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Andagt 60-120

Hvad ved du om Gud?
Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt.
Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig.
Men der er et problem, og det er, at synd skiller os fra Gud. Synd er, når vi
f.eks. vælger at lyve i stedet for at sige sandheden eller drille i stedet for at
være venlige. At synde betyder at gøre det, vi vil, i stedet for at gøre, som
Gud vil. Synd forhindrer os i at lære Gud at kende.
Men Gud sendte sin eneste søn, Jesus, til jorden for at redde dig fra din synd.
Guds søn blev til et menneske og boede på jorden i 33 år. Han syndede aldrig.
Han adlød altid Gud. Men Guds plan var, at hans søn skulle dø for din synd,
så den ikke længere skiller dig fra Gud. Derfor døde Jesus på korset. Alle
de synder, som vi mennesker har begået, blev lagt på Jesus, da han døde
på korset. Han blev straffet, selv om han ikke havde gjort noget forkert. Tre
dage senere gjorde Gud ham levende igen. Jesus lever stadigvæk og bor i
Himlen sammen med Gud.

Hvordan lærer man Gud at kende?
1. Fortæl Gud, at du har syndet.
Gud siger: ”Derfor skal I omvende jer og vende om, for at jeres
synder kan blive slettet ud ...“ (Apostlenes Gerninger 3,19). Vend dig
bort fra de forkerte ting, du har sagt, gjort og tænkt. Fortæl Gud, at du ønsker
at adlyde ham fremover.
2. Tro på, at Jesus døde for din skyld. Tro på, at han kan fjerne synden, der
skiller dig fra Gud. Bibelen fortæller: ”Tro på Herren Jesus, så skal du ... blive
frelst.“ (Apostlenes Gerninger 16,31).
Du kan gøre disse to ting ved at bede til Gud – altså tale med ham - og f.eks.
sige: ”Kære Gud, jeg har syndet og det er jeg ked af. Tilgiv mig. Tak, fordi
Jesus døde for min skyld. Fra i dag vil jeg tro på dig. Amen.“
Hvis det er første gang, du har bedt den bøn til Jesus, så skriv datoen i dag
ned, så du altid kan huske den

Denne bog tilhører

Er du klar til at opdage nyt om Gud hver dag?
At lære mere om Gud er en fantastisk oplevelse! Er du klar over, at Gud ønsker,
at du bruger tid sammen med ham hver dag? Det gør han! Vi kunne kalde
denne tid sammen med Gud for ”stilletid“. Det er en tid, hvor du er stille og
læser om Gud, tænker på ham og taler med ham.
I de næste to måneder vil denne bog hjælpe dig med at holde din stilletid
sammen med Gud. Vælg et godt tidspunkt på dagen – måske når du vågner
om morgenen eller lige før du går i seng. Sørg for at have denne bog ved siden
af dig sammen med en blyant eller en kuglepen og din Bibel, hvis du har en.

Gør sådan hver dag:
		

Tal med Gud.

Bed ham om at hjælpe dig med at forstå de ting, du læser i din stilletid.

		

Læs bibelverset øverst på hver side.

Hvis du har en Bibel, kan du også selv prøve at slå verset op. Øv dig hver dag på at sige det
udenad og prøv at se, hvor hurtigt du kan lære det uden at kigge i bogen.

		

Læs andagten.

Der er én side til hver dag. Hver andagt besvarer et vigtigt spørgsmål om Gud og om at
tro. Tag dig god tid til at læse andagten. Tænk også over, hvad der står i den.

		

Læs spørgsmålet,

der står efter hver andagt og tænk over dit svar. Der er plads til, at du kan skrive det ned,
hvis du vil. Når du skriver noget ned, er det nemmere at huske, hvad du har lært.

		

Tal med Gud igen.

I slutningen af hver andagt er der et forslag til en bøn, du kan bede, men du kan også
bede med dine egne ord.
Vi har sluttet hver bøn af med ordene: ”I Jesu navn. Amen.“ Det er for at huske dig på, at
det er dem, der kender Jesus, som kan bede til Gud. Men bare rolig - hvis du glemmer at
bede i Jesu navn, så hører Gud dig alligevel.
Du kan naturligvis også bede om andre ting end dem, der står i bønnen. Tak Gud for alt
det, han gør for dig. Tal med Gud om dine problemer eller bed ham om at hjælpe dig og
andre. Gud glæder sig til at høre fra dig!

Tip en 13’er.
Efter hver måned er der en side, vi kalder ”Tip en 13’er“. Her er nogle spørgsmål, du kan
svare på. Så kan du se, hvor meget du kan huske af det, du har læst. Når du har udfyldt
den, kan du se løsningen et andet sted på siden.

Er du klar til at opdage nyt?
Du kan gå i gang med det samme. På næste side kan du læse den første andagt og begynde
at lære Gud bedre at kende.

60

Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvem er Helligånden?
Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?
1 Korintherbrev 3,16
		
Har du prøvet at købe noget, der havde en garanti, for eksempel
		
en cd-afspiller? Måske har du ikke tænkt over det, men de fleste ting,
som er beregnet til at holde i længere tid, sælges med en garanti. En garanti er et
løfte om, at det, du har købt, virker. Når du vælger at tro på Jesus, giver Gud dig en
garanti for, at han altid vil være sammen med dig. Du får nemlig Helligånden, altså
Guds Ånd, som garanti.
Bibelen fortæller os, at Helligånden er en rigtig person, selv om du ikke kan
se ham. En person, der ønsker at fortælle dig om Jesus og hjælpe dig med at tro
på ham. Helligånden vejleder dig og beder for dig. Han bliver ked af det, når du er
ligeglad med, hvad Gud siger og bare gør, som du selv har lyst til.
Når du tror på Jesus og har bedt ham om tilgivelse for det forkerte i dit liv,
så flytter Helligånden ind i dit hjerte. Helligånden er jo Gud, for Gud er både
Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Og fordi Helligånden er Gud, så bliver din
krop Guds tempel eller kirke. Din krop bliver altså det hus, Gud bor i. Det er det,
der menes med verset øverst på siden. Det er lidt svært at forstå, men Helligånden
vil hjælpe dig.

k over:

n
Skriv eller tæ

n?

rt om Helligånde

r du læ
Hvilke tre ting ha

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du giver
mig Helligånden, som hjælper
og vejleder mig. Tak, fordi han er
min garanti for, at du er hos mig.
I Jesu navn. Amen.
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Hvad laver Helligånden?
		

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?

		

1 Korintherbrev 3,16

		
Helligånden har et mål: At mennesker og Gud er venner.
		
