5. klasse

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 de valgte 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.

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

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 kropsudtrykket som en tændstikmand før du evt. giver tændstikmanden krop på.

Ansigtsudtryk
Tegn først ansigtsudtrykket før du evt. sætter hår og skæg på.

4

Fra tændstikmand til rigtigt menneske
Du kan videreudvikle din tændstikmand. Tegn først ”pølser” og tegn så
tøj m.m. Tegn først 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, med flottest midt imellem
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Om materialet
Dette hæfte er lavet til dig, der går i 5. 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 det vigtigste i teksten.
BIBELEN (Sæt kryds O, når du har lavet opgaven):
Det gamle Testamente
O
O
O
O
O
O
O
O

Skabelsen
Skabelsesberetningens tekst
Tegn skabelsesberetningen
Tegn din skoles skabelsesberetning
Tegn sansernes og fornuftens verdensbillede
Fire slags sandheder. Skabelse er godhed
Tegn verdens godhed. Tegn verdens skønhed
Verdens og naturens farver
Skabelsesberetningens syv dage. Test din viden

O

Personer - Historie
Konger

O

Profeter

0
0
0
0

Saul og David
David og Goliat
David og Batseba
Salomon

0
0
0
0

Natan
Elias
Esajas
Daniel

Det nye Testamente
O
O

Jesus Kristus
Jesu bjergprædiken
Jesus som lærer

O

Jesu venner

0
0
0
0

Toldere
Syndere
De spedalske
De fremmede

O

Jesu modstandere

Pontius Pilatus
Herodes-kongerne
Ypperstepræsterne
De skriftkloge og farisæerne

O

Apostle
Paulus

0
0
0
0
0
0
0
0

Saulus’ had imod de kristne
Saulus’ omvendelse
Paulus’ rejser og breve
Paulus’ teologi

O

Breve og apokalypse

0
0
0
0

Peters breve - formaninger
Johannes’ breve - formaninger
Apokalypsen - de fire ryttere
Apokalypsen - en ny himmel og en ny jord
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Fire stærke holdninger
Fire undervisninger

SKABELSESBERETNINGEN I DEN JØDISKE OG DEN KRISTNE BIBEL
Kapitel 1:
v1 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.
v2 Jorden var dengang tomhed og øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svævede
over vandene.
v3 Gud sagde: »Der skal være lys!« Og der blev lys. v4 Gud så, at lyset var godt, og Gud
skilte lyset fra mørket. v5 Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev det aften,
og det blev morgen, første dag.
v6 Gud sagde: »Der skal være en hvælving i vandene; den skal skille vandene!« Og det skete; v7 Gud skabte hvælvingen, som skilte vandet under hvælvingen fra vandet over hvælvingen. v8 Gud kaldte hvælvingen himmel. Så blev det aften, og det blev morgen, anden
dag.
v9 Gud sagde: »Vandet under himlen skal samle sig på ét sted, så det tørre land kommer til
syne!« Og det skete. v10 Gud kaldte det tørre land jord, og det sted, hvor vandet samlede
sig, kaldte han hav. Gud så, at det var godt.
v11 Gud sagde: »Jorden skal grønnes: Planter, der sætter frø, og alle slags frugttræer, der
bærer frugt med kerne, skal være på jorden.« Og det skete; v12 jorden frembragte grønt,
alle slags planter, der sætter frø, og alle slags træer, der bærer frugt med kerne. Gud så, at
det var godt. v13 Så blev det aften, og det blev morgen, tredje dag.
v14 Gud sagde: »Der skal være lys på himmelhvælvingen til at skille dag fra nat. De skal
tjene som tegn til at fastsætte festtider, dage og år, v15 og de skal være lys på himmelhvælvingen til at oplyse jorden!« Og det skete; v16 Gud skabte de to store lys, det største
til at herske om dagen, det mindste til at herske om natten, og stjernerne. v17 Gud satte
dem på himmelhvælvingen til at oplyse jorden, v18 til at herske om dagen og om natten og
til at skille lys fra mørke. Gud så, at det var godt. v19 Så blev det aften, og det blev morgen, fjerde dag.
v20 Gud sagde: »Vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden
oppe under himmelhvælvingen!« Og det skete; v21 Gud skabte de store havdyr og alle slags
levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingede fugle. Gud så, at det
var godt. v22 Og Gud velsignede dem og sagde: »Bliv frugtbare og talrige, og opfyld vandet
i havene! Og fuglene skal blive talrige på jorden!« v23 Så blev det aften, og det blev morgen, femte dag.
v24 Gud sagde: »Jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr og alle
slags vilde dyr!« Og det skete; v25 Gud skabte alle slags vilde dyr, al slags kvæg og alle
slags krybdyr. Gud så, at det var godt.
v26 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.«
v27 Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde
skabte han dem. v28 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!« v29 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. v30 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. v31 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.
Kapitel 2:
v1 Således blev himlen og jorden og hele himlens hær fuldendt. v2 På den syvende dag var
Gud færdig med det arbejde, han havde udført, og på den syvende dag hvilede han efter alt
det arbejde, han havde udført. v3 Gud velsignede den syvende dag og helligede den, for på
den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte.
v4 Det var himlens og jordens skabelseshistorie.
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Tegn skabelsesberetningen

fra øde og mørke til en helt færdig verden - en fortælling i seks akter
- læs først og tegn så teksten fra skabelsesberetningen i hver firkant Før begyndelsen (vers 2)

1. dag (vers 3-5)

Tomhed, øde og mørke

Lyset åbner til verden og skaber dag og nat

3. dag (vers 9-13)

2. dag (vers 6-8)

Verdens tre rum bliver skabt: luft, hav og jord
Alt det grønne, planter og træer bliver skabt

Verden får en skillelinje, så rummene kan blive til

4. dag (vers 14-19)

5. dag (vers 20-23)

Himmelhvælvingens uforanderlighed og beboere
Tiden kommer som år og dage

Luftens og vandets beboere: fugle, fisk og havdyr

6. dag (vers 24-31)

Verden er helt færdig (kap. 2,1-4)

Jordens beboere: dyr og mennesket i Guds billede

Den syvende dag er symbol for helt færdig. Verden
er frugtbar og en god bolig. Det er fortsat den 7.
dag, for den 7. dag har i fortællingen hverken en
morgen eller en aften ligesom de andre seks dage.
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Tegn din skoles skabelsesberetning

fra ingen skole til færdig skole - en fortælling i seks akter
- vis det gode og velfungerende i hver firkantFør begyndelsen - 0. dag

1. dag

Engang var der slet ingen skole, hvor skolen nu
ligger. Det hele så anderledes ud.

Den første dag kom gravemaskinerne og ryddede et
stort område og gravede huller og render i jorden.

3. dag

2. dag

Den tredje dag blev taget rejst og der blev lagt
tagsten på taget.

Den anden blev alle rør gravet ned i jorden, fundamentet og kælderen støbt og alle murene bygget.

4. dag

5. dag

Den fjerde dag blev der lavet gulve og lofter, og der
kom vinduer og døre i hele skolen.

Den femte dag blev skolen malet overalt og der
kom skabe, reoler, skolemøbler, toiletter og vaske.

