs tolv sønner

Fjendskabet Jakob og Esau

PATRIARK-FORTÆLLINGER 2
Jakob bliver til folket Israel
- vis som tegneserie -
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JOSEF

Genforening med brødrene

Broderkærlighed: 1. Mosebog kap. 42-45

Da Josef kom ned til Egypten med købmændene, blev han solgt igen som slave. Han
blev solgt til en af kong Faraos hofmænd, til
en der hed Potifar og som var chef for Faraos livvagter.
Potifar blev meget tilfreds med Josef og han
fik mere og mere ansvar over hele Potifars
hus.
Potifars hustru blev meget forelsket i den
smukke Josef og forsøgte dag efter dag at
overtale Josef til at komme og ligge hos sig.
Til sidst greb hun en dag fat i hans kjortel.
Josef lod hende holde fast i kjortlen, vristede sig løs og løb sin vej.
Potifars hustru viste nu Potifar kjortlen og
forklarede, at Josef havde gjort tilnærmelser
imod hende. Og Josef blev kastet i fængsel.
I fængslet sad der også fanger, som havde
arbejdet i Faraos hof og som Farao var blevet utilfreds med. De opdagede, at Josef
kunne tyde deres drømme.
Faraos tidligere hofmundskænk drømte en
mærkelig drøm om tre vindrueklaser, som
han pressede til vin.
Faraos tidligere hofbager drømte om tre
brød, som fuglene åd.
Josef tyde de to drømme, og hans tydning
kom til at passe: Mundskænken blev genindsat, og bageren blev hængt.
Josef sad længe i fængslet og mundskænken glemte Josef og besøgte ham ikke.

Faraos drømmetyder

Josef var sytten år, og han vogtede får sammen med sine brødre. Jakob elskede Josef
mest af alle sine sønner, for han havde fået
ham i sin alderdom. Han lod en lang ærmekjortel lave til ham. Da hans brødre så, at
deres far elskede ham mest af alle brødrene,
kom de til at hade ham og kunne ikke tale
venligt til ham.
Engang havde Josef en drøm, som han fortalte sine brødre. ”Vi var ved at binde neg ude
på marken; mit neg rejste sig og blev stående, mens jeres neg slog kreds om mit neg og
bøjede sig for det.« Da sagde brødrene til
ham: »Skal du måske være konge og hersker
over os?« Og de hadede ham endnu mere på
grund af de drømme, han fortalte dem. .
Engang var hans brødre ude for at vogte deres fars får. Jakob sagde til Josef: »Tag af
sted og se, hvordan dine brødre har det, og
hvordan det går med fårene.”
Da brødrene så ham komme i det fjerne lagde de planer om at dræbe ham. Men Ruben
sagde: »Lad os ikke slå ham ihjel, men kast
ham i cisternen her.
Da Josef kom hen til sine brødre, rev de
kjortlen af ham og kastede ham i cisternen.
Kort tid efter solgte de Josef for 20 sekel til
nogle ismaelitiske købmænd, som var på vej
til Egypten med kostbare varer.
Så tog de Josefs kjortel, slagtede en gedebuk
og dyppede kjortlen i blodet. De sendte den
lange ærmekjortel hjem til deres far med den
besked: »Vi har fundet denne her. Se nøje
efter, om ikke det er din søns kjortel! Måske
har et rovdyr ædt ham!”

Syv fede og syv magre år: 1. Mosebog kap. 41

Josef sælges af sine brødre

Forskelsbehandling og jalousi: 1. Mosebog 37,1-36

Josef i Ægypten

Fra slave til storhed og til fængsel: 1. Mos. kap. 39, 40 og 41,1-40

En historie om modgang, medgang og broderkærlighed
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Da hungersnøden tog til i Egypten, blev også mange
andre lande ramt af hungersnød . Kun i Egypten kunne man købe korn, fordi Josef havde sørget for, at
egypterne havde gemt store mængder korn de syv
frugtbare år.
Jakob sendte alle sine sønner til Egypten for at købe
korn, bortset fra den yngste broder Benjamin.
Josef genkendte dem, men de genkendte ikke ham.
Josef skjulte sin glæde over at se sine søskende i live
og ønskede også at se Benjamin, og derfor fandt Josef på at anklage brødrene for at være spioner: Han
spærrede Simeon inde og sagde: Hvis I ikke kommer
tilbage og viser mig jeres yngste broder, kommer
Simeon ikke fri. Derefter fik Josef lagt brødrenes
penge tilbage i de kornsække, som de købte af ham.
Hungersnøden fortsatte og brødrene kom tilbage
sammen med Benjamin for at købe mere korn. Josef
sørgede nu for at den øverste i hans hus indbød
brødrene til at spise og drikke i hans hus. Og også
denne gang sørgede Josef for, at pengene kom tilbage i sækkene, og samtidig blev Josefs eget drikkebæger gemt i Benjamins kornsæk, så det så ud som
om, at Benjamin havde stjålet det.
Brødrene blev standset kort efter, at de var rejst
hjemad, og man fandt bægeret i Benjamins sæk!
Benjamin stod nu til dødsstraf, og brødrene frygtede,
at de skulle fortælle deres gamle far Jakob, at begge
hans to børn med Rakel - først Josef og nu Benjamin
- var døde. De faldt til jorden foran Josef.
Josef havde flere gange skjult sin glæde og sine tårer
over gensynet med brødrene. Nu kunne han ikke mere, men brast i høj gråd, omfavnede og kyssede alle
sine brødre, og sagde til dem, at de ikke skulle være
bedrøvede og fyldt med skam for det hele havde jo
ført til, at Gud havde hjulpet dem til at overleve den
frygtelige hungersnød.

To år senere havde Farao en drøm: Han stod ved
Nilen, og op af Nilen steg syv smukke og velnærede køer. De gav sig til at græsse mellem sivene. Efter dem steg syv andre køer op af Nilen,
grimme og magre. De stillede sig på Nilens bred
ved siden af de første køer. De grimme og magre
køer åd de syv smukke og velnærede køer. Så
vågnede Farao.
Om morgenen var han fuld af uro og sendte bud
efter alle Egyptens mirakelmagere og vismænd;
han fortalte dem sin drøm, men ingen kunne tyde
den for Farao.
Først nu huskede hofmundskænken Josef.
Da sendte Farao bud efter Josef, og han blev
straks lukket ud af fangehullet. Han blev klippet,
skiftede tøj og trådte frem for Farao, som fortalte
sin drøm til Josef.
Josef sagde da til Farao: »Faraos drøm betyder
dette: De syv smukke køer er syv år. De syv magre og grimme køer, der steg op efter dem, er også
syv år. Det, Gud vil gøre, har han ladet Farao
se. Der vil komme syv år med stor overflod i hele
Egypten. Efter dem kommer syv hungerår, så al
overfloden bliver glemt i Egypten, for hungersnøden vil gøre det af med landet.” - ”Farao skulle
derfor udse sig en forstandig og klog mand og sætte ham over Egypten. Og Farao skulle udpege folk i
landet til den opgave at opkræve en femtedel af
afgrøden i Egypten i de syv overflodsår til de syv
hungerår.”
Farao sagde til Josef: »Hermed sætter jeg dig over
hele Egypten!«, og han hængte en guldkæde om
hans hals. Så gav Farao Josef navnet SafenatPanea, og han gav ham Asenat til hustru; hun var
datter af Potifera, præsten i On.