Derfor husker han os på, at vi er syndere, og at synden skiller os fra Gud.
Han fortæller os, når vi gør noget forkert. Og han husker os på, at vi har brug for
Jesus, så vi kan blive gode venner med Gud.
Helligånden arbejder i dig, selv om du måske endnu ikke har bedt om tilgivelse
for det forkerte i dit liv.
Måske har du oplevet, at du er blevet ked af det, når du har gjort noget forkert.
Har du prøvet at få dårlig samvittighed? Det er Helligånden, der arbejder i dig. Han
ønsker, at du siger undskyld til Gud for det forkerte, du har gjort, og at du takker
for, at Jesus døde for dig.
Når du tror på, at Jesus er din frelser, bor Helligånden i dit hjerte.
Det var det, du læste om i sidste andagt. Helligånden vil lære dig om Jesus, og han
vil give dig et tættere venskab med Gud. Han vil også lære dig at leve, som Jesus
gjorde. Han vil hjælpe dig med at fortælle andre om Jesus og give dig de ord, du
skal bruge. Bed Gud om hjælp, når du synes, at det er svært at fortælle andre om
Jesus og tro på, at Helligånden hjælper dig.

Skriv eller tæ
n

Hvad laver Hel

ligånden?

k over:

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak for Helligånden.
Tak for alt det, Helligånden gør
for mig og hjælper mig med. I
Jesu navn. Amen.
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Hvad gør Helligånden i mit liv?
		

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?

		

1 Korintherbrev 3,16

		
Når man skal finde vej, er det godt at have et kort.
		
Men det kan være svært at læse et kort, hvis man ikke ved, hvordan
man gør. Der er for eksempel forskellige tegn, der viser, om der er en motorvej
eller en sti. Bibelen er ligesom et kort. Den fortæller dig om Gud og om, hvordan
han ønsker, at du skal leve dit liv. Den viser dig vejen til Gud. Men Bibelen er ikke
altid let at forstå. Det hjælper Helligånden dig med.
Helligånden arbejder på, at du lærer Gud bedre og bedre at kende.
Han vil sørge for, at du forstår det, du hører fra Bibelen og det, du læser i den.
Helligånden kan hjælpe dig med at sige nej til at gøre forkerte ting. Og hvis du
alligevel kommer til at gøre noget forkert, vil han huske dig på, at du skal sige
undskyld til Gud.
Før Jesus vendte tilbage til Himlen, sagde han til sine disciple, altså dem, der
fulgte ham: ”Og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som
skal være hos jer til evig tid...” (Johannesevangeliet 14,16-17). Den talsmand, Jesus
talte om, var Helligånden. Med ordet ”talsmand” fortalte Jesus os, at Helligånden
er en person, som taler til os på Guds vegne og hjælper os til at forstå, hvad Gud
siger, vi skal gøre.

nk over:
Skriv eller tæ liv?
elligånden i dit

Hvad gør H

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak for din Helligånd.
Tak, fordi du sendte en talsmand,
som vil lære mig om Jesus. Gør
mig villig til at høre, hvad han
siger til mig. I Jesu navn. Amen.
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Hvad betyder det at blive ”fyldt af Ånden”?
		

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?

		

1 Korintherbrev 3,16

		
Guds ånd bor i dig.
		
Da du tog imod Jesus, flyttede Helligånden ind i dit hjerte. Men Gud vil
gerne have, at du bliver fyldt af Helligånden hver dag. I Bibelen står der: ”...men lad
jer fylde af Ånden,” (Efeserbrevet 5,18).
Hvordan ved du, om du er fyldt af Helligånden?
Det er ligesom en bil, der bliver fyldt benzin på. Du kan ikke se på en bil, om tanken
er fuld. På samme måde er det ikke altid til at se udefra, at du er fyldt af Helligånden.
Du må tro på, at når du beder om, at Helligånden vil fylde dig, så sker det. For det
har Gud lovet i Bibelen. Helligånden vil hjælpe dig med at tro, og du vil opleve, at
din tro bliver større og stærkere. Og det er et tegn på, at du er fyldt af Helligånden.
Et andet tegn er, at du mere og mere ønsker at gøre det, Gud vil.
Forlader Helligånden dig,hvis du en dag glemmer at bede Gud om at fylde dig med
Helligånden? NEJ! Han vil altid bo i dig. Han flyttede ind for at blive, da du tog imod
Jesus. Men følg Guds ord og lad dig dagligt fylde med Helligånden. Det giver dig
kræfter til at klare hverdagens opgaver og problemer. Og lad Helligånden hjælpe
dig, dag for dag, til at leve tættere på Gud.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvad betyder de
t at være fyldt af
Helligånden?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, lad mig blive fyldt af
Helligånden i dag, så han kan
hjælpe mig med at leve tæt
sammen med dig. I Jesu navn.
Amen.
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Hjælper Helligånden mig med ikke at synde?
		

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?

		

1 Korintherbrev 3,16

		
Amanda stod og kiggede på computeren. Mor havde sagt: ”Ingen
		
computerspil, før du har lavet dine lektier!” Men Amandas mor ville ikke
være hjemme før om en time. Hun kunne godt nå at spille et spil, uden hendes
mor opdagede det! Men det ville være forkert, for mor havde jo sagt, at hun skulle
lave sine lektier først! Hvad ville du have gjort?
Før du tog imod Jesus, tænkte du ikke på, hvad Gud ville. Du gik i stedet dine egne
veje. Og du tænkte ikke på, hvordan det, du ville, passede sammen med det, Gud
havde planlagt for dig. Men hvis du tror på, at Jesus døde for dig, og at han har
renset dit hjerte, så bor Helligånden i dig. Han ønsker at bo i et rent hus, og derfor
vil han arbejde på, at du gør det rigtige. Helligånden vil vise dig, hvad der er rigtigt
at gøre, og hvad du skal lade være med at gøre.
Men det er dig, der skal vælge. Helligånden hjælper dig med at forstå, hvad Gud
ønsker. Han hjælper dig også med at forstå, hvad der er forkert. Helligånden viser
dig Guds vilje, men det er dig, der skal beslutte, om du vil følge den.

nk over:
Skriv eller tæ du skal vælge?
elligånden, når

Hvad gør H

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi Helligånden
fortæller mig, hvad der er rigtigt,
og hvad der er forkert. Hjælp mig
med at lytte til ham og altid at
følge din vej. I Jesu navn. Amen.
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Hvad sker der, når jeg synder?
		

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?