6. dag

Skolen er helt færdig - 7. dag

Den sjette dag kom alle bøgerne, udstyret til alle
skabe og hylder, billeder til væggene, og lærerne og
hele personalet blev ansat - nu var skolen færdig,
så den kunne begynde.

Den syvende dag begyndte alle børnene i skolen,
mens håndværkerne hvilede sig, for der var ikke
mere at gøre. Skolen har fungeret godt lige siden.
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Tegn sansernes naturlige verdensbillede
Sådan som mennesket oplever verden

Jord, hav og himmel

Lyset, solen og farverne

Jorden er flad. Havet er vand-ret.
Himlen er en halvkugle. Jorden er vores hjem.

Lyset er dagen og mørket er natten. Himlen er blå.
Solen giver solskin og skyerne sky-gge.
Solen og månen er lige store.

Rum. Centrum. Op og ned

Tid

Jorden og mennesket selv er lige i centrum under
himmelhvælvingen. Himlen er op. Jorden er ned.
Landskabet og boligen er et menneskeligt rum.

100 år er lang tid.
En dag og et år er en menneskelig tid.

Tegn fornuftens videnskabelige verdensbillede
Sådan som videnskaben forklarer verden

Jord, hav og himmel

Lyset, solen og farverne

Jorden er en kugle. Havet er krumt.
Himmelrummet har ingen facon, men er et ufatteligt
stort rum ugen nogen vægge.

Lys er usynligt og kommer fra solen.
Solskin og lys er det samme. Himlen har ingen
farve. Solen er 400 gange bredere end månen.

Tid

Rum. Centrum. Op og ned

Tid i universet måles i milliarder af år.
En million år er ikke lang tid i universet.
Universets tid overgår fatteevnen.

Universet har ikke noget centrum, opad eller nedad.
Verdensrummet er ufatteligt stort, måske uendeligt.
Verdensrummet størrelse overgår fatteevnen.
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Fire slags sandheder - skriv selv flere eksempler
Videnskabelig sandhed

Naturlig sandhed

Subjektiv sandhed

Objektiv sandhed

Som øjnene ser verden

Som jorden ser ud langt væk fra

- ”I østen stiger solen op” …. ”går over hav og
bjergetop, går over land og by”

- I østen drejer jorden ned
- Jorden drejer rundt om sig selv. Solen står stille

- Jorden er flad og står stille. Solen bevæger sig.

- Jorden er en kugle

- Solen og månen er lige store
-

-

-

-

Poetisk sandhed

Abstrakt sandhed

Som følelserne mærker verden

Som verden er uden mennesket

- ”Den spreder guld på sky”

- Solen og jorden er to kloder 150.000.000 km fra
hinanden.

- Havet viser tænder i stormvejr

- Solen er 1.000.000 gange større end jorden

- Månen kastede sorte, uhyggelige skygger ind på
væggen i rummet, hvor jeg lå og ikke kunne sove

- Lysets hastighed er 300.000 km i 1 sekund

-

-

-

-

Skabelse betyder at verden bliver et godt sted:
Verden får brugbare rum

Verden får lys og farver

I stedet for, at alt er rodet sammen

I stedet for at alt var mørkt



Himmelrummet til stjerner, sol og måne



Lyset er dagens godhed



Der er ikke noget, der hedder planeter, for de
er jo magen til stjernerne



Jorden bliver grøn



Luftrummet til fuglene



Himlen bliver blå



Havet til fisk og havdyr



Blomsterne får farver



Landjorden til dyr og mennesker



Fisk, dyr og fugle får farver

Verden bliver frugtbar

Mennesket får sin egen tid

I stedet for øde og tomhed

I stedet for tidløshed og uendelighed


Tid er at nat og dag følger hinanden, og jeg
skal sove og være vågen



Jorden er fyldt med frugter, frø og grøntsager



Tid er at det ene år følger det andet, og jeg
bliver langsomt ældre



Havene bugner af fisk og dyr



Tid er højtider, som kommer, og livet får fester
og højdepunkter



Luften er fyldt af smukke fugle



Himmellegemerne styrer tidens gang og himmelhvælvingen forandres ikke



På jorden bor alle slags dyr og mennesker
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Mennesket passer på jorden og lever af den

Tegn verdens godhed

På hvilken måde er verden og naturen god?

Tegn verdens skønhed

Hvad er smukt i verden og i naturen?
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Verdens og naturens farver

Hvor findes farverne i verden og i naturen? - Tegn, farv og skriv lidt
- du må gerne vende tilbage til opgaven mange gange Rød

Lyserød

Orange

Turkis

Gul

Hvid

Grøn

Grå

Blå

Sort

Lilla

Brun
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Årstidens farver, stemninger og former

Tegn kun, hvad du selv har set. Læg mærke til hver måned.
- det er en god ide til at vende tilbage til opgaven flere gange i løbet af året Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

December
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Forstå skabelsesberetningens syv dage

Syv er et symbol og de syv dage er en typisk fortælleskabelon
En gammel orientaler brugte en syvtrins-model,
når han skulle forklare noget. På syv skulle det
hele være færdigt og køre derudaf. Syvtallet
gjorde, at man forstod, at det var Gud, der
havde skabt det hele, og at det hele var godt,
fordi Gud havde skabt det. Verden er god!

Skabelsesberetningen forklarer også, hvorfor
ugens sidste dag er jødernes ugentlige
helligdag, hvor de fejrer, at verden er færdig
og at mennesket også har lov til at hvile sig
Start!
Verden er færdig

Det onde er slet ikke med i skabelsesberetningen. Det kommer først i urhistorien, som er det
næste store afsnit i bibelen.

Parat

Vi bruger tit modeller, når vi forklarer noget.
En skabelsesberetning på kun 3 dage ville fx
Som model se sådan ud:

3

2

Luften og havet
Fuglene og fiskene
Himmelhvælvingen
Sol, måne, stjerner

3. dag
Start!
Verden er færdig

3

Klar

2. skabelsesdag
Parat
Sol, måne, dyr, mennesker

2

1. skabelsesdag
Klar
Lys, hvælvingen, de 3 rum: luft, hav, jord

1

Mennesket i Guds billede
Dyrene på landjorden

1

7

6

5

4
Luften, havet, jorden
Alt det grønne

Hvælvingen
Verden deles

Lys og mørke
Dag og nat

TEST DIN FORSTÅELSE
A: Naturlig sandhed
B: Naturvidenskabelig sandhed
Hvor skal krydset stå? - i A eller i B? - Der skal være lige mange krydser i A og B.