Faraos drømmetyder

Josef sælges af sine brødre

Genforening med brødrene

Josef i Ægypten

JOSEF

En historie om modgang, medgang og broderkærlighed
- vis som tegneserie -
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MOSES

De ti bud

Moses modtager to tavler på bjerget Sinai: 2. Mosebog 20,1-21

Moses vogtede får for sin svigerfar Jetro,
præsten i Midjan. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til
Guds bjerg Horeb. Dér viste Herrens engel
sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men
at den ikke blev fortæret af ilden, og han
tænkte: »Jeg må hen og se nøjere på dette
mærkelige syn!
Men da Herren så, at han gik hen for at se
det, råbte Gud til ham inde fra busken:
»Moses! Moses!« Han svarede ja, og Gud
sagde: »Du må ikke komme nærmere! Tag
dine sandaler af, for det sted, du står på, er
hellig jord.« Og han sagde: »Jeg er din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.« Da skjulte Moses sit ansigt, for
han turde ikke se Gud.
Så sagde Herren: »Jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrig
over slavefogederne. Jeg har lagt mig deres
lidelser på sinde, og derfor er jeg kommet
ned for at redde dem fra egypterne og føre
dem op fra dette land til et godt og vidtstrakt
land, et land der flyder med mælk og honning.
Gå nu! Jeg vil sende dig til Farao. Du skal
føre mit folk israelitterne ud af Egypten.«
Moses sagde til Gud: »Når jeg kommer til
israelitterne og siger til dem, at deres fædres
Gud har sendt mig til dem, og de spørger
mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så
sige til dem?«
Gud svarede Sådan skal du sige til israelitterne: JEG ER har sendt mig til jer.«

Der var en mand af Levis slægt, som giftede
sig med en datter af Levi. Kvinden blev gravid og fødte en søn, og da hun så, hvor dejlig han var, holdt hun ham skjult i tre måneder. Da hun ikke kunne skjule ham længere,
tog hun en sivkurv, tætnede den med beg og
tjære, lagde barnet i den og satte den ud
mellem sivene ved Nilens bred. Hans søster
stillede sig et stykke derfra for at se, hvad
der skete med ham.

Ti plager og udfrielse

Farao tvinges til at slippe israelitterne fri: 2. Mosebog kap. 7-15

Moses’ fødsel

Slavebarnet gemmes i sivkurven: 2. Mosebog 2,1-10

Gud i tornebuskens ild

Gud kalder sig ”Jeg er”: 2. Mosebog 3,1-14

Udfrielse af slaveri og ti bud

Nu kom Faraos datter ned til Nilen for at bade, mens hendes piger gik frem og tilbage på
flodbredden. Hun fik øje på kurven mellem
sivene og sendte sin tjenestepige ud efter
den. Da hun åbnede den, så hun barnet, en
dreng, der lå og græd. Hun fik medynk med
ham og sagde: »Det er et af hebræernes
børn.«
Hans søster sagde til Faraos datter: »Skal
jeg gå hen og hente en amme hos hebræerkvinderne, som kan amme barnet for
dig?« »Ja, gør det,« sagde Faraos datter, og
pigen gik hen efter drengens mor. Faraos
datter sagde til hende: »Tag denne dreng
med, og am ham for mig; jeg skal nok betale
dig.« Så tog kvinden drengen med sig og
ammede ham.
Da drengen var blevet stor, bragte hun ham
til Faraos datter. Han blev hendes søn, og
hun gav ham navnet Moses; »for jeg har
trukket ham op af vandet,« sagde hun.
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Israelitterne var nødt til at vandre tværs gennem
Sinaj-ørkenen på vejen mod deres forfader Jakobs
hjemland.
På vejen slog de lejr med foden af Sinajs bjerg og
Moses forlod folket for at møde Gud på toppen af
bjerget. Her fik Moses to tavler, hvor der var indhugget ti bud.
De ti bud var israelitternes grundlov. Her stod det
vigtigste i deres forhold til Gud Herren og til deres
næste. Hvis de holdt sig til budene ville det gå dem
godt, hvis ikke ville det gå dem dårligt.
1) Du må ikke have andre guder end mig.
2) Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af
noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden
eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem
og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud.
3) Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn,
for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger
hans navn til løgn.
4) Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks
dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; men
den syvende dag er sabbat for Herren din Gud.
5) Ær din far og din mor, for at du må få et lagt liv
på den jord, Herren din Gud vil give dig.
6) Du må ikke begå drab.
7) Du må ikke bryde et ægteskab.
8) Du må ikke stjæle.
9) Du må ikke vidne falsk mod din næste.
10) Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke
begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din
næstes ejendom.«

Moses og hans broder Aron havde nu til opgave at få
israelitterne fri fra deres hårde slaveri i Egypten. De
var slavearbejdere for egypterne, som havde brug for
dem til deres mange store byggerier. Men farao ville
ikke tillade at Jakobs efterkommere - israelitterne rejste tilbage, hvor de kom fra. Farao gjorde kun
trællearbejdet endnu hårdere.
Moses svarede nu igen og fik Gud til at sende den
ene plage over Egypten efter den anden. Det blev til
ti plager i alt. Det er der lavet et lille rim over:
Vand til blod og frøers mængde,
myg dernæst Egypten trængte,
fluer, kvægpest, bylders nød,
hagl, græshop, mørke, død!
Den sidste plage var, at alle førstefødte i Egypten
døde, også faraos førstefødte søn. Den nat, hvor dødens engel gik gennem Egypten og slog alle førstefødte ihjel, kunne de jødiske familier undgå døden.
Hvis de slagtede et lam og smurte blodet fra lammet
på husets dørstolper, så gik dødsenglen forbi og alle
beholdt livet. - (”At gå forbi” er den oprindelige betydning af ordet påske.)
Farao var nu endelig parat og lod israelitterne rejse
af sted ud i ørkenen i retningen imod det røde hav.
Men inden længe ombestemte farao sig, for hvem
skulle nu hugge sten og brænde tegn til hans byggerier. Faraos store hær med stridsvogne indhentede
israelitterne ligesom de var nået til det røde hav og
ikke kunne komme længere.
Nu kløvede Moses det røde hav med Guds kraft, så
israelitterne gik tørskoede over havet. Egypterne satte efter dem, men da de var midt ude i havet slog
bølgerne tilbage og hele Egyptens hær druknede.
Israelitterne var nu blevet frelst og udfriet i kraft af
lammets blod og ved vandets kraft. De jublede højt.