		

1 Korintherbrev 3,16

		
Har du nogensinde været en dårlig kammerat? Har du prøvet at
		
lyve over for en god ven eller om ham? Var du ked af det bagefter? Var du
bange for, at det skulle blive opdaget? Holdt du dig væk fra ham? Forholdet mellem
dig og din ven var ikke længere det samme, vel? Noget var kommet imellem jer. Du
gjorde noget forkert over for din ven, som ødelagde jeres forhold, og det kunne kun
gøres godt igen, hvis du sagde undskyld til ham.
Det er det samme, når du synder. Der kommer noget imellem dig og Gud. Han
kommer på afstand, og du har ikke så meget lyst til at være sammen med ham.
Du får ikke læst i din Bibel, du bruger mindre tid på at bede. Der er knas på linjen
mellem Gud og dig, ligesom en mobiltelefon kan have dårlig forbindelse, hvis den
kommer for langt væk fra en sendemast. Gud vil aldrig forlade dig, men han bliver
ked af det, når du gør noget forkert, og det bliver du måske også selv.
Når du synder,vælger du at lade være med at lytte til Helligånden. Det betyder ikke,
at Helligånden er væk. Han fortsætter med at arbejde i dig. Du får for eksempel
dårlig samvittighed på grund af det, du gjorde. Helligånden vil hele tiden arbejde
på, at der ikke er dårlig forbindelse mellem dig og Gud.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvad gør synden
ved dit forhold
til
Gud?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi Helligånden
bliver hos mig, selv om jeg gør
noget forkert. Hjælp mig med at
lytte til ham, når han viser mig,
at jeg har syndet. I Jesu navn.
Amen.
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Hvordan siger jeg undskyld til Gud?
		

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?

		

1 Korintherbrev 3,16

		
Annika sad på inspektørens kontor. Hun havde lavet graffiti ude på
		
skolens toiletter og var blevet opdaget. ”Annika,” sagde inspektøren.
”Du har ødelagt væggen. Det koster mange penge at få den renset. Den regning
bliver jeg nødt til at sende til dine forældre.”
”Jeg er virkelig ked af det.Undskyld!”sagde Annika. ”Er du?”spurgte inspektøren.”Er
du ked af, at du har gjort noget forkert, eller er du ked af, at du blev opdaget?”
Er du ked af det forkerte, du gør? Og ikke bare ked af, at det blev opdaget? Helligånden vil arbejde på, at du indrømmer, at du har gjort noget forkert. At du bliver
ked af, at du har gjort Gud ked af det, og at dit forhold til ham ikke er helt godt.
Helligånden ønsker, at du siger undskyld til Gud, så det igen bliver godt mellem
dig og ham.
Hvordan siger du undskyld til Gud? Det er en god ide at fortælle præcis, hvorfor
du siger undskyld. Gud ved selvfølgelig, hvad der er sket, men han ønsker, at du
fortæller ham det på din måde. Når du har fortalt Gud, hvad det drejer sig om
og ærligt siger undskyld, så lover Gud, at han glemmer det. Du er tilgivet. Men
måske er der også et menneske, du bliver nødt til at sige undskyld til. Og så må
du gøre det.

nk over:
Skriv eller tæ
rtalt om dine
r, når du har fo

Hvad sker de
synder til Gud?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du tilgiver
mig, når jeg beder dig om det.
Tak, fordi Helligånden altid arbejder på, at der er et godt forhold mellem dig og mig. I Jesu
navn. Amen.
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Hvad sker der, når jeg beder om tilgivelse?
		

Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer?

		

1 Korintherbrev 3,16

		
Hvad gør du, når du er blevet snavset på fodboldbanen eller
		
har hjulpet til med at rydde op på loftet eller har været ude at ride? Du
går i bad for at vaske snavset af. Du bliver også snavset, når du gør noget forkert. Det
forkerte gør nemlig dit liv snavset. Men når du beder Gud om tilgivelse, renser han dig.
Gud har lovet at tilgive dig, når du fortæller, hvad du har gjort forkert. Lyt til
Helligånden, som bor i dig. Han vil fortælle dig, hvis du gør noget forkert. Siger du
undskyld til Gud, renser han dig, og du er ren. Snavset er renset væk - helt væk. Det
er ude af verden. Der er ikke mere noget dårligt imellem dig og Gud. Jeres forhold
er godt igen. I Bibelen står der: ”Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os ...” (1 Johannesbrev 1,9).
Når du fortæller om dine synder til Gud,bliver dit venskab med ham godt igen.Det
knas, der var imellem jer, er forsvundet. Du bliver igen glad og får fred inden i. Forbindelsen mellem dig og Gud er klar, så han hører dine bønner og svarer på dem.
Det er dejligt, når man har taget et bad og er blevet ren, men endnu bedre er det
at blive renset af Gud!

Skriv eller tæ

nk over:
Hvad skal du tr
o på for at blive
tilgivet
for dine synder
?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du tilgiver
mig og fjerner det forkerte, jeg
gør, når jeg siger undskyld til dig.
Tak, fordi det er ude af verden,
og vi igen er gode venner. I Jesu
navn. Amen..
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Hvad vil Helligånden lære mig?
		
		

Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede
jer i hele sandheden; Johannesevangeliet 16,13

		
”Sandhedens ånd” er Helligånden, og det betyder, at han aldrig
		
lyver, men kun taler sandt. Derfor kan du altid stole på ham. I verset
øverst på siden står der, at Helligånden skal vejlede os. Det betyder, at han vil bo i
dig og fortælle dig, hvordan Gud ønsker, at du skal leve.
Helligånden er din lærer,og Bibelen er den bog,han underviser efter. Han vil huske
dig på, at du skal læse i Bibelen, så han kan lære dig om Gud. Han vil hjælpe dig
med at forstå, hvad du har læst. Han vil undervise dig på den måde, der er bedst
for dig. Du vil opleve, at du har spørgsmål, som du ikke kan finde svar på. Det gør
voksne også. Men bare rolig, svarene er der, og du får dem, når Helligånden kan
mærke, at du er klar. Bliv ved med at læse i Bibelen, selv om du ikke altid forstår
det, du læser.
Det er en god idé at bede, inden du læser i Bibelen. Bed om, at Helligånden vil
hjælpe dig med at forstå det, du læser. Det er den bedste måde at gøre dig klar
til hans undervisning på. Snak med Gud igen, når du er færdig med at læse. Tal
med ham om det, du ikke forstår, og bed om hjælp til at gøre de ting, du har læst,
at du skal.

nk over:
Skriv eller tæ dig?
elligånden lære

Hvad vil H

		
sådan:

Du kan bede

Kære Gud, tak for Helligånden,
som er min lærer og tak, fordi
han hjælper mig med at læse i
Bibelen. Der er mange ting, der er
svære at forstå. Jeg har brug for
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Hvordan leder Helligånden mig?
		