A

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Lys er dagen
Lys er energi
100 år er lang tid
1.000.000 år er kort tid
Sort er ingenting
Sort er en farve
Verden er smuk
Ordet smuk bruges ikke
Verden er god
Ordet god bruges ikke
Verden har ikke et midtpunkt
Jeg er lige midt i verden
Hvert menneske er værdifuldt
Ordet værdifuldt bruges ikke
Solskin og lys er det samme
Solskin er ikke lys
Solen er stor. Månen er lille
Solen og månen er lige store
Havet er vandret
Havet er krumt
Verden er skabt
Ordet skabt bruges ikke

B
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O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Lys er dagen
Lys er energi
100 år er lang tid
1.000.000 år er kort tid
Sort er ingenting
Sort er en farve
Verden er smuk
Ordet smuk bruges ikke
Verden er god
Ordet god bruges ikke
Verden har ikke et midtpunkt
Jeg er lige midt i verden
Hvert menneske er værdifuldt
Ordet værdifuldt bruges ikke
Solskin og lys er det samme
Solskin er ikke lys
Solen er stor. Månen er lille
Solen og månen er lige store
Havet er vandret
Havet er krumt
Verden er skabt
Ordet skabt bruges ikke

KONGER
-

Salomo
David og Batseba

Saul var Israels første konge. Profeten Samuel, som havde salvet Saul til konge, blev mere og mere utilfreds med Saul. I stedet blev
David mere og mere populær og kong Saul
mere og mere misundelig på David.
David var også en dygtig harpespiller og digter, og han underholdt kong Saul med sit harpespil. Pludselig en dag blev Saul rasende og
kastede sit spyd efter David, mens han spille
på harpen for ham.
Til sidst søgte Saul at slå David ihjel og David
måtte flygte og gemme sig i øde bjergegne.
Engang skete det, mens kong Saul og hans
krigere søgte efter David, at Saul gik ind i en
bjerghule for at ”gå på WC”. Saul lagde sin
kappe fra sig uden at vide, at David og hans
mænd sad længere inde i hulen i mørket.
David, der var meget modig, listede hen og
skar et lille stykke af Sauls kappe og forsvandt ind i mørket igen.
Lidt efter, da Saul var kommet et godt stykke
væk, råbte David hen imod Saul, at han nemt
kunne have slået Saul ihjel, men slet ikke
ønskede at gøre det.
Nu brød Saul sammen og brast i gråd og sagde: ”Du har handlet godt imod mig, mens jeg
har handlet ondt imod dig.! - Og nu anerkendte Saul, at det var bedre, hvis David blev
konge i stedet for ham.
Men kong Saul ændrede sig ikke. Alligevel
skånede David igen hans liv næsten på samme måde som i klippekulen. Til sidste gik det
helt galt for Saul. For at undgå at blive slået
ihjel i en krig, som han var ved at tabe, styrtede han sig ind i sit eget sværd og døde.

Tempelbyggeri, visdomsord og forfald: 1. Kong. kap. 3, 5, 6 og 11

Filistrene samlede deres tropper til krig, mens
kong Saul og Israels mænd stillede op til
kamp mod filistrene. … Nu trådte krigeren
Goliat frem fra filistrenes rækker og udfordrede til tvekamp. Han hed Goliat og var seks
alen høj. Han var iført en stærk kobberbrynje.
Hans spyd var frygtindgydende stort. Han
råbte over mod de israelitiske soldater: ”Kom
med en mand, så vi kan kæmpe mod hinanden!« Kong Saul og alle israelitterne blev ude
af sig selv af rædsel.
Men den unge David sagde nu til kong Saul:
»Du skal ikke tabe modet på grund af denne
filister; nu går jeg hen og kæmper med
ham.« Kong Saul tøvede længe, men gav ham
til sidst lovs til at kæmpe.
Kong Saul gav nu David sin egen krigsrustning på, men David kunne ikke bevæge sig i
den. Så tog han den af, greb sin stav og udsøgte sig fem glatte sten og lagde dem i sin
hyrdetaske, og med sin slynge i hånden gik
han hen imod filisteren.
Da filisteren fik øje på David, blev han fyldt af
foragt for den rødmossede dreng. Filisteren
sagde til David: »Tror du, jeg er en hund, siden du kommer mod mig med din stav?« Og
filisteren forbandede David og sagde til ham:
»Kom herhen, så skal jeg give himlens fugle
og jordens dyr din krop!«
Goliat satte sig i bevægelse og styrede lige
hen imod David, som hurtigt løb lige imod
Goliat, stak sin hånd ned i tasken og tog en
sten op af den, slyngede den rundt og ramte
filisteren i panden, så stenen borede sig ind i
hans pande, og han faldt næsegrus til jorden.

Magt og magtmisbrug

Den store konges store synd: 2. Samuel kap. 11

Saul og David

Tungsind, krig og storsind: 1. Samuel 16,1-23 og 18,1-16 og 24,1-23

David og Goliat

Den lille vinder over den store: 1. Samuel 17,1-58

Mod og storsind
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Kong Salomo var søn af kong David, som havde været en meget populær konge og skaffet landet fred og
storhed og havde betydet meget for israelitternes tro
på Gud. David skrev fx sange og bønner.
Salomo er kendt for en meget stor visdom. En dag
skulle han dømme mellem to kvinder, som begge
hævdede at et barn var deres. De boede nemlig i
samme hus, og fik begge et barn næsten samtidigt,
men den ene døde en nat, og den ene af kvinderne
hævdede, at den anden havde byttet rundt på det
levende og døde barn om natten, mens den anden
kvinde sov. - Hvem af dem talte ikke sandt? Og
hvem tilhørte det levende barn.
Kong Salomo sagde nu, at man skulle hente et sværd
og hugge det levende barn over i to stykker, så kunne de hver få halvdelen!
Den kvinde, der virkelig var mor til barnet råbte nu:
Giv barnet til den anden kvinde! Hun havde nemlig
moderfølelse for barnet. Og på den måde fandt Salomo ud af, at hun var den rigtige mor, og hun fik barnet.
Kong Salomo
var umådelig
rig, og byggede
det første jødiske tempel i
Jerusalem. Men
det var alligevel
meget mindre
end det Kong
Herodes den
Store (ham fra
julefortællingerne) byggede
omkring år 0.

”Engang ved aftenstid stod David op af sin seng og
gik rundt på taget af sit hus. Deroppefra fik han
øje på en kvinde, der var ved at tage bad. Hun var
meget smuk. David sendte bud og forhørte sig om
kvinden, og han fik det svar, at det var Batseba,
Eliams datter, hittitten Urias' kone. David sendte
så bud efter hende. Hun kom ind til ham, og han
lå med hende; …
Men kvinden var blevet gravid, og hun sendte bud
til David og fortalte ham, at hun var blevet gravid. …
Næste morgen skrev David et brev til
(hærføreren) Joab og sendte det med Urias. I brevet stod der: »Sæt Urias i forreste linie, hvor kampen er hårdest, og lad ham i stikken, så han kan
blive dræbt.« Joab, der havde holdt øje med byen,
satte Urias på det sted, hvor han vidste, at der
stod tapre krigere. Da nu mændene i byen gjorde
udfald mod Joab, faldt en del af Davids folk; også
hittitten Urias døde. …
Da Urias' kone hørte, at hendes mand var død,
holdt hun ligklage over sin mand. Men da sørgetiden var omme, hentede David hende hjem til sig;
han giftede sig med hende, og hun fødte ham en
søn. - Men det, David havde gjort, var ondt i Herrens øjne.”
Profeten Natan hørte om det, der var sket, og han
gik op til kong David for at irettesætte ham, men
man kan jo ikke bare regne med at en konge, der
har al magt i landet vil finde sig i, hvad en profet
siger til ham. Især ikke, når man har gjort noget
forkert. - Hvad mon Natan gjorde for at afsløre
David. Se det under siden PROFETER, Natan. Her
kan du læse, hvad Natan sagde til kong David.