MOSES

Udfrielse af slaveri og ti bud
- vis som tegneserie Til læreren:

Guds navn i den jødiske, hebrai-





ske bibel er JHWH. Der er ingen
vokaler i hebraisk. På dansk siges ordet som Jahve.
Gud er en titel, og er altså noget
Gud er, og ikke hedder.
I den græske oversættelse blev
JHWH efterhånden oversat til
Herren, (adonaj). Navnet betyder ”Jeg er” eller ”Jeg er tilstede”.
Fortællingen om den brændende tornebusk balancerer mellem
Guds tilstedeværelse og usynlighed.





De ti bud

Gud i tornebuskens ild



Til læreren:

Teksten er Det gamle Testamentes






Moses’ fødsel

Ti plager og udfrielse
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oprindelige opstilling af de ti bud.
De fleste vil kende dem lidt anderledes, nemlig uden det 2. bud: billedforbuddet, og med det 10. bud kløvet til to, så der stadig er to.
Denne sidste opstilling af Luthers
reformatoriske udgave, hvor billedbuddet blev fjernet som et forbud
for kristne. Billedforbuddet i kristendommen har dog en lang historie
bag sig med store ideologiske kampe
for og imod.
I jødedommen og i islam gælder billedforbuddet stadig
Bemærk det 9. bud, som vi ofte hører som: du må ikke lyve. Hvis to eller tre bliver enige om at vidne falsk
i en retsag, kan det have frygtelige
konsekvenser for et menneske, og
det er den situation, som buddet er
særligt rettet imod.
Det fjerde (3. bud på dansk) ændrede Luther fra sabbaten til hviledagen, fordi kristne ikke skulle være
forpligtede i forhold til moseloven.
I luthersk udgave er de ti bud en
moralsk lov, der sigter på næstekærlighed

JESU LIVS BEGYNDELSER

Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Kvirinius var statholder i Syrien.
Og alle drog hen for at lade sig indskrive,
hver til sin by. Også Josef drog op fra byen
Nazaret i Galilæa til Judæa, til Davids by,
som hedder Betlehem, fordi han var af Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive
sammen med Maria, sin forlovede, som ventede et barn.
Og mens de var dér, kom tiden, da hun skulle føde; og hun fødte sin søn, den førstefødte, og svøbte ham og lagde ham i en krybbe,
for der var ikke plads til dem i herberget.
I den samme egn var der hyrder, som lå ude
på marken og holdt nattevagt over deres
hjord. Da stod Herrens engel for dem, og
Herrens herlighed strålede om dem, og de
blev grebet af stor frygt. Men englen sagde
til dem: »Frygt ikke! Se, jeg forkynder jer en
stor glæde. I skal finde et barn, som er svøbt
og ligger i en krybbe.« Og med ét var der
sammen med englen en himmelsk hærskare,
som lovpriste Gud og sang: Ære være Gud i
det højeste og på jorden!
Hyrderne sagde: »Lad os gå ind til Betlehem
og se det, som er sket, og som Herren har
forkyndt os.« De skyndte sig derhen og fandt
Maria og Josef sammen med barnet, som lå i
krybben.
Da otte dage var gået, og han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var blevet
kaldt af englen, før han blev undfanget i moders liv.

Jesu fristelse i ørkenen

Jesus afviser at bruge magt: Lukas 4,1-13

Jesus vendte tilbage fra Jordan fyldt af Helligånden, og ført af Ånden var han ude i ørkenen i fyrre
dage og blev fristet af Djævelen. Han spiste ikke
noget i de dage, og da de var gået, led han sult.

Englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var
forlovet med en mand, som hed Josef. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til
hende og hilste hende med ordene: ”Herren
er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til
hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet
nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og
føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor

Jesu dåb af Johannes Døber

Jesu mor Maria var forlovet med Josef, men
før de havde været sammen, viste det sig, at
hun var blevet med barn ved Helligånden.
Josef var retsindig og ønskede ikke at bringe
hende i vanry, men besluttede at skille sig fra
hende i al stilhed.
Men da viste en Herrens engel sig for ham i
en drøm og sagde: »Josef, Davids søn, vær
ikke bange for at tage Maria til dig som hustru; for det barn, hun venter, er undfanget
ved Helligånden. Hun skal føde en søn, og du
skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.«
Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som
Herren har talt ved profeten, der siger: »Se,
jomfruen skal blive med barn og føde en søn,
og de skal give ham navnet Immanuel« – det
betyder: Gud med os.
Da Josef var vågnet op af søvnen, gjorde han,
som Herrens engel havde befalet ham, og tog
hende til sig som sin hustru. Men han lå ikke
med hende, før hun fødte sin søn. Og han gav
ham navnet Jesus.

Da sagde Djævelen til ham: »Hvis du er Guds søn,
så sig til stenen her, at den skal blive til brød.«
Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet:
›Mennesket skal ikke leve af brød alene.‹«
Så førte Djævelen ham højt op og viste ham i ét
nu alle jordens riger og sagde til ham: »Dig vil jeg
give al denne magt og herlighed, for den er overgivet til mig, og jeg giver den, til hvem jeg
vil. Hvis du altså tilbeder mig, skal alt dette være
dit.« Men Jesus svarede ham: »Der står skrevet:
›Du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham
alene.‹ «
Derpå førte Djævelen ham til Jerusalem, stillede
ham på templets tinde og sagde til ham: »Hvis du
er Guds søn, så styrt dig ned herfra. For der står
skrevet: Han vil give sine engle befaling om at
beskytte dig, og: De skal bære dig på hænder, så
du ikke støder din fod på nogen sten.«
Men Jesus svarede ham: »Der er sagt: ›Du må
ikke udæske Herren din Gud.‹ « Da Djævelen ikke
havde mere at friste med, forlod han ham for en
tid.