		

Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede
jer i hele sandheden; Johannesevangeliet 16,13

		
Du har lige læst, at Helligånden vejleder dig. Han er din guide, han
		
viser vej. Han vil hjælpe dig med at få venner og med at sige undskyld,
når du har gjort eller sagt noget forkert. Han vil læse lektier sammen med dig. Han
vil være med dig på fodboldbanen. Han vil give dig de ord, du skal bruge for at
fortælle om Jesus til dine venner. Han vil pege på ting, du kan sige eller gøre, så du
ikke kommer op at skændes derhjemme.
Bed om, at Helligånden vil være din guide. Han viser dig Guds plan med dig, når du
læser i Bibelen. Han viser dig også Guds plan gennem de ting, der sker omkring dig,
og han vil hjælpe dig med at se, hvad de betyder for dig. Han leder dig også gennem
andre mennesker. Det kan for eksempel være, at du får et godt råd eller en god idé
fra en ven, eller at din mor kommer med lige det forslag, du har brug for.
Du ved ikke, hvad fremtiden har til dig. Det ved Gud. Han har lagt den helt rigtige
plan for dig. Og Helligånden - sandhedens ånd - er parat til at lede dig efter Guds
plan. Giv Helligånden lov til at vise dig Guds vilje og til at hjælpe dig med at følge
den.

Skriv eller tæ

nk over:
Har du givet Hel
ligånden lov til
at lede
dig?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, hjælp mig til at finde din vej og følge den. Hjælp
mig med at lade Helligånden
lede mig hver dag. I Jesu navn.
Amen.

70

Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad vil det sige at ”slukke ånden”?
		
		

Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede
jer i hele sandheden; Johannesevangeliet 16,13

		
Bibelen fortæller, at Helligånden er som ild. Du har måske oplevet
		
at få fjernet en splint i fingeren med en nål. Men først blev nålen ført
igennem en flamme for at blive renset for bakterier. Helligånden virker som en
flamme. Han arbejder hele tiden på at gøre dit liv rent og frit for snavs. Han vil
pege på ting i dig, som Gud ikke bryder sig om og derfor skal renses væk.
Har du siddet ved et bål og set, hvordan ilden blusser op, når man vifter med et
grydelåg? Når man vil slukke bålet, hælder man vand på. Helligåndens arbejde
”blusser op” i dig, når du beder, fortæller andre om Gud, læser i din Bibel og følger
Gud. Men går du dine egne veje, bliver det vanskeligt for Helligånden at arbejde
i dig. Det er ligesom at hælde vand på bålet, du ”slukker ånden”.
Det betyder ikke, at Helligånden forlader dig. Han flyttede ind i dit hjerte, da du
tog imod Jesus. Det er der ikke lavet om på. Du kan være sammen med Gud altid.
Men når du ikke lytter til Helligånden, betyder det, at han ikke leder dig, og at du
ikke bliver fyldt af ham. Du ”slukker ånden”. Så lyt til Helligånden, og lad ham vise
dig Guds plan.

nk over:
Skriv eller tæ n ked af det?
r du Helligånde

Hvornår gø

Du kan bede sådan:
Kære Gud, hjælp mig til at give
Helligånden plads til at arbejde
i mig, så jeg ikke ”slukker ånden”
i mig. I Jesu navn. Amen.
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Kan jeg gøre Helligånden ked af det?
		
		

Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede
jer i hele sandheden; Johannesevangeliet 16,13

		
Har du oplevet at være ked af det? At noget har gjort ondt inden i
		
dig? Du har måske oplevet, at din gode ven ikke mere ville være sammen
med dig. Eller at din hund pludselig blev syg og måtte aflives. Eller at din onkel eller
søster blev alvorligt syg. Eller du har måske oplevet at flytte til en anden by, hvor du
slet ikke kendte nogen. Og det var ikke sjovt. Men har du tænkt over, at det, du gør
eller siger, nogle gange gør andre kede af det? For eksempel bliver din mor ked af
det, når du ikke ringer hjem og fortæller, hvor du er, eller når du råber ad hende.
Som du har hørt før, er Helligånden en person. Og han kan blive ked af det. Du kan
gøre ham ked af det. Når du ikke lytter til ham eller følger ham, bliver han ked af
det. Når du ikke vil indrømme, at du har gjort noget forkert, bliver han ked af det.
Og Gud bliver ked af det.
Men selv om du gør Helligånden ked af det, bor han stadig i dig. Og Gud vil stadig
være sammen med dig. Du er hans barn, og han elsker dig. Men det er hans store
ønske, at du lytter til Helligånden og følger ham.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvad betyder de
t, at Gud har al
magt og
er den største?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du vil tilgive
mig, når jeg gør Helligånden ked
af det, og tak, fordi du stadig vil
være sammen med mig. Jeg er
glad for, at Helligånden bliver
ved med at arbejde i mig. I Jesu
navn. Amen.
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Hvad gør Helligånden for mig?
		
		

Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede
jer i hele sandheden; Johannesevangeliet 16,13

		
Da du blev født, kunne du ingenting. Du havde brug for, at nogen
		
passede på dig, gav dig mad, skiftede dig og trøstede dig, når du græd.
Du voksede. Du lærte at kravle og siden at gå - med nogen ved siden af dig. Du blev
større. Du begyndte at tale og lærte efterhånden en masse forskellige ting – med
nogen ved siden af dig.
Når du har taget imod Jesus, bliver du som en baby i Guds familie. Du bliver
født på ny, siger man. Du skal vokse og lære en masse ting i dit nye liv sammen
med Gud og hans familie. Og Gud ønsker, at du ser på Jesus og opfører dig ligesom
ham. Han er dit forbillede.
”Opføre mig ligesom Jesus - det kan jeg da ikke!”tænker du måske.Nej,det er ikke
muligt, men du kan arbejde på det. Helligånden er ved siden af dig for at hjælpe
dig. Han vil lære dig, hvordan du skal leve dit liv, så du mere og mere kommer til
at ligne Jesus. Han vil give dig styrke til at sige nej til det, Gud ikke synes er godt
for dig. Med hans hjælp vil du lidt efter lidt ændre dig og blive sådan, som Gud
har skabt dig til at være.

k over:

n
Skriv eller tæ

g?

r Helligånden di

Hvordan ændre

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi Helligånden
vil lære mig at blive som Jesus. I
Jesu navn. Amen.
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Hvad er Helligåndens frugt?
		