KONGER

Saul og David

David og Batseba

Salomo

David og Goliat

Mod og storsind - Magt og magtmisbrug
- tegn det vigtigste som tegneserie -

17

PROFETER

Daniel

Drømmetydning og løvekule: Daniels bog kap. 5 og 6

Profeten Elias er den mest berømte af Israels
mange profeter. Her er tre fortællinger om
ham:
Flere af Israels konger krænkede Gud, fordi
de dyrkede afguder. Som straf lukkede Elias
himlen for al regn i 3½ år inden det igen regnede. Han overlevede selv hungersnøden
med hjælp fra en fattig enke, som på mirakuløs vis blev ved med at have mel og olie
nok til at kunne bage brød.
Elias hadede nabolandets afgud Baal, fordi
mange af israelitterne var begyndt at dyrke
Baal i stedet for Herren, Israels Gud. For at
bevise, hvilken gud, der var den sande og
stærkeste, indbød Elias til en styrkeprøve på
Karmels bjerg. Man byggede to altre, og så
skulle den sande gud selv antænde offertyren
på alteret for hans navn. Elias hældte endog
masser af vand på sit alter. Baalprofeterne
råbte på Baal hele dagen uden svar. Elias
råbte på Herren én gang og en ild slog ned
fra himlen og fortærede tyren. - Derefter slog
Elias alle Baals 450 profeter ihjel.

Profeten Natan gik til kong David efter at
David havde syndet imod Gud ved at gøre
Batseba gravid og derefter sørgede for, at
hendes mand, hærføreren Urias, blev sat til
en meget farlig militæropgave, så han med
stor sikkerhed ville blive slået ihjel, hvad Urias også gjorde. - Natan fortalte nu David
denne historie:
»Der var to mænd i samme by; den ene var
rig, den anden fattig. Den rige havde får og
køer i mængde, den fattige havde kun et
eneste lille lam, som han havde købt. Han
tog sig godt af det, det voksede sig stort
hjemme hos ham og børnene.
En dag fik den rige besøg, men han nænnede
ikke at tage af sine egne får eller okser og
tilberede det til den vejfarende, der var kommet til ham. Så tog han den fattige mands
lam og tilberedte det til manden, der var
kommet.«
Davids vrede flammede voldsomt op mod
den mand, og han sagde til Natan: »Så sandt
Herren lever: Den mand, der gør sådan, skal
dø, og lammet skal han erstatte firedobbelt,
fordi han har handlet så hjerteløst!« Da sagde Natan til David: »Du er manden! Dette
siger Herren, Israels Gud: Jeg salvede dig til
konge over Israel, og jeg reddede dig fra
Saul. Jeg gav dig din herres hus og lagde din
herres hustruer i din favn, og jeg gav dig
Israels hus og Judas hus. Og skulle det ikke
være nok, havde jeg gerne givet dig langt
mere. Hvorfor har du vist foragt for Herrens
ord og gjort, hvad der er ondt i hans øjne?

Esajas

Siden fortælles der om Elias, at han oplevede
en mærkelig åbenbaring af Gud. Elias troede,
at Gud ville komme som lyn, brag og bulder,
men da der lød en stille, sagte susen, var det
Gud.
Fortællingerne om Elias slutter med, at han
ikke døde en almindelig død, men derimod
forsvandt, mens han gik sammen med sin
efterfølger Elisa: ”Mens de gik og talte sammen, kom der pludselig en ildvogn med ildheste. Den skilte de to fra hinanden, og Elias
steg op til himlen i en storm.”

Messias vil komme med trøst og håb: Esajas 9,1-16 og kap. 55 og 61

Natan

Kong David - du er afsløret! - 2. Samuel 12,1-25 og Salme 51,1-21

Elias

Tørkestraf, styrkeprøve og himmelfart
1. Kong. Kap. 17 og 18 og 2. Kong. 2,1-14

Afsløringer - trusler om dom - fremtidshåb
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Daniel hørte til gruppen af jøder, som var blevet bortført af kong Nebudkadnesar, da Jesusalem blev ødelagt af Babylonerne i 586 f.v.t.
Det fortælles om Daniel, at han besad evnen til drømmetydning og bl.a. derfor var den højest placerede
jødiske ”indvandrer” i hovedstaden Babylon.
Han skulle tyde mærkelige drømme om fremtiden for
de store verdensriger, som voksede sig store og gik
brat under.
Èn beretning fortæller fx, at kong Belshassar, Nebudkasesars søn, under en stor fest krænkede nogle af
de genstande, som var blevet bortført fra Salomos
tempel i Jerusalem, og templet havde babylonerne
også smadret. Pludselig ser han en hånd foran sig
som skriver ”en skrift på væggen”: Du er vejet og
fundet for let! Det betyder, at Gud nu fratager ham
hans kongedømme, fordi han er blevet hovmodig.
Den nye hersker er perserrigets kong Darios. Han
gennemfører et totalforbud imod at dyrke andre guder end den guddommelige hersker Darios selv. Man
vil blive dødsdømt, og det ville sige blive kastet i en
hule ned til sultne løver: En løvekule.
Daniel var jøde og havde altid bedt til Gud tre gange
om dagen ved at knæle på sit værelse. Daniel bliver
afsløret i at bryde forbuddet, fordi han ikke vil holde
op med at tro på Gud og bede til sin Gud.
Darios er nødt til at dødsdømme Daniel selv om Daniel fortsat var en højt placeret embedsmand og lade
ham smide for løverne.
Kongen havde en frygtelig nat med dårlig samvittighed, men meget tidlige næste morgen opdager han
til sin forbløffelse og glæde, at Daniel var uskadt:
Gud havde sendt en engel og ”lukket løvernes gab.”

Esajas forudsiger i sine taler og digte, at der vil
komme en ny tid, hvor Israels folk og hele verden vil opleve en forvandling fra Herren med
befrielse fra mørke, ondt og sorg (frelse).
Det folk, der vandrer i mørket,
skal se et stort lys,
lyset skinner for dem,
der bor i mørkets land.
Kom, alle I, der tørster, kom og få vand!
Kom, I, der ingen penge har!
Køb korn, og spis!
Kom og køb korn uden penge,
vin og mælk uden betaling!
Gud Herrens ånd er over mig,
fordi Herren har salvet mig.
Han har sendt mig
for at bringe godt budskab til fattige
og lægedom til dem, hvis hjerte er knust,
for at udråbe frigivelse for fanger
og løsladelse for lænkede,
for at udråbe et nådeår fra Herren
og en hævndag fra vor Gud,
for at trøste alle, der sørger,
for at give Zions sørgende hovedpynt
i stedet for aske,
glædens olie i stedet for sørgedragt
og lovsang i stedet for svigtende mod.
De skal kaldes retfærdighedens ege,
plantet af Herren til hans herlighed.

PROFETER

Esajas

Natan

Elias

Daniel

Afsløringer - trusler om dom - fremtidshåb
- tegn det vigtigste i fortællingen i hver firkant -
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JESU BJERGPRÆDIKEN

Et hus på klippe eller på sand

At gøre eller ikke gøre, hvad Jesus siger: Matthæus 7,24-27

”I har hørt, at der er sagt: ›Øje for
øje og tand for tand.‹ Men jeg siger
jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget
ondt.
Men slår nogen dig på din højre
kind, så vend også den anden
til. Og vil nogen ved rettens hjælp
tage din kjortel, så lad ham også få
kappen.
Og vil nogen tvinge dig til at følge
ham én mil, så gå to mil med
ham. Giv den, der beder dig; og
vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig.”
…
”Elsk jeres fjender og bed for dem,
der forfølger jer.”

”Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget
og satte sig, og hans disciple kom hen til
ham. Og han tog til orde og lærte dem:

Bjælken i dit øje - splinten i din brors øje: Matthæus 7,1-5

Salige er de fattige i ånden,
for Himmeriget er deres.

Indse dine egne fejl!

Hvem lever det mest ægte liv?

Sørgende, barmhjertige, fredsstiftere! - Matthæus 5,1-12

Vend den anden kind til!

Det kan gøre ondt at være god: Matthæus 5,38-44

Du skal overvinde det onde med det gode

Salige er de, som sørger,
for de skal trøstes.
Salige er de sagtmodige,
for de skal arve jorden.
Salige er de, som hungrer og tørster efter
retfærdigheden, for de skal mættes.
Salige er de barmhjertige,
for de skal møde barmhjertighed.
Salige er de rene af hjertet,
for de skal se Gud.
Salige er de, som stifter fred,
for de skal kaldes Guds børn.
Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres.
Salige er I, når man på grund af mig håner
jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt
ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn
er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.”
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”Derfor: Enhver, som hører disse ord
og handler efter dem, skal ligne en klog
mand, der har bygget sit hus på klippen.
Og skybruddet kom, og floderne steg,
og stormene suste og ramte det hus.
Men det faldt ikke, for dets grund var
lagt på klippen.
Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand.
Og skybruddet kom, og floderne steg,
og stormene suste og slog imod det
hus. Og det faldt, og dets fald var
stort.«

”Hvorfor ser du splinten i din broders
øje, men lægger ikke mærke til bjælken i dit eget øje?
Eller hvordan kan du sige til din broder: Lad mig tage splinten ud af dit
øje! og så er der en bjælke i dit eget
øje?
Hykler, tag først bjælken ud af dit eget
øje; så kan du se klart nok til at tage
splinten ud af din broders øje.”

JESU BJERGPRÆDIKEN

Indse dine egne fejl!

Hvem lever det mest ægte liv?

Vend den anden kind til!

Et hus på klippe eller på sand

Du skal overvinde det onde med det gode
- skriv dine tanker om citaterne i hver firkant og diskuter i klassen -
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JESUS SOM LÆRER

Gud må kaldes far! - Matthæus 6,9-15

Sandelig, sandelig siger jeg
jer:

Bønnen Fader-vor

Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver
det kun det ene korn; men
hvis det dør, bærer det
mange fold. Den, der elsker
sit liv, mister det, og den,
der hader sit liv i denne
verden, skal bevare det til
evigt liv.
Den, der tjener mig, skal
følge mig, og hvor jeg er,
dér skal også min tjener
være.

Da farisæerne hørte, at Jesus
havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af
dem, en lovkyndig, spurgte ham
for at sætte ham på prøve: »Mester, hvad er det største
bud i loven?«

Hvordan bliver man uren?

Ikke fra det ydre, men inde fra hjertet: Markus 7,17-23

Det dobbelte kærlighedsbud

Du skal elske Gud og din næste som dig selv: Matthæus 22,34-40

Hvedekornets lov

Den, der mister sig selv, vinder sig selv: Johannes 12, 20-26

Faderen i Himmelen - medmennesket på Jorden

Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit
hjerte og af hele din sjæl og af
hele dit sind.‹ Det er det største
og det første bud.
Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din
næste som dig selv.‹ På de to
bud hviler hele loven og profeterne.«
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Når I beder, så lad ikke munden løbe,
som hedningerne gør, fordi de tror, at
de bønhøres for deres mange ord. Dem
må I ikke ligne. Jeres fader ved, hvad I
trænger til, endnu før I beder ham om
det.
Derfor skal I bede således:
Vor Fader, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også
på jorden;
giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke ind i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er Riget og magten og æren i
evighed! Amen.

Og Jesus kaldte atter skaren til sig og
sagde: »Der er intet, som kommer ind i
et menneske udefra, der kan gøre det
urent, men det er det, som kommer ud
af et menneske, der gør et menneske
urent.”
Fatter I ikke, at alt det, som kommer
ind i et menneske udefra, ikke kan gøre
det urent? For det kommer ikke ind i
hjertet, men ned i maven, og det kommer ud igen.« Dermed erklærede han al
slags mad for ren.
Og han sagde: »Det er det, som kommer ud af et menneske, der gør et
menneske urent. For indefra, fra menneskenes hjerte, kommer de onde tanker, utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, griskhed, ondskab, svig, umådehold, misundelse, bespottelse, hovmod,
tåbelighed.
Alt dette onde kommer indefra og gør
et menneske urent.«

JESUS SOM LÆRER

Det dobbelte kærlighedsbud

Hvordan bliver man uren?

Hvedekornets lov

Bønnen Fader-vor

Faderen i Himmelen - medmennesket på Jorden
- forklar så kort som muligt, hvad der menes i hver firkant -
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JESU VENNER

De fremmede

Dem, der er anderledes: Johs. 4,1-26

”Så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud; de stiller hende foran
ham og siger til ham: »Mester, denne
kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder;
hvad siger du?« Det sagde de for at
sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham.
Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til
at skrive på jorden med fingeren. Da
de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem: »Den
af jer, der er uden synd, skal kaste den
første sten på hende.« Og han bøjede
sig igen ned og skrev på jorden.
Da de hørte det, gik de væk, én efter
én, de ældste først, og Jesus blev alene
tilbage med kvinden, som stod foran
ham. Jesus rettede sig op og sagde til
hende: »Kvinde, hvor blev de af? Var
der ingen, der fordømte dig?« Hun svarede: »Nej, Herre, ingen.« Så sagde
Jesus: »Heller ikke jeg fordømmer dig.
Gå, og synd fra nu af ikke mere.«

Og Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Dér var der en mand, som
hed Zakæus, han var overtolder, og
han var rig. Han ville gerne se, hvem
Jesus var, men kunne ikke for skaren,
da han var lille af vækst.

Dem ingen vil røre ved: Lukas 5,12-16

Så løb han i forvejen og klatrede op i et
morbærfigentræ for at få ham at se, for
han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde:
»Zakæus, skynd dig at komme ned! I
dag skal jeg være gæst i dit hus.« Så
skyndte han sig ned og tog glad imod
ham.