Gud sagde til Jesus: Du er min søn! - Matt 3, 1-17

Maria og Josef

Jomfruen skal føde et barn: Matt. 1,18-25 og Lukas 1,26-38

Jesu fødsel

En ny slags konge fødes i en stald: Lukas 2,1-21

Barndomsfortællinger, voksendåb og fristelse
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I de dage træder Johannes Døber frem og prædiker i Judæas ørken: »Omvend jer, for Himmeriget
er kommet nær!« Det er ham, der er talt om ved
profeten Esajas, der siger:
Der er en, der råber i ørkenen:
Ban Herrens vej,
gør hans stier jævne!
Johannes bar klæder af kamelhår og havde et læderbælte om livet, og hans føde var græshopper
og vildhonning. Da drog Jerusalem og hele Judæa
og hele Jordanegnen ud til ham, og de blev døbt af
ham i Jordanfloden, idet de bekendte deres synder.
Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville
hindre ham i det og sagde: »Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?« Men Jesus
svarede ham: »Lad det nu ske! For således bør vi
opfylde al retfærdighed.«
Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg
han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede
sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig; og der lød en røst
fra himlene: »Det er min elskede søn, i ham har
jeg fundet velbehag!«

JESU LIVS BEGYNDELSER

Maria og Josef

Jesu dåb af Johannes Døber

Jesu fødsel

Jesu fristelse i ørkenen

Barndomsfortællinger, voksendåb og fristelse
- vis som tegneserie -
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JESU UNDERE

Natur-undere

gå på vandet og befale over vinden
Matthæus 14,22-34 - Markus 4,35-41

Så sejlede Jesus og apostlene i en båd ud til
et øde sted for at være alene. Men mange så
dem tage af sted, og de genkendte dem, og
fra alle byerne strømmede folk sammen til
fods, og de nåede frem før dem.
Og da Jesus kom i land, så han en stor folkeskare, og han ynkedes over dem, for de var
som får uden hyrde, og han gav sig til at lære dem om mange ting.
Da det allerede var blevet sent, kom hans
disciple hen til ham og sagde: »Stedet her er
øde, og det er allerede sent. Send dem bort,
så de kan gå hen til gårdene og landsbyerne
heromkring og købe sig noget at spise.«
Men han svarede dem: »Giv I dem noget at
spise!« De sagde så til ham: »Skal vi gå hen
og købe for to hundrede denarer brød, så vi
kan give dem noget at spise?«
Men han sagde til dem: »Hvor mange brød
har I? Gå hen og se efter!« Og da de havde
gjort det, sagde de: »Fem, og så to fisk.« Så
sagde han, at de skulle få alle til at sætte sig
ned gruppevis i det grønne græs.
Og de slog sig ned i klynger, nogle på hundrede, andre på halvtreds. Og han tog de fem
brød og de to fisk, så op mod himlen og velsignede dem, brød brødene og gav sine disciple dem, for at de skulle dele ud til folk; også
de to fisk delte han ud til alle.
Og alle spiste og blev mætte; og de samlede
stykker sammen, også af fiskene, tolv kurve
fulde. Det var fem tusind mænd, der havde
spist.

Jesus havde nogle særligt gode venner i en
lille by, der hed Betania, et stykke uden for
Jerusalem.
Jesus fik pludseligt at vide, at Lazarus, én af
de tre venner i huset var død, men han gik
ikke straks derhen, men ventede til Lazarus
havde ligget fire dage i graven.

Blinde, lamme, spedalske
Mark 10,46-52; Matt 9,1-8; Lukas 17,11-19

Da Jesus endelig kom spurgte han: Hvor har
I lagt ham? Og Jesus græd. Så gik han hen
til graven, hvor Lazarus lå og allerede stank
og sagde: ”Tag stenen væk fra graven.”
Og Jesus sagde: ”Fader, jeg takker dig, fordi du bønhører mig.” Derefter råbte han
med høj rødt: ”Lazarus, kom herud!”.
Og den døde kom ud, med strimler af linned
viklet om fødder og hænder og med et klæde viklet rundt om ansigtet. Jesus sagde til
dem: »Løs ham og lad ham gå.«
Jesus kom også til en by, som hedder Nain,
og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig
byporten, se, da blev der båret en død ud,
som var sin mors eneste søn, og hun var
enke; og en stor skare fra byen fulgte med
hende.
Da Herren så hende, ynkedes han over hende og sagde: »Græd ikke!« Og han gik hen
og rørte ved båren. Bærerne stod stille, og
han sagde: »Unge mand, jeg siger dig: Rejs
dig op!« Da satte den døde sig op og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans
mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud.

Helbredelser

Dødeopvækkelser

Lazarus og den fattige enkes eneste søn: Johs. 11 og Luk. 7,11-17

Bespisningsundere

Masser af mad af fem brød og to fisk: Markus 6,30-44

Hvem er denne mærkelige mand?
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Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå om
bord i båden og tage i forvejen over til den anden
bred, mens han selv gik ene op på bjerget for at
bede. Båden var allerede mange stadier fra land og
kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men
i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på
søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de
skrækslagne og sagde: »Det er et spøgelse,« og de
skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde: »Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!«
Men Peter sagde til ham: »Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet.« Han sagde:
»Kom!« Peter trådte ud af båden og gik på vandet
hen til Jesus. Men da han så den stærke storm,
blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: »Herre, frels mig!« Jesus rakte hånden ud, greb
fat i ham og sagde: »Du lidettroende, hvorfor tvivlede du?«
En anden dag hen imod aften, sagde Jesus til dem:
»Lad os tage over til den anden bred.« Og de forlod skaren og tog ham med i den båd, han sad i, og
der var også andre både med. Og der kom en voldsom hvirvelstorm, bølgerne slog ind over båden, så
den var lige ved at fyldes.
Men Jesus lå i agterstavnen og sov på en hynde. Så
vækkede de ham og sagde til ham: »Mester, er du
ligeglad med, at vi går under?« Og han rejste sig,
truede ad stormen og sagde til søen: »Ti stille, hold
inde!«
Og stormen lagde sig, og det blev helt blikstille. Så
sagde han til dem: »Hvorfor er I bange? Har I endnu ikke tro?« Og de blev grebet af stor frygt og
sagde til hinanden: »Hvem er dog han, siden både
storm og sø adlyder ham?«