		
		

Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed,
venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterbrevet 5,22-23

		
Har du nogensinde set blommer på et æbletræ? Nej vel! Et æbletræ
		
bærer æbler og et blommetræ blommer. På samme måde ønsker Gud også,
at du bærer den frugt, der viser, at du er hans barn, og at du lever sammen med ham.
Hvad er det for en slags frugt? Det er de ting, der står i verset øverst på siden. Og
Ånden, som verset taler om, er Helligånden, der flytter ind i dit hjerte, når du tror
på Jesus. Åndens frugt kan vokse frem i dig. Det betyder, at andre mennesker vil
komme til at opleve dig som et kærligt, glad, fredeligt, tålmodigt, godt, venligt,
trofast og mildt menneske, der har styr på sig selv.
Tænker du nu: Hvordan kan jeg bære frugt på den måde? Det kan du heller ikke
gøre af dig selv. Men Helligånden vil hjælpe dig. Når du beder til Gud og er sammen med ham, får Helligånden mulighed for at ændre dig, så du begynder at bære
åndens frugt. Bliver du for eksempel let vred og sur, vil Ånden lære dig mildhed og
selvbeherskelse. Men ”slukker” du Ånden, som du læste om i andagt 70, har han
sværere ved at arbejde i dig, og du har sværere ved at bære frugt. Læs mere om
Åndens frugt i de næste andagter.

Skriv eller tæ
n

Hvad er Åndens

frugt?

k over:

Du kan bede sådan:
Kære Gud, gør mig villig til at lade
Helligånden ændre mig, så jeg
kommer til at bære hans frugt. I
Jesu navn. Amen.
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Kan Helligånden lære mig at vise kærlighed over for andre?
		
		
		

Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed,
venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterbrevet 5,22-23

		
Kærlighed? Hvad er det? Tænk lidt over ordet ”kærlighed”. Er kær		
lighed kun noget mellem en kvinde og en mand eller mellem børn og
forældre? Nej vel, kærlighed er meget mere. Kærlighed er også noget med at have
det rart, at føle sig velkommen, være godt tilpas, og at tage hensyn til andre. Prøver
du at få dine venner til at have det rart? Føler dine kammerater sig velkomne, når
de er sammen med dig?
Kærlighed forbinder vi nok mest med følelser. Men den skal også vises. Du viser
kærlighed til din familie, dine venner og til menneskene omkring dig igennem
det, du siger og gør. Men hvor kommer kærligheden fra? Er den der bare, sådan
uden videre?
”Gud er kærlighed”,står der i Bibelen (Johannesevangeliet 4,8). Gud elsker dig,
selv om du ikke altid gør, hvad han siger. Gud viste dig sin store kærlighed, da
Jesus døde for dig. Det er ægte kærlighed, som altid er der. Denne kærlighed fra
Gud kan blive din. Gud giver den til dig, og Helligånden, som bor i dig, lærer dig
at vise den til andre mennesker. Når du ønsker at vise og give kærlighed, bruger
Helligånden dette ønske og arbejder videre i dig. Du vil opleve, at Helligånden får
din kærlighed til andre til at vokse.

nk over:
Skriv eller tæ rlighed?
l du forklare kæ

Hvordan vi

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak for din kærlighed
til mig. Tak, fordi du hjælper mig
med at give kærlighed til andre
mennesker gennem Helligånden. I Jesu navn. Amen.
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Kan Helligånden gøre mig glad?
		
		
		

Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed,
venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterbrevet 5,22-23

		
Det er dejligt at være glad. Det er skønt at være sammen med glade
		
mennesker. Og det er godt at mærke glæden inden i sig. Tænk, hvis man
altid var glad. Er du altid glad? Du vil nok svare nej.
Verset øverst på siden fortæller, at Helligånden skaber glæde. Når du bruger tid
sammen med Gud, vil Helligånden give dig glæde. Denne glæde vil også være i
dig, selv om du synes, det hele er surt. Lyder det ikke godt?
Hvordan kan det lade sig gøre? Helligånden vil for eksempel få dig til at tænke på,
at det er godt, at du har et sted at bo, at du får mad, at du har en god lærer, og at
du har en ven, du kan snakke med og have det sjovt med. Disse gode og rare ting
vil give dig en stille og tilfreds glæde, selv når du har problemer eller er bange.
Men frem for alt vil Helligånden gøre dig glad for,at du kender Jesus.Jesus er nemlig
det bedste, der kan ske for et menneske. Den glæde, Helligånden giver, er ikke en
glæde, der kommer og går, alt efter hvad der sker omkring dig. Når du følger Helligånden, vil du altid have en indre glæde. Lyt til Helligånden og lad ham virke i dig.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvorfor kan du
være glad, når
det er
svært?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi Helligånden
giver mig glæde, selv om jeg har
problemer. I Jesu navn. Amen.
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Kan jeg have fred inden i mig hele
		
		
		

Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed,
venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterbrevet 5,22-23

		
Fred betyder, at man ikke bliver forstyrret, og at der ikke er larm.
		
Fred betyder også, at der ikke er krig. Det er dejligt, når der er fred derhjemme, og det er rart at have fred inden i sig selv. Men sådan er det ikke altid. Der
kan være problemer, eller du kan være bekymret, ja, måske endda bange.
Men du kan have fred inden i dig,både når det går godt,og når det går dårligt. Når
du tror på Jesus, er Gud sammen med dig, for synden står ikke længere imellem
dig og ham. Så kan han give dig sin fred. ”Fred efterlader jeg jer, min fred giver
jeg jer;” siger Jesus. (Johannesevangeliet 14,17). Guds fred, Jesu fred, er en indre
ro i dig, som også er der, når problemerne melder sig.
Tænker du: ”Det er ikke rigtigt! Jeg har ikke fred og ro inden i mig”? Det er svært
at finde fred, men du kan tro på, at Gud giver dig den, når du beder ham om det.
Det står i verset øverst på siden. Helligånden giver dig Guds fred, hvis du giver
ham lov. Det er et løfte. Et vers fra en sang siger det sådan:
				
				
				
				

Jeg be’r om fred inden i mig!
Jeg be’r om fred, Gud, fra dig,
for freden gror hos dem, der tror.
Det si’r du i dit ord.

k over:

n
Skriv eller tæ

t
ed, også når de
kan du opleve fr

Hvardan
hele er svært?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du giver mig
din fred, også når det hele er
svært. I Jesu navn. Amen.
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Kan Helligånden give mig tålmodighed?
		