De spedalske

Toldere

Dem, der hjælper vores fjender: Lukas 19,1-10

Syndere

Dem - drankere, svindlere, prostituerede: Luk. 7,36-50+Joh. 8,1-11

blandt dem - de udstødte og anderledes

Men alle, som så det, gav ondt af sig og
sagde: »Han er gået ind som gæst hos
en syndig mand.« Men Zakæus stod
frem og sagde til Herren: »Se, Herre,
halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til
de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt
tilbage.« Da sagde Jesus om ham: »I
dag er der kommet frelse til dette hus,
fordi også han er en Abrahams søn. For
Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.«
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Jesus måtte tage vejen igennem Samaria. Han kom
da til en by i Samaria, der hed Sykar. Dér var Jakobskilden. Træt af vandringen satte Jesus sig så
ved kilden; det var ved den sjette time.
En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus
sagde til hende: »Giv mig noget at drikke.« Hans
disciple var nemlig gået ind til byen for at købe
mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham:
»Hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk
kvinde, om noget at drikke?« – jøder vil nemlig ikke
have med samaritanere at gøre.
Jesus svarede hende: »Hvis du kendte Guds gave og
vidste, hvem det er, der siger til dig: Giv mig noget
at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville
have givet dig levende vand.« Kvinden sagde til
ham: Du er vel ikke større end vor fader Jakob, som
gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans
sønner og hans kvæg?«
Han sagde til hende: »Gå hen og kald på din mand,
og kom herud!« Kvinden svarede: »Jeg har ingen
mand.« Jesus sagde til hende: »Du har ret, når du
siger: Jeg har ingen mand; for du har haft fem
mænd, og den, du har nu, er ikke din mand; dér
sagde du noget sandt.«
Kvinden sagde til ham: »Herre, jeg ser, at du er en
profet. Jeg ved, at Messias skal komme« – det vil
sige Kristus; »når han kommer, vil han fortælle os
alt.« Jesus sagde til hende: »Det er mig, den der
taler til dig.«
Netop da kom hans disciple tilbage, og de undrede
sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lod så sin vandkrukke stå og
gik ind til byen og sagde til folk: »Kom og se en
mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort.”

Engang mens Jesus var i en af byerne, kom der en mand, som var fuld
af spedalskhed.
Da han fik øje på Jesus, kastede han
sig ned på sit ansigt og bad ham:
»Herre, hvis du vil, kan du gøre mig
ren.« Jesus rakte hånden ud, rørte
ved ham og sagde: »Jeg vil, bliv
ren!« Og straks forlod spedalskheden
ham.
Han forbød ham at sige det til nogen, men: »Gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring et offer for
din renselse, sådan som Moses har
fastsat, som et vidnesbyrd for
dem.«
Men rygtet om ham spredtes mere
og mere, og store skarer samledes
for at høre ham og for at blive helbredt for deres sygdomme.
Men han trak sig tilbage til øde steder og bad.

JESU VENNER

Toldere

De spedalske

Syndere

De fremmede

blandt dem - de udstødte og anderledes
- giv eksempler fra vore dage på noget, der ligner lignelsen -
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JESU MODSTANDERE

Romernes general kræver ro og orden: Markus 15,1-15

”Det var to dage før påske og de usyrede
brøds fest. Ypperstepræsterne og de skriftkloge søgte at finde ud af, hvordan de kunne
gribe Jesus med list og slå ham ihjel. For de
sagde: »Ikke under festen, for at der ikke
skal blive uro i folket!«

Pontius Pilatus

Men Judas Iskariot, en af de tolv, gik til ypperstepræsterne for at forråde ham 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.”
Ypperstepræsterne og hele Rådet søgte at få
et falsk vidneudsagn mod Jesus for at kunne
dømme ham til døden, men de fandt ikke
noget, selv om mange trådte frem og vidnede falsk. Til sidst trådte dog to frem og sagde: »Han har sagt: Jeg kan bryde Guds tempel ned og rejse det igen på tre dage.« Så
stod ypperstepræsten frem og spurgte ham:
»Har du ikke noget at svare på det, de vidner imod dig?« Men Jesus tav. Så sagde ypperstepræsten til ham: »Jeg besværger dig
ved den levende Gud: Sig os, er du Kristus,
Guds søn?« Jesus svarede ham: »Du sagde
det selv. Men jeg siger jer: Herefter skal I se
Menneskesønnen sidde ved den Almægtiges
højre hånd og komme på himlens skyer.« Da flængede ypperstepræsten sine klæder og sagde: »Han har spottet Gud! Hvad
skal vi nu med vidner? Nu har I selv hørt
bespottelsen. Hvad mener I?« De svarede:
»Han er skyldig til døden.«

Messias kan ikke være søn af en tømrer
Matt 12,9-14, Mark 6,3, Luk 11,37-47

”Da Herodes (den store) nu indså, at han
var blevet narret af de vise mænd, blev han
rasende; og i Betlehem og i hele dens omegn lod han alle drenge på to år og derunder myrde, ud fra den tid, han havde fået
opgivet af de vise mænd. Da opfyldtes det,
som var talt ved profeten Jeremias, der siger:

De skriftkloge og farisæerne

Herodes-kongerne

Væk med ”kong Jesus”! - Matt 2,16-17 og Lukas 23,8-12

Ypperstepræsterne

Jesus provokerer og skaber uro i byen! - Matt kap 26 og Mark. 14

blandt de magtfulde jøder og romerne

I Rama høres råb,
gråd og megen klage;
Rakel græder over sine børn,
hun vil ikke lade sig trøste,
for de er ikke mere.
…
Herodes (Antipas, søn af Herodes den store)
blev meget glad for at se Jesus; for han
havde længe gerne villet møde ham, fordi
han havde hørt om ham, og han håbede at
se ham gøre et tegn. Han stillede ham mange spørgsmål, men Jesus svarede ham ikke. Imens stod ypperstepræsterne og de
skriftkloge og rettede stærke anklager mod
ham. Sammen med sine soldater viste Herodes ham foragt og hånede ham ved at
iføre ham en pragtfuld kappe og sendte
ham tilbage til Pilatus. Den dag blev Herodes og Pilatus venner. Før havde der været
fjendskab mellem dem.”
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Straks om morgenen, da ypperstepræsterne havde
taget deres beslutning sammen med de ældste og
de skriftkloge og hele Rådet, lod de Jesus binde og
førte ham hen og udleverede ham til Pilatus.
Og Pilatus spurgte ham: »Er du jødernes konge?«
Jesus svarede: »Du siger det selv.« Ypperstepræsterne anklagede ham voldsomt, og Pilatus spurgte
ham igen: »Siger du ikke noget? Hør, hvor de anklager dig!« Men Jesus svarede ikke mere, så Pilatus undrede sig.
Under festen plejede Pilatus at løslade en fange efter folkets eget ønske. Der var en, som hed Barabbas, som sad fængslet sammen med de oprørere,
der havde begået drab under oprøret. Folkeskaren
gik nu op til Pilatus og begyndte at bede ham om at
gøre, som han plejede.
Han svarede dem: »Vil I have, at jeg skal løslade
jer jødernes konge?« Han var nemlig klar over, at
det var af misundelse, ypperstepræsterne havde
udleveret Jesus. Men ypperstepræsterne opildnede
folkeskaren til hellere at få Barabbas løsladt. Så tog
Pilatus igen ordet og spurgte dem: »Hvad vil I så
have, at jeg skal gøre med ham, som I kalder jødernes konge?« De råbte tilbage: »Korsfæst ham!«
Pilatus spurgte dem: »Hvad ondt har han da gjort?«
Men de råbte blot endnu højere: »Korsfæst ham!«
Pilatus ville gerne gøre folkeskaren tilpas og løslod
dem Barabbas, men lod Jesus piske og udleverede
ham til at blive korsfæstet.