Da Jesus sammen med sine disciple og en større
skare gik ud af Jeriko, sad Timæus' søn, Bartimæus, en blind tigger, ved vejen. Da han hørte, at det
var Jesus fra Nazaret, gav han sig til at råbe:
»Davids søn, Jesus, forbarm dig over mig!« Og
Jesus spurgte ham: »Hvad vil du have, at jeg skal
gøre for dig?« Den blinde svarede ham: »Rabbuni,
at jeg må kunne se!« Jesus sagde til ham: »Gå
bort, din tro har frelst dig.« Og straks kunne han
se, og han fulgte med ham på vejen.
Og se, der kom nogle til ham med en lam, der lå
på en seng. Da Jesus så deres tro, sagde han til
den lamme: »Vær frimodig, søn, dine synder tilgives dig.« Men for at I kan vide, at Menneskesønnen har myndighed på jorden til at tilgive synder«
– da siger han til den lamme: »Rejs dig, tag din
seng og gå hjem!« Og han rejste sig og gik
hjem. Da folkeskarerne så det, blev de grebet af
frygt og priste Gud, der havde givet mennesker en
sådan myndighed.
Da Jesus var på vej ind i en landsby, mødte han ti
spedalske; de blev stående langt fra ham og råbte:
»Jesus, Mester, forbarm dig over os!« Da han så
dem, sagde han: »Gå hen og bliv undersøgt af
præsterne!« Og mens de var på vej derhen, blev
de rene. Men én af dem vendte tilbage, da han så,
at han var blevet helbredt. Han priste Gud med høj
røst og kastede sig på sit ansigt for Jesu fødder og
takkede ham; og det var en samaritaner. Jesus
spurgte: »Var der ikke ti, der blev rene? Hvor er de
ni? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren?«

JESU UNDERE

Helbredelser

Dødeopvækkelser

Natur-undere

Bespisningsundere

Hvem er denne mærkelige mand?
- vis fortællinger i hver firkant -
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JESU LIGNELSER

De betroede talenter

Man skal udnytte sine evner: Matthæus 25,14-30

Da rejste en lovkyndig sig og ville sætte Jesus
på prøve og spurgte ham: »Mester, hvad skal
jeg gøre for at arve evigt liv?« Han sagde til
ham: »Hvad står der i loven? Hvad læser du
dér?«
Manden svarede: »Du skal elske Herren din
Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af
hele din styrke og af hele dit sind, og din næste
som dig selv.« Jesus sagde: »Du har svaret
rigtigt. Gør det, så skal du leve.« Men han ville
retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus:
»Hvem er så min næste?«
Jesus svarede og sagde: »En mand var på vej
fra Jerusalem ned til Jeriko og faldt i hænderne
på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham,
så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis
kom en præst den samme vej; han så manden,
men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der
kom til stedet; også han så ham og gik forbi.
Men en samaritaner, som var på rejse, kom
hen til ham, og han fik medynk med ham, da
han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin
i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på
sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham.
Næste dag tog han to denarer frem, gav værten dem og sagde: Sørg for ham, og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg
kommer tilbage.
Hvem af disse tre synes du var en næste for
ham, der faldt i røvernes hænder?« Den lovkyndige svarede: »Han, som viste ham barmhjertighed.« Og Jesus sagde: »Gå du hen og
gør ligeså!«

Jesus lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem:
»Hør her! En sædemand gik ud for at så. Og da
han såede, faldt noget på vejen, og fuglene
kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund,
hvor der ikke var ret meget jord, og det kom
straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord; og
da solen kom højt på himlen, blev det svedet,
og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget
faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op og
kvalte det, så det ikke gav udbytte.
Men noget faldt i god jord og gav udbytte; det
voksede op og groede, og noget bar tredive og
noget tres og noget hundrede fold.«

Den fortabte søn

Den tilgivende faders store kærlighed: Lukas 15,11-32

Sædemandens korn

Det tabes, visner, kvæles eller modnes: Markus 4,1-20

Den barmhjertige samaritaner

Skal man elske den, der er anderledes? - Lukas 10,25-37

Guds Rige er lige her og det skal vokse

Og han sagde til dem: »Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det
sådan, at når de har hørt det, kommer Satan
straks og tager det ord bort, der er sået i dem.
De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der
straks tager imod ordet med glæde, når de har
hørt det; men de har ikke rod i sig, de holder
kun ud en tid, så når der kommer trængsler
eller forfølgelse på grund af ordet, falder de
straks fra.
Andre er dem, der bliver sået mellem tidslerne;
det er dem, som har hørt ordet, men denne
verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og
kvæler ordet, så det ikke bærer frugt.
Men de, der bliver sået i den gode jord, det er
dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt, tredive og tres og hundrede fold.«
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Det er som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede
dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver efter hans evne;
så rejste han.
Den, der havde fået de fem talenter, gik straks
hen og handlede med dem og tjente fem
til. Ligeledes tjente han med de to talenter to
til. Men den, der havde fået én talent, gik hen og
gravede et hul i jorden og gemte sin herres penge. Lang tid efter kommer disse tjeneres herre
tilbage og gør regnskab med dem.
Den, der havde fået de fem talenter, kom og lagde andre fem talenter på bordet og sagde: Herre,
du betroede mig fem talenter; se, jeg har tjent
fem talenter til. Hans herre sagde til ham: Godt,
du gode og tro tjener; du har været tro i det små,
jeg vil betro dig meget. Gå ind til din herres glæde! Også han med de to talenter kom og sagde:
Herre, du betroede mig to talenter; se, jeg har
tjent to talenter til. Hans herre sagde til ham:
Godt, du gode og tro tjener; du har været tro i
det små, jeg vil betro dig meget. Gå ind til din
herres glæde!
Så kom også han, som havde fået den ene talent,
og han sagde: Herre, jeg kender dig som en hård
mand, og af frygt for dig gik jeg hen og gemte din
talent i jorden. Se, her har du, hvad dit er.
Men hans herre sagde til ham: Du dårlige og dovne tjener! Du burde have betroet mine penge til
vekselererne, så jeg havde fået mit igen med rente, når jeg kom tilbage. Tag derfor talenten fra
ham og giv den til ham med de ti talenter. For
enhver, som har, til ham skal der gives, og han
skal have overflod, men den, der ikke har, fra
ham skal selv det tages, som han har.