		
		

Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed,
venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterbrevet 5,22-23

		
Er du god til at vente? Hvordan har du det med at stå i kø? Eller med
		
at vente på dine kammerater? Er det surt og kedeligt? At have tålmodighed betyder at kunne vente roligt i lang tid uden at blive sur. Det er noget af en
opgave at være tålmodig, især når du har problemer.
Men verset øverst på siden garanterer dig tålmodighed. Helligånden vil give dig
tålmodighed. Også selv om du siger, at du slet ikke kan finde ud af at være tålmodig.
Det skal Helligånden nok tage sig af. Han giver dig nemlig Guds tålmodighed. Og
den er fantastisk! Selv om der er mennesker, som ikke vil have noget med Gud at
gøre, venter han alligevel på, at de kommer til ham. Sådan er Guds tålmodighed,
og den lader Helligånden vokse i dig.
Med Guds tålmodighed får du en mulighed for at undgå skænderier, til at være rolig,
når du bliver drillet, eller når der er noget, der går dig imod. Med Guds tålmodighed
kan du være rolig, selv om du keder dig, og du kan vente uden at blive sur.
Vær stille sammen med Gud og bed til ham, når du mærker uro inden i dig, så vil
han sørge for, at uroen bliver til fred og tålmodighed.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvornår er det
svært for dig at
være
tålmodig?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, jeg synes, at det er
svært at være tålmodig, når
(nævn situationen). Hjælp mig
til at være tålmodig også i den
situation. I Jesu navn. Amen.
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Hjælper Helligånden mig med at være venlig?
		
		
		

Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed,
venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterbrevet 5,22-23

		
Kasper og Jacob havde været i biografen og skulle med toget
		
hjem. På stationen hjalp de en ældre dame med at købe en billet i
automaten. Kasper og Jacob syntes, at den ældre dame virkede forvirret, og de blev
enige om at køre med til hendes station. De snakkede lidt med hende undervejs
og var ikke sikre på, om hun selv kunne finde hjem fra stationen. De fik hende til
at ringe til sin datter, der kom og hentede hende.
Var Kasper og Jacob venlige? Ja, når du er opmærksom på andre mennesker på
en rar måde, er du venlig. Nogle gange kræver det, at du gør noget, der ikke passer dig. Hvordan har du det med at samle et stykke papir op, som du ikke selv har
smidt? Eller tage opvasken, selv om det ikke er din tur?
Det kan være svært at møde alle mennesker med venlighed - især, hvis de ikke
er venlige over for dig. Men Helligånden hjælper dig. Han ønsker, at du er venlig
overfor alle. Lad Helligånden arbejde i dig og oplev, hvordan det bliver mere og
mere naturligt for dig at være venlig.
Måske tænker du: ”Hvordan lader jeg Helligånden arbejde i mig?” Det gør du ved
at læse i din Bibel, ved at bede til Gud og gøre, hvad han siger. På den måde giver
du Helligånden plads til at arbejde i dig.

nk over:
Skriv eller tæ ig overfor andre?
n du være venl

Hvordan ka

Du kan bede sådan:
Kære Gud, hjælp mig med at
være venlig over for alle de mennesker, jeg møder. I Jesu navn.
Amen.
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Hvad betyder godhed?
		
		
		

Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed,
venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterbrevet 5,22-23

		
Godhed er et gammeldags ord. Det er det samme som ”at være god”.
		
Når man er god, viser man hensyn. Man driller ikke, men prøver at gøre
andre glade. Man hjælper, og man trøster dem, der er kede af det. Det er dejligt, når
andre er gode mod dig, ikke? At der er mad til dig, når du kommer sent hjem fra
sport. At dine venner ikke vælger at se en film, som ikke er noget for dig. Men hvad
med dig? Er du god mod andre?
Det er ikke nemt, for vi mennesker er ikke altid gode. Gud er den eneste, som altid
er 100% god. Han vil kun gøre gode ting. Derfor betyder ”at være god” at gøre det,
Gud ønsker.
Når du følger Gud og lader Helligånden arbejde i dig, vil han gøre dig god. Han
vil gøre dig opmærksom, så du ikke slukker lyset for din lillebror, der er bange for
mørket. Han vil for eksempel få dig til at give en hånd i køkkenet, eller huske dig på
at ringe besked om, at du er gået med en kammerat hjem. Alt sammen ting, Gud
gerne vil have, at du gør.
Men der er ingen færdig liste, som fortæller, hvordan du kan være god mod andre.
Du må læse i din Bibel, bede og lytte til Gud. Helligånden vil give dig gode idéer.

Skriv eller tæ
n

Hvordan kan du

k over:

være god?

Du kan bede sådan:
Tak, fordi du er god mod mig.
Hjælp mig med at være god
mod andre. I Jesu navn. Amen.
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Hjælper Helligånden mig med at være trofast?
		
		
		

Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed,
venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterbrevet 5,22-23

		
Er du trofast? Husker du at tømme skraldespanden, som du har lo		
vet? Kan dine venner stole på dig? Eller bagtaler du din veninde, når
du er sur på hende? Kan man være tryg ved at fortælle dig hemmeligheder? Vi
mennesker er ikke altid trofaste, men det er Gud. Han svigter aldrig. Han holder
altid, hvad han lover.
Gud ønsker også, at vi skal være trofaste. Først og fremmest over for ham. Det er
du, når du tror på ham, viser din tro og fortæller andre om ham. Og du skal være
trofast mod andre mennesker. Det vil sige, at de kan regne med dig, og at du ikke
fortæller hemmeligheder videre. At du ikke svigter, når der opstår problemer.
Nu tænker du måske: Det kan jeg ikke klare! Nej, det kan du ikke. Det er der ingen
af os, der kan. Men Helligånden kan, og det vil du opleve, når du lader ham arbejde
i dig. Kan du huske, hvordan du lader Helligånden arbejde i dig? Det gør du, når
du for eksempel beder og læser i Bibelen.
Og det vil glæde Gud. Han har mange planer for dig og meget, han gerne vil give
dig. Men han har brug for, at du er trofast, så han kan regne med dig. Han ved, at
det er svært, og derfor vil han hjælpe dig, når du beder ham om det.

nk over:
Skriv eller tæ den dig med at være
ælper Helligån

Hvordan hj
trofast?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du er trofast
mod mig. Hjælp mig til at være
trofast mod dig og andre mennesker. I Jesu navn. Amen.
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Er jeg mild?
		