Og se, der var en mand med en vissen hånd. Og
for at farisæerne kunne anklage Jesus, spurgte
de: »Er det tilladt at helbrede på en sabbat?« Men
han sagde til dem: »Hvem af jer, der har et får,
ville ikke gribe fat i det og trække det op, hvis det
faldt i grøften på en sabbat? Et menneske er dog
meget mere værd end et får. Derfor er det tilladt
at gøre noget godt på en sabbat.« Da sagde han
til manden: »Ræk din hånd frem!« Han rakte den
frem, og den blev rask igen som den anden. Men
farisæerne gik ud og traf beslutning om at få ham
slået ihjel.
…
Er det ikke tømreren, Marias søn og bror til Jakob
og Joses og Judas og Simon? Bor hans søstre ikke
her hos os?« Og de blev forarget på ham.
...
Farisæeren undrede sig, da han så, at Jesus ikke
vaskede sig før måltidet. Men Jesus sagde til
ham: »I farisæere renser bæger og fad udenpå,
men indeni er I fulde af rovlyst og ondskab. Tåber! Han, som har skabt det ydre, skabte han ikke også det indre? … Ve jer, farisæere! I giver
tiende af mynte og af alle slags grønsager, men
kommer let om ved ret og kærlighed til Gud. Det
ene skal gøres og det andet ikke forsømmes. Ve
jer, farisæere! I holder af at sidde øverst i synagogen og lade jer hilse på torvet. Da han gik bort
derfra, begyndte de skriftkloge og farisæerne at
trænge hårdt ind på ham og udspørge ham om
mange ting, mens de lurede på ham for at fange
ham i noget af det, han svarede.

JESU MODSTANDERE

Herodes-kongerne

De skriftkloge og farisæerne

Pontius Pilatus

Ypperstepræsterne

blandt de magtfulde jøder og romerne
- tegn og skriv det, som er fjendskabet i hver af firkanterne -
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PAULUS

Paulus skriver sådan om sig selv:

Paulus’ teologi

retfærdiggørelse ved tro - tro, håb og kærlighed
Romerbrevet 3,21-31 og 1. Korinterbrev kap. 13

”Saulus var fuld af raseri og truede Jesu disciple med mord; han gik til ypperstepræsten og fik tilladelse til at fængsle de jøder i
Damaskus, som var begyndt at leve i tro på,
at Jesus var Messias og være hans disciple.
Men undervejs, netop som han nærmede sig
Damaskus, skinnede et lys fra himlen pludselig om ham. Han faldt til jorden og hørte en
røst sige: »Saul, Saul, hvorfor forfølger du
mig?« Han svarede: »Hvem er du, herre?«
Han sagde: »Jeg er Jesus, som du forfølger. Så rejste Saulus sig op fra jorden, men
skønt hans øjne var vidt åbne, kunne han
ikke se. De måtte lede ham ved hånden og
føre ham ind i Damaskus. I Damaskus var
der en discipel, som hed Ananias, og til ham
sagde Herren i et syn: »Ananias. Rejs dig og
gå hen i Den lige Gade og spørg i Judas' hus
efter Saulus fra Tarsus.
Ananias svarede: »Herre, jeg har hørt af
mange, hvor meget ondt denne mand har
gjort mod dine hellige i Jerusalem.
Men Herren sagde til ham: »Gå! For han er
det redskab, jeg har udvalgt til at bringe mit
navn frem for hedninger og konger og Israels
børn, og jeg vil vise ham, hvor meget han
skal lide for mit navns skyld.« Så gik Ananias
hen til Paulus og lagde hænderne på ham og
sagde: »Broder Saul, Herren har sendt mig,
Jesus, som viste sig for dig på vejen hertil,
for at du igen skal kunne se og blive fyldt af
Helligånden.« Da kunne han se igen, og han
rejste sig og blev døbt og tog føde til sig. Og
han begyndte straks at prædike, at Jesus er
Messias. Snart blev han selv forfulgt.”

Paulus har fortalt dette om sit liv før han
blev kristen:
Jeg har som farisæer levet efter den strengeste retning i den jødiske religion. .. Jeg
har selv været af den mening, at man burde
gøre meget for at bekæmpe Jesu, nazaræerens, navn, og det gjorde jeg i Jerusalem.
Jeg fik fuldmagt fra ypperstepræsterne og
lod mange af de hellige sætte i fængsel, og
når de skulle henrettes, stemte jeg for
det. I alle synagoger har jeg ofte med straf
forsøgt at tvinge dem til bespottelse. Så
voldsomt rasede jeg imod dem, at jeg forfulgte dem helt til byer i udlandet.

Paulus’ rejser og breve

Steningen af Stefanus:
Få år efter Jesu død og opstandelse var der
allerede flere tusinde kristne, og de organiserede bl.a. uddelinger til fattige blandt disse mange. En af dem, der havde hovedansvaret for fattighjælpen, hed Stefanus.
Stefanus er et meget kendt eksempel fra
den tidlige forfølgelse af kristne:
”Og Saulus (Paulus) bifaldt mordet på Stefanus … og han søgte at tilintetgøre menigheden, han trængte ind i det ene hus efter
det andet, slæbte både mænd og kvinder ud
og fik dem fængslet”

Kristus døde for vore synder , … han blev begravet ... han opstod på den tredje dag og han blev
set af Kefas og dernæst af de tolv. Dernæst blev
han set af over fem hundrede brødre på én gang,
de fleste af dem er endnu i live, men nogle er sovet hen. Dernæst blev han set af Jakob, siden af
alle apostlene.
Men sidst af alle blev han også set af et misfoster
som mig; for jeg er den ringeste af apostlene, ikke
værdig til at kaldes apostel, fordi jeg har forfulgt
Guds kirke.
Paulus tænkte derfor , at når Gud kunne elske sådan en som ham og bruge ham som apostel, så
ville mange lettere kunne tro på, at Gud også elskede dem, og ligesom ham selv komme til tro på
at Jesus som Messias og blive døbt.
Paulus er særlig kendt for to sætninger:
Der er ingen forskel; for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud, og ufortjent gøres de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus
Jesus.
Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den
misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig
ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger
ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke
nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.

Der er 13 breve, som bærer Paulus navn, i Det
nye Testamente. Nogle er meget lange og sat
sammen af flere breve, andre er helt korte. De
fleste er skrevet af Paulus selv.