Han sagde også: »En mand havde to sønner. Den
yngste sagde til faderen: Far, giv mig den del af
formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin
ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land
langt borte. Der ødslede han sin formue bort i et
udsvævende liv; og da han havde sat det hele til,
kom der en streng hungersnød i landet, og han
begyndte at lide nød, og han ønskede kun at spise
sig mæt i de bønner, som svinene åd. Da gik han i
sig selv og tænkte: Jeg vil bryde op og gå til min
far og sige til ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn; lad mig gå som en af dine daglejere.
Så brød han op og kom til sin far.
Mens han endnu var langt borte, så hans far ham,
og han fik medynk med ham og løb hen og faldt
ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til
ham: Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig.
Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men
faderen sagde til sine tjenere: Skynd jer at komme med den fineste festdragt og lad os spise og
feste. For min søn her var fortabt, men er blevet
fundet.
Men den ældste søn var på vej hjem og hørte han
musik og dans. Han blev vred og ville ikke gå ind.
Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men
han svarede sin far: ”Nu har jeg tjent dig i så
mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine
bud; men mig har du ikke givet så meget som et
kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din
søn dér har ødslet din ejendom bort og nu fester
du!” Faderen svarede: Mit barn, du er altid hos
mig, og alt mit er dit. Men nu burde vi feste og
være glade, for din bror her var død, men er blevet levende igen.«

JESU LIGNELSER

Den fortabte søn

De betroede talenter

Til læreren:

Det er almindeligt at misforstå lignelsens pointe. Umiddelbart er det
jo bare for dårligt, hverken at præsten eller levitten
(tempeltjeneren) ikke hjælper den
stakkels mand, der er blevet overfaldet. Så er det nærliggende at
sige: sikke nogle store hyklere. De
tjener Gud i templet og så gider de
ikke engang være næstekærlige og
hjælpe den blødende mand.

Men det er for primitiv en udlægning. En præst og en tempeltjener
må ikke røre ved blod. Det vil gøre
dem (kultisk) urene. Så spørgsmålet er nu: Hvad er vigtigst: at hjælpe et menneske eller bevare sin
kultiske renhed?

Jesus har svaret på en overbevisende måde ved (igen) at gøre
næstekærligheden til Guds væsentligste vilje ved måden vi lever
vores liv på.

Den samme prioritering havde en
af GTs gamle profeter allerede udtrykt:
”Kærlighed vil jeg, ikke slagtoffer.” (Hoseas 6,6).

Sædemandens korn

Den barmhjertige samaritaner

Guds Rige er lige her og det skal vokse
- tegn lignelsen i hver firkant og skriv lignelsens pointe -
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JESUS SOM MESTER

Den første, der tror på Jesu opstandelse: Mark 16,9 + Johs. 20,11-18

Maria Magdalena

En kvinde ved navn Marie forærede Jesus
en meget kostbar og velduftende salve til
fødderne.
Men Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han,
som skulle forråde ham, sagde så: »Hvorfor
er denne olie ikke i stedet for blevet solgt
for tre hundrede denarer og givet til de fattige?«
Det sagde han ikke, fordi han brød sig om
de fattige, men fordi han var en tyv; han
var nemlig den, der stod for pengekassen,
og han stak noget til side af det, der blev
lagt i den.
Men Judas Iskariot, en af de tolv apostle,
gik til ypperstepræsterne for at forråde Jesus til dem. Da de hørte det, blev de glade
og lovede ham penge for det. Så søgte han
at finde en lejlighed til at forråde ham.
(Judas forrådte Jesus nogle dage efter,
skærtorsdag aften, og udpegede i Getsemane have Jesus overfor de bevæbnede vagter
ved at kysse Jesus - et Judas-kys)
(Judas’ selvmord)
Judas købte sig en mark for de penge, han
havde fået for sin ugerning, men han styrtede på hovedet ned fra en klippe og
sprængtes, så alle hans indvolde væltede
ud.
Og det blev kendt af alle Jerusalems indbyggere, så at den mark på deres sprog
blev kaldt Hakeldama, det vil sige Blodmarken.

Og da de havde sunget lovsangen, gik de ud
til Oliebjerget. Da sagde Jesus til dem: »I nat
vil I alle svigte mig. Peter sagde til ham: »Om
så alle andre svigter, så svigter jeg dig aldrig.« Jesus sagde til ham: »Sandelig siger
jeg dig: I nat, før hanen galer, vil du fornægte
mig tre gange.« Peter sagde til ham: »Om jeg
så skal dø sammen med dig, vil jeg aldrig fornægte dig.« Det samme sagde også alle de
andre disciple.

Tvivleren Thomas

Han vil have et bevis for at kunne tro: Johannes 20,24-29

Den angrende Peter

Hanegal - fornægtelse - anger: Matt 26,30-35 + 26,69-75

Forræderen Judas

Forræderi - fortvivlelse - selvmord
Johs 12,6, Mark 14,10-11 og Ap.G. 1,17-20

Forbillede for mange meget forskellige disciple

Senere på aftenen blev Jesus taget til fange af
en stor bevæbnet flok, som kom ud og fandt
Jesus. Og Judas kom sammen med dem. De
førte Jesus til ypperstepræstens gård.
Imens sad Peter udenfor i gården. Og en tjenestepige kom hen til ham og sagde: »Du var
også sammen med galilæeren Jesus.« Men
han nægtede det i alles påhør og sagde: »Jeg
forstår ikke, hvad du mener.«
Da han gik ud i portrummet, var der en anden
af tjenestepigerne, som så ham og sagde til
dem, som var der: »Han dér var sammen
med Jesus fra Nazaret.« Atter nægtede han
det og svor på det: »Jeg kender ikke det
menneske!«
Lidt efter kom de, som stod der, hen til Peter
og sagde: »Jo, sandelig er du også en af dem;
dit sprog røber dig.« Da gav han sig til at
bande og sværge: »Jeg kender ikke det menneske!«
I det samme galede hanen. Og Peter huskede
det ord, Jesus havde sagt: »Før hanen galer,
vil du fornægte mig tre gange.« Og han gik
udenfor og græd bitterligt.
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Markus fortæller:
Da Jesus var opstået tidligt om morgenen den første dag i ugen, viste han sig først for Maria Magdalene, som han havde drevet syv dæmoner ud af.
Hun gik hen og fortalte det til dem, som havde været sammen med ham, og som nu klagede og
græd. Men da de hørte, at han levede, og at hun
havde set ham, troede de ikke på det.
Johannes fortæller:
Men Maria stod udenfor ved graven og græd. Som
hun nu stod der og græd, bøjer hun sig ind i graven og ser to engle i hvide klæder sidde dér, hvor
Jesu legeme havde ligget, én ved hovedet og én
ved fødderne. De sagde til hende: »Kvinde, hvorfor
græder du?« Hun svarede: »De har flyttet min Herre, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham.« Da hun
havde sagt det, vendte hun sig om, og hun så Jesus
stå der; men hun vidste ikke, at det var Jesus.
Jesus sagde til hende: »Kvinde, hvorfor græder du?
Hvem leder du efter?« Hun mente, det var havemanden, og sagde til ham: »Herre, hvis det er dig,
der har båret ham bort, så sig mig, hvor du har lagt
ham, så jeg kan hente ham.« Jesus sagde til hende: »Maria!« Hun vendte sig om og sagde til ham
på hebraisk: »Rabbuni!« – det betyder Mester.
Jesus sagde til hende: »Hold mig ikke tilbage, for
jeg er endnu ikke steget op til Faderen; men gå hen
til mine brødre og sig til dem: Jeg stiger op til min
fader og jeres fader, til min Gud og jeres Gud.«
Maria Magdalene gik hen og fortalte disciplene:
»Jeg har set Herren,« og at han havde sagt dette til
hende.