		
		

Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed,
venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterbrevet 5,22-23

		
Er du en mild person? Det er kun dig selv og dem, der kender dig,
		
som kan svare på det. Mildhed er rart. Hvor der er mildhed, er der ikke
vrede. En mild person elsker fred og hidser sig ikke op, men tænker sig om og prøver
at bevare roen. Og det er ikke altid nemt - slet ikke, når andre mennesker opfører
sig ubehageligt. Sommetider har man mest lyst til at svare igen eller måske endda
slå. Men Gud ønsker, at vi skal være milde, ligesom han er.
Jesus viste mildhed, da han levede her på jorden. Der var mange mennesker, der
plagede ham og behandlede ham dårligt. Han blev endda slået ihjel af mennesker.
Men han var aldrig ubehagelig over for nogen. Han tog mildt imod mennesker, som
andre behandlede dårligt. Han talte med alle og helbredte de syge. Jesus er det
bedste eksempel på mildhed. Læs om ham i Bibelen og lær af ham.
Du viser mildhed, når du siger ”undskyld”,”tak”eller ”vil du være sød, at ...”.At være
mild er at tale ordentligt og roligt i stedet for at råbe op, og at møde andre med
høflighed og respekt.
Helligånden vil få mildhed til at gro i dig, hvis du virkelig ønsker det! Bed Gud om
hjælp, så vil Helligånden stille og roligt lade mildhed blive en del af dig.

Skriv eller tæ
n

Hvordan kan du

k over:

vise mildhed?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi jeg kan lære
at være mild af Jesus. Lad mildhed blive en del af mig. I Jesu
navn. Amen..
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Selvbeherskelse! Kan Helligånden lære mig det?
		
		
		

Men Åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed,
venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Galaterbrevet 5,22-23

		
Hører du tit: ”Tag dig sammen!” eller ”Styr dig!”? Når folk siger så		
dan, er det selvbeherskelse, de ønsker. Selvbeherskelse betyder, at du
styrer dine tanker, dine følelser, og det, du siger og gør. Det betyder også, at disse
ting ikke styrer dig. Sker det, at du bare har mest lyst til at råbe og skrige? Sådan
har de fleste det ind imellem. Men Gud ønsker, at vi behersker os. Og tænk, hvis
alle beherskede sig, ville vi slippe for mange skænderier, slåskampe og krige.
Jesus kunne beherske sig. Han lod sig aldrig styre af vrede. Han kunne blive ked af
det, skuffet, han kunne irettesætte og formane, men han sagde eller gjorde aldrig
noget ubehersket. Ikke en eneste gang! Det er selvbeherskelse, og det er svært.
Selvbeherskelse hænger tæt sammen med mildhed, som du læste om i går. For
at være mild må man kunne beherske sig.
Helligånden kan lære dig selvbeherskelse. Han kan hjælpe dig, så du ikke svarer
din storebror på en vred måde, selv om han er urimelig. Helligånden kan sørge for,
at du ikke siger eller gør noget, du fortryder senere. Når Helligånden bestemmer i
dit liv, vil du opleve, at du opfører dig mildt og kærligt i stedet for at blive vred og
hidsig. Du vil se, at Åndens frugt, som du har læst om i de sidste andagter, bliver
en del af dig.

nk over:
Skriv eller tæ ved at beherske
r du især svært

Hvornår ha
dig?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi Helligånden hjælper mig med at lære
selvbeherskelse. Hjælp mig hver
dag - jeg har brug for det. I Jesu
navn. Amen.
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Hvad er en nådegave?
		

I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.

		

1 Korintherbrev 12,27

		
Guds familie har mange medlemmer, og troen på Jesus binder 		
		
dem sammen. Du kan sammenligne Guds familie med et legeme, en
krop. Du har én krop, men du har mange lemmer: arme, ben, ryg, fødder og så videre.
Hvert lem kan forskellige ting, men hænger sammen med de andre. Lemmerne har
brug for hinanden for at være et legeme.
Alle, som tror på Jesus, er ”lemmer”i Guds familie. Og fordi troen binder dem sammen, er de et legeme. Ingen medlemmer i familien er ens, og de har hver deres
opgave at løse. Det er det, verset øverst på siden taler om. Er det svært at forstå?
Tag en pause og tænk lidt over det, du har læst.
Gud giver alle i sin familie en eller flere gaver, de kan bruge til at tjene ham med.At
tjene Gud betyder at gøre noget for ham, der hjælper andre – og det giver Gud dig
gaver til. Bibelen kalder disse gaver for nådegaver. Det er gaver, som Gud giver sine
børn, fordi han elsker dem. En nådegave er for eksempel gaven til at undervise eller til
at være leder. Og Helligånden i dig vil gøre dig dygtig til at bruge din nådegave.
Og Gud vil bruge dig. Han vil bruge dig til at være noget for andre, for han ønsker,
at du viser andre hans kærlighed, ligesom du selv har oplevet den.

Skriv eller tæ
n

Hvorfor giver G

k over:

ud sine børn nå

degaver?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du giver
dine børn, hvad vi skal bruge
for at tjene dig. Vis mig min
nådegave og lær mig at bruge
den. I Jesu navn. Amen.

84

Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Får jeg en nådegave?
		

I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.

		

1 Korintherbrev 12,27

		
Spørgsmålet i overskriften er let at svare på. Svaret er: Ja. Når du
		
tror på Jesus, får du en nådegave. Måske får du flere nådegaver. Du får
lige det, du skal bruge for at løse dine opgaver i Guds familie. Vi får forskellige
opgaver og forskellige nådegaver, men de er alle lige vigtige, for vi har brug for
hinanden, som du læste om i sidste andagt.
Gud kender dig ud og ind. Han har skabt dig og har den bedste plan for dig. Han
ved hvilken nådegave, der passer til dig. Og Helligånden vil lære dig at bruge din
gave.
Bibelen taler om flere forskellige nådegaver,og det kan være svært at finde ud af,
hvilken nådegave Gud har til dig. Men bed ham om at vise dig din nådegave, og
han vil gøre det. Måske ikke i dag eller i morgen, men han vil svare dig. Bliv ikke
modløs, hvis Gud ikke svarer med det samme. Bliv ved med at bede om, at du må
finde ud af, hvad din gave er, og hvad du skal bruge den til.
I de næste andagter bliver to nådegaver nærmere beskrevet. De er eksempler på,
hvad en nådegave kan være, men husk, at der er mange flere.

nk over:
Skriv eller tæ
?
din nådegave er

Ved du, hvad

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du giver mig,
hvad jeg skal bruge til at tjene
dig. Hjælp mig med at vente på
dit svar. I Jesu navn. Amen..
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Nådegaven at undervise
		

I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.