3 missionsrejser og 13 breve i Det Nye Testamente
Ap. Gern. kap. 13-20

Saulus’ had imod de nye kristne

Arrangerede fængslinger og tortur. Bifaldt steningen af Stefanus
Ap.G. 7,54-8,4 og 26,9-16

Paulus drives af troen på den opstandne Jesus
Ap.Gern. 9,1-25 og 26,13-23

Saulus’ omvendelse - en ny Paulus

først forfølger af de kristne - så selv forfulgt som kristen
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Mange af brevene hænger sammen med Paulus
tre lange rejser, hvor han besøgte jødiske synagoger på Cypern, Grækenland og Lilleasien(Tyrkiet)
og fik mange venner. Under rejserne prædikede
Paulus først for jøderne for at de skulle komme til
tro på, at Jesus var Messias. Nogle gange tog jøderne imod hans ord, andre gange ikke og nogle
gange gik det helt galt, så Paulus blev udstødt af
jøderne og endog forfulgt. Så prædikede Paulus
videre for ikke-jøder, som han kaldte for hedninger. Han sagde, at de også kunne blive kristne og
at de ikke behøvede at følge jødernes skikke og
regler, selv om både Jesus og han selv var jøder.
Derfor fik Paulus mange fjender blandt jøderne,
som ikke mente, at Jesus havde været Messias.
Til sidst blev Paulus taget til fange og anklaget.
Men fordi han både var jøde og romersk statsborger kunne han kræve, at blev dømt at en romersk
domstol - for kejseren. Og romerne var ret ligeglade med det meste af det, som jøderne gik så
højt op i, og som de forfulgte Paulus for.
Rejsen til Rom blev langvarig og besværlig og her
endte Paulus i en husarrest og skrev herfra flere
af brevene i Det nye Testamente. Omkring år 64
(eller måske år 67) blev Paulus forfulgt og henrettet, sandsynligvis halshugget af romerne i Rom. Den anden store apostel, Peter, blev som ikkeromer korsfæstet i Rom under disse forfølgelser.

PAULUS

Paulus’ rejser og breve

Saulus’ had imod de nye kristne

Paulus’ teologi

Saulus’ omvendelse - en ny Paulus

først forfølger af de kristne - så selv forfulgt som kristen
- tegn eller skriv det vigtigste i hver firkant -
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BREVE OG APOKALYPSE

Det godes endelige sejr over det onde:

Døden, sorgen og det onde er forbi: Et nyt paradis
Johannes’ Åbenbaring 21,1-8 og 22,1-5

Apokalypsen - En ny himmel og en ny jord

Mine kære, det er ikke et nyt bud, jeg skriver
til jer, men et gammelt, som I har haft fra
begyndelsen; dette gamle bud er ordet, som
I har hørt. Og dog er det et nyt bud, jeg skriver til jer, det som er sandt i ham og i jer:
mørket viger, og det sande lys skinner allerede.
Den, der siger, at han er i lyset, men hader
sin broder, er stadig i mørket. Den, der elsker sin broder, bliver i lyset, og i ham er der
intet, som bringer til fald. Men den, der hader
sin broder, er i mørket og vandrer i mørket,
og han ved ikke, hvor han går, fordi mørket
har blindet hans øjne.
Jeg skriver til jer, børn: Jeres synder er tilgivet jer for hans navns skyld.
Jeg skriver til jer, fædre: I kender ham, som
har været fra begyndelsen.
Jeg skriver til jer, I unge: I har overvundet
den Onde.
Jeg har skrevet til jer, børn: I kender Faderen.
Jeg har skrevet til jer, fædre: I kender ham,
som har været fra begyndelsen.
Jeg har skrevet til jer, I unge: I er stærke,
Guds ord bliver i jer, og I har overvundet den
Onde.
Elsk ikke verden og heller ikke det, som er i
verden. Hvis nogen elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i ham; for alt det, som er
i verden, kødets lyst og øjnenes lyst og pral
med jordisk gods, er ikke af Faderen, men af
verden. Og verden og dens begær går til
grunde, men den, der gør Guds vilje, bliver til
evig tid.

Men alle tings ende er nær. Vær derfor besindige og årvågne, så I kan bede; først og
fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange
synder.

Apokalypsen - De fire ryttere

Symboler for krig, erobring, hungersnød og død
Johannes’ Åbenbaring 6,1-8

Peters breve - formaninger

Indbyrdes kærlighed, lidelse, forbillede: 1. Peters brev 4,7-5,3

Johannes’ breve - formaninger

Broderkærlighed og verdens begær: 1. Johannes brev 2,7-27

det ondes sejr og nederlag i verden malet med stærke symboler

Vær gæstfrie mod hinanden uden tværhed. Som gode forvaltere af Guds mangfoldige nåde skal enhver af jer tjene de andre
med den nådegave, han har fået.
I kære, I skal ikke undre jer over den ildprøve, I er ude for, som var det noget fremmed, der skete med jer; men glæd jer, når I
deler Kristi lidelser, så at I også kan juble af
glæde, når hans herlighed åbenbares. Hvis I
bliver hånet for Kristi navns skyld, er I salige, for herlighedens ånd, Guds ånd, hviler
over jer.
Men ingen af jer må lide som morder eller
tyv eller forbryder eller for at gå andres ret
for nær; men hvis nogen lider som kristen,
skal han ikke skamme sig, men gøre Gud
ære med det navn.
Vær hyrder for Guds hjord hos jer, vogt
den, ikke af tvang, men frivilligt, som Gud
vil det, ikke for ussel vindings skyld, men
glad og gerne. Gør jer ikke til herskere over
dem, I har ansvaret for, men vær forbilleder
for hjorden.
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”Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den

første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny
Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud,
rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige:
Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos
dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv
være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg,
ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi
det, der var før, er forsvundet.
Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør
alting nyt!« Den, der tørster, vil jeg give af kilden
med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve
dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være
min søn. Men de feje og troløse og afskyelige og
morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i
søen, der brænder med ild og svovl; det er den
anden død.«
Og englen viste mig floden med livets vand, klart
som krystal, den vælder ud fra Guds og Lammets
trone. I midten, med gaden på den ene side og
floden på den anden, står livets træ, som bærer
frugt tolv gange, hver måned giver det frugt, og
træets blade tjener til lægedom for folkeslagene. Og der skal ikke mere være nogen forbandelse.

Og jeg så Lammet bryde det første af de syv segl,
og jeg hørte et af de fire levende væsener sige
med tordenrøst: »Kom!« Og jeg så en hvid hest,
og han, der sad på den, havde en bue. Han fik givet en krone, og han drog ud fra sejr til sejr.
Og da Lammet brød det andet segl, hørte jeg det
andet væsen sige: »Kom!« Og ud kom en anden,
ildrød hest, og han, der sad på den, fik givet at
tage freden fra jorden, så folk myrder hinanden.
Og han fik givet et stort sværd.
Og da Lammet brød det tredje segl, hørte jeg det
tredje væsen sige: »Kom!« Og jeg så en sort hest,
og han, der sad på den, havde en vægt i hånden. Og jeg hørte nogen sige, som var det en røst
midt inde mellem de fire væsener: »Et mål hvede
for en denar og tre mål byg for en denar, men olie
og vin må du ikke skade!«
Og da Lammet brød det fjerde segl, hørte jeg det
fjerde væsens røst sige: »Kom!« Og jeg så en gustengul hest, og han, der sad på den, hed Døden,
og Dødsriget fulgte med ham. Og de fik givet magt
over en fjerdedel af jorden, til at dræbe med
sværd og sult og pest og jordens vilde dyr.

31

Død

Hungersnød

Erobring

Krig

Sæt pile til rytterne på
billedet, når du har læst
teksten fra apokalypsen.

De fire ryttere er symboler
for den største ondskab og
det, som plager menneskene
mest på jorden.

Det ondes mange sejre
på jorden:

Apokalypsen - De fire ryttere

Peters breve - formaninger

Apokalypsen - En ny himmel og en ny jord

Johannes’ breve - formaninger

BREVE OG APOKALYPSE

det ondes sejr og nederlag i verden malet med stærke symboler
- forklar kort eller tegn i hver firkant -
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