Thomas, også kaldet Didymos, en af de tolv apostle, havde ikke været sammen med dem, da Jesus
kom og stod midt iblandt dem. De andre disciple
sagde til ham: »Vi har set Herren.« Men Thomas
sagde til dem: »Hvis jeg ikke ser naglemærkerne i
hans hænder og stikker min finger i naglemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det
ikke.«
Otte dage efter var hans disciple atter samlet, og
Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus,
mens dørene var lukkede, og stod midt iblandt
dem og sagde: »Fred være med jer!«
Derpå sagde han til Thomas: »Ræk din finger
frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem
og stik den i min side, og vær ikke vantro, men
troende.« Thomas svarede: »Min Herre og min
Gud!« Jesus sagde til ham: »Du tror, fordi du har
set mig. Salige er de, som ikke har set og dog
tror.«

JESUS SOM MESTER

Den angrende Peter

Tvivleren Thomas

Maria Magdalena

Forræderen Judas

Forbillede for mange meget forskellige disciple
- tegn fortællingerne i hver firkant -
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JESU LIV MOD SLUTNINGEN

Da de nærmede sig Jerusalem og kom til
Betfage og Betania ved Oliebjerget, sendte
han to af sine disciple af sted og sagde til
dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor; når I
kommer ind i den, vil I straks finde et føl,
som står bundet, og som intet menneske
endnu har siddet på. Løs det, og bring det
herhen. Og hvis nogen spørger jer, hvorfor
I gør det, skal I sige: Herren har brug for
det og sender det straks tilbage hertil
igen.« Så gik de, og de fandt et føl bundet
ved en dør ud til gaden, og de løste
det. Nogle af dem, som stod der, spurgte:
»Hvad er det, I gør? I løser jo føllet!« Men
de svarede sådan, som Jesus havde sagt,
og så lod de dem gå. De bragte så føllet
hen til Jesus og lagde deres kapper på det,
og han satte sig op på det. Og mange bredte deres kapper ud på vejen, andre strøede
grønne kviste, som de havde skåret af på
markerne. Og både de, der gik foran, og de,
der fulgte efter, råbte:

Nadveren

Brød og vin er Jesus og hans liv: Lukas 22,15-20

Så kom den dag, hvor jøderne under de usyrede
brøds fest skulle slagte påskelammet. Og Jesus
sendte Peter og Johannes af sted og sagde: »Gå
hen og forbered det påskemåltid, vi skal spise.«

Hosianna! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Velsignet være vor
fader Davids rige, som kommer! Hosianna i
det højeste!
Så kom han Jesus ind i Jerusalem og ind på
tempelpladsen. Da han havde været rundt
og set på det hele, og det allerede var sent,
gik han ud til Betania sammen med de tolv
apostle.

Seks dage efter tog Jesus Peter og Jakob og
Johannes med sig og førte dem op på et
højt bjerg, hvor de var helt alene.
Og han blev forvandlet for øjnene af
dem, og hans klæder blev skinnende hvide,
meget hvidere end nogen på jorden kan
blege dem.

Tempelrensningen

Forklarelsen på bjerget

Jesus fra Nazareth er Guds Søn: Markus 9,2-10

De spurgte: »Hvor vil du have, at vi skal forberede
det?« Han svarede dem: »Når I kommer ind i byen, vil I møde en mand, som bærer på en vandkrukke. Følg efter ham til det hus, han går ind i. Så
vil han vise jer et stort rum ovenpå med hynder;
dér skal I forberede det.« De gik og fandt det sådan, som Jesus havde sagt, og de forberedte påskemåltidet.
Da timen til at fejre påskemåltidet var inde, satte
han sig til bords sammen med apostlene, og han
sagde til dem: »Jeg har længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med jer, før jeg skal
lide.«
Så tog han et bæger, takkede og sagde: »Tag det
og del det imellem jer. For jeg siger jer: Fra nu af
skal jeg aldrig mere drikke af vintræets frugt, før
Guds rige kommer.« Og han tog et brød, takkede
og brød det, gav dem det og sagde: »Dette er mit
legeme, som gives for jer. Gør dette til ihukommelse af mig!« Ligeså tog han bægeret efter måltidet
og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit
blod, som udgydes for jer.
”Men se, han, som forråder mig, har sin hånd her
på bordet sammen med mig.” Så begyndte de indbyrdes at diskutere, hvem af dem det kunne være.

Tempelpladsen er ingen markedsplads! - Matthæus 21,12-17

Indtoget i Jerusalem

En anderledes konge uden magt på et æsel: Markus 11,1-10

Lidelse og død venter forude

Og Elias kom til syne for dem sammen med
Moses, og de talte med Jesus. Så udbrød
Peter og sagde til Jesus: »Rabbi, det er
godt, at vi er her. Lad os bygge tre hytter,
én til dig og én til Moses og én til Elias.« Han vidste nemlig ikke, hvad han skulle sige, for de var helt forfærdede.
Så kom der en sky, som overskyggede
dem, og der lød en røst fra skyen: »Det er
min elskede søn. Hør ham!« Og da de så sig
omkring, kunne de pludselig kun se Jesus
alene hos sig.
Mens de gik ned fra bjerget, forbød Jesus
dem at fortælle nogen, hvad de havde set,
før Menneskesønnen var opstået fra de døde. De tog det ord til sig og talte med hinanden om, hvad det ville sige at opstå fra
de døde.
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Så gik Jesus ind på tempelpladsen, og han jog alle
dem ud, som solgte og købte dér, og han væltede
vekselerernes borde og duehandlernes bænke, og
han sagde til dem: »Der står skrevet: ›Mit hus skal
kaldes et bedehus.‹ Men I gør det til en røverkule.«
Og blinde og lamme kom hen til ham på tempelpladsen, og han helbredte dem.
Men da ypperstepræsterne og de skriftkloge så de
undere, han gjorde, og da de så børnene på tempelpladsen, som råbte: »Hosianna, Davids søn!«
blev de vrede, og de spurgte ham: »Hører du ikke,
hvad de siger?«
Men Jesus svarede dem: »Jo, har I aldrig læst: ›Af
børns og spædes mund har du beredt dig lovsang‹?« Og han forlod dem og gik uden for byen til
Betania og overnattede dér.

JESU LIV MOD SLUTNINGEN

Tempelrensningen

Forklarelsen på bjerget

Nadveren

Indtoget i Jerusalem

Lidelse og død venter forude
- tegn fortællingerne som tegneserie i hver firkant -
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JESU DØD OG OPSTANDELSE

Himmelfart og pinse

Helligånden kommer i stedet for Jesus: Ap. Gern. 1,9-14 og 2,1-36

Soldaterne førte ham ud til stedet Golgata –
det betyder Hovedskalsted. Så korsfæstede de
ham og delte hans klæder ved at kaste lod om,
hvem der skulle have hvad. Det var den tredje
time, da de korsfæstede ham. Og indskriften
med anklagen imod ham lød: »Jødernes konge«. Sammen med ham korsfæstede de også
to røvere, den ene på hans højre, den anden
på hans venstre side. De, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde: ”Nå,
frels dig selv og stig ned fra korset!” Også ypperstepræsterne og de skriftkloge hånede ham
på samme måde og sagde til hinanden: »Andre
har han frelst, sig selv kan han ikke frelse.”
Kristus, Israels konge – lad ham nu stige ned
fra korset, så vi kan se og tro!«
Og da den sjette time kom, faldt der mørke
over hele jorden indtil den niende time. Og ved
den niende time råbte Jesus med høj røst:
»Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt
mig?« Så løb én hen og fyldte en svamp med
eddike, satte den på en stang og gav ham noget at drikke. Men Jesus udstødte et højt skrig
og udåndede. Og forhænget i templet flængedes i to dele, fra øverst til nederst. Da officeren, som stod lige over for ham, så, at han
udåndede sådan, sagde han: »Sandelig, den
mand var Guds søn.«
Der var også nogle kvinder, der så til på afstand, blandt dem Maria Magdalene. Det var
om eftermiddagen før sabbatten begyndte og
Josef fra Arimatæa, et fornemt rådsmedlem gik
til Pilatus og bad om at få Jesu legeme. Han
købte et lagen og tog ham ned, og lagde ham i
en grav, som var hugget ud i klippen. Og han
væltede en sten for indgangen til graven.

Soldaterne førte nu Jesus ind i gården, det
vil sige statholderen Pilatus’ borg, og sammenkaldte hele vagtstyrken.

Opstandelse og liv

Så gav de ham en purpurkappe på, og de
flettede en krone af torne og satte den på
ham. Og de gav sig til at hilse ham: »Hil
dig, jødekonge!« De slog ham i hovedet
med en kæp og spyttede på ham og lagde
sig på knæ og tilbad ham.

Gravhulen er tom påskemorgen: Markus 16,1-18 og Johs. 20,1-18

Hån og pine

En tornekronet konge slæber sit kors: Markus 15,16-20

Korsfæstelse og død

Jesus går i døden for andres skyld: Markus 15,21-47

Fornedrelse og ophøjelse

Da de havde hånet ham, tog de purpurkappen af ham og gav ham hans egne klæder
på. Så førte de ham ud for at korsfæste
ham.

30

Senere, mens disciplene var samlede, blev Jesus
løftet op, mens de så på det, og en sky tog ham
bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han fór bort, se, da talte en engel til
dem og sagde: Den Jesus, som er blevet taget fra
jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen.«
Så vendte de tilbage til Jerusalem fra Oliebjerget,
som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbatsvej
derfra.
Da de var kommet ind i byen, gik de op i salen
ovenpå, hvor de plejede at opholde sig, mens de
bad sammen og ventede på, at Guds Ånd ville
komme til dem med en ny kraft fra himlen til at
være Jesu vidner.
Da pinsedagen kom lød der med ét en lyd fra himlen som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele
huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig
for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af
dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de
begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad
Ånden indgav dem at sige.
I Jerusalem boede der jøder fra mange folkeslag.
De stimlede sammen, og de blev forvirret over at
høre disciplene tale på deres eget modersmål om
Guds storværker. Nogle spottede og sagde: »De
har drukket sig fulde i sød vin.«
Nu trådte Peter frem og holdt en stor prædiken:
”Gud opfylder i dag et gammelt løfte, for fra nu af
kan alle folkeslag påkalde Herrens navn, og blive
frelst. Ikke kun jøder. Derfor skal I nu alle omvende jer og tro på Herren Jesus, som i korsfæstede
og ville af ned. I kan blive tilgivet. Gud har oprejst
Jesus fra de døde. Det er vi selv vidner på.”
Snart var over 5000 jøder blevet døbt i Jesu navn.

Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og
nogle andre kvinder vellugtende salver for at gå ud
og salve Jesu lig i graven. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da
solen var stået op. Og de sagde til hinanden:
»Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen
til graven?« Men da de så derhen, opdagede de, at
stenen var væltet fra. For den var meget stor.
Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i
hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er
stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til
hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for
jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt
jer det.« Og de gik ud og flygtede fra graven, for de
var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke
noget til nogen, for de var bange.
Da Jesus var opstået tidligt om morgenen den første dag i ugen, viste han sig først for Maria Magdalene. Derefter viste han sig i en anden skikkelse for
to af dem, mens de var på vej ud på landet. De gik
også hen og fortalte det til de andre; men heller
ikke dem ville de tro.
Til sidst viste han sig for de elleve selv, mens de
sad til bords, og han bebrejdede dem deres vantro
og hårde hjerter, fordi de ikke havde troet dem, der
havde set ham efter hans opstandelse.
Så sagde han til dem: »Gå ud i alverden og prædik
evangeliet for hele skabningen. Den, der tror og
bliver døbt, skal frelses; men den, der ikke tror,
skal dømmes. I skal udføre mirakter i mit navn og
lægge hænderne på syge, så de bliver raske.«

JESU DØD OG OPSTANDELSE

Hån og pine

Opstandelse og liv

Himmelfart og pinse

Korsfæstelse og død

Fornedrelse og ophøjelse
- tegn fortællingerne som tegneserie i hver firkant -
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