		

1 Korintherbrev 12,27

		
Søren i femte klasse synes, at det er sjovt at hjælpe sin lillebror
		
med matematik. Han kan også godt lide at hjælpe sine kammerater
henne i skolen. Det er spændende, når han kan forklare det, så de forstår det. Mille
på ni år elsker at fortælle sine veninder om det, hun har hørt i børneklub. Med veninderne i en rundkreds sammen med dukker, bamser og tøjdyr fortæller hun løs.
Og der bliver lyttet. Har Søren og Mille fået nådegaven til at undervise?
At undervise er en af de nådegaver, Bibelen nævner. Kan du lide at hjælpe din lillebror med skolearbejdet? Kan du lide at komme op til tavlen? Er det tit dig, der
forklarer de andre, hvad spillet går ud på? Er du nysgerrig? Spørger du altid hvorfor?
Og elsker du at dele din viden med andre?
Siger du: ”Yes!” til disse spørgsmål? Så kan det være, at Gud har givet dig nådegaven
at undervise. Det er en gave, du med Helligåndens hjælp skal bruge til at lære andre
om Gud, så de kommer tættere på ham og lærer ham at kende.
Mon din nådegave fra Gud er at undervise? Spørg ham! Bed,om han klart og tydeligt
vil vise dig, hvilken gave han har til dig. Hvis du ikke kan lide at undervise, er det
nok ikke din nådegave og så har Gud en anden til dig.

Skriv eller tæ
n

Hvordan har du

k over:

det med at unde

rvise?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, hjælp mig med at tro
på, at du vil vise mig min nådegave. I Jesu navn. Amen.
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Nådegaven at lede
		

I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.

		

1 Korintherbrev 12,27

		
Sofie, der gik i fjerde klasse, kom glad hjem fra skole og fortalte
		
begejstret sin mor: ”Jeg skal være ordstyrer i næste dansk time. Vi
skiftes til det. Der er mange i klassen, der ikke kan lide det. Men jeg synes, at det er
sjovt.” ”Det lyder spændende,” sagde Sofies mor. ”Jeg er sikker på, at du klarer det
godt.”
Sofie kunne godt lide at sætte gang i tingene. Hun kom tit med forslag til, hvordan
en ting kunne løses, og hun gjorde gerne sin del af arbejdet. Mon Sofie har fået
gaven at lede? At lede er en anden af de nådegaver, som Bibelen omtaler. En leder
er en person, der er parat til at tage ansvaret. Han eller hun er god til at finde ud af
hvem, der skal lave hvad, men træder også selv til, når der er brug for det.
Har du det ligesom Sofie? Er du god til at føre ideer ud i livet? Og gør du dit bedste,
for at det skal lykkes? Også når det bliver besværligt?
Det kan være, du synes, at du er lidt god til det, men at du ikke føler dig sikker.
Snak med Gud om det og bed om, at du med sikkerhed må vide, hvad han ønsker,
du skal gøre. Han vil svare dig.

k over:

n
Skriv eller tæ

Hvordan har du

?

det med at lede

Du kan bede sådan:
Kære Gud, er min nådegave at
lede? Tak, fordi du svarer mig. I
Jesu navn. Amen.
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Hvad er din nådegave?
		

I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.

		

1 Korintherbrev 12,27

		
Da Sara gik i anden klasse, fandt hun ud af, at hun ville være mis		
sionær. Hun forklarede sine kammerater, at en missionær fortæller andre
om Jesus. Men i fjerde klasse opdagede hun, at hun ikke kunne uddanne sig til missionær, for en sådan uddannelse findes ikke. Det kunne hun ikke forstå. Gud havde
jo sagt til hende, at hun skulle være missionær.
Sara bad til Gud. Han sendte hende den tanke, at hun skulle vente med at blive
missionær. Indtil videre skulle hun passe skolen og gøre den færdig.
Hvad var det, Gud ønskede af Sara? Han ønskede, at hun troede. Hun måtte tro på,
hvad han tidligere havde sagt til hende om at blive missionær, og at det stadig gjaldt.
Og hun måtte tro på, at han havde planlagt det hele og havde styr på det.
Det kan være, at du siger: ”Jeg ved ikke, hvordan jeg skal tjene Gud, og jeg ved slet
ikke, hvad der er min nådegave.” Nej, men Gud ved det. Han ved, hvordan du kan
tjene ham. Ligesom med Sara ønsker han, at du tror ham. At du tror på, at han har
en gave til dig, og at han ved, hvordan du skal bruge den. Men der er andre måder
at tjene Gud på, og det kan du læse om i de næste andagter.

Skriv eller tæ
n

Hvad er din nå

k over:

degave og tjene

ste?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, jeg takker dig, og jeg
tror på, at du vil bruge mig. I Jesu
navn. Amen.
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Er du en glad giver?
		

I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.

		

1 Korintherbrev 12,27

		
Søren elskede slik, men han delte altid med sine kammerater.
		
Nogle gange betød det, at han ikke selv fik noget. Det var selvfølgelig
lidt ærgerligt, men han ville så gerne dele med andre.
Mie gik hen ad fortovet med 20 kroner i hånden. Hendes far havde sagt: ”Køb du
bare slik for alle pengene.” Men der var jo den familie, hun havde hørt om i børneklubben. En missionærfamilie, der fortalte om Jesus i Afrika. De levede kun af
det, de fik forærende. Skulle den familie have nogle af hendes penge? Hvad ville
du have gjort?
Hvordan har du det med at dele? Synes du, at det er rigtigt at give til andre? Gud vil
gerne have, at du giver og deler med andre. Ja, Gud ønsker det, og Helligånden vil
hjælpe dig med det. Han vil sørge for, at det ikke er svært for dig, men at det bliver
naturligt. Det kan godt være svært de første gange. Men bed Gud om hjælp.
Måske tænker du:”Jeg kender ikke nogen,der mangler noget.Hvem skal jeg give
til, og hvad skal jeg give?” Spørg Gud og bed ham vise dig, hvem han ønsker, at du
skal give til, og hvad du skal give. Bed om, at Helligånden må gøre dig til en glad
giver - én, der giver med glæde.

k over:

n
Skriv eller tæ
ve?

Hvad kan du gi

Du kan bede sådan:
Kære Gud, gør mig god til at give
og dele med andre. I Jesu navn.
Amen.
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Viser du barmhjertighed?
		

I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.

		

1 Korintherbrev 12,27

		
Barmhjertighed! Det var da et underligt ord. Måske kender du ordet
		
medfølelse? Barmhjertighed er at vise medfølelse og hjælpe andre.
Barmhjertighed er også at vise omsorg og tage sig af andre. Gør du det?
Bliver du ked af det,når dine kammerater er triste? Er du den,der snakker med dem,
ingen andre snakker med? I skolen, til fodbold eller svømning? Eller på fritidshjemmet? Hvad gør du, når du oplever, at en kammerat bliver mobbet? Mobber du med?
Hjælper du din kammerat? Eller går du din vej?
Jesus sagde til sine venner, at de skulle være barmhjertige. Det står der i Bibelen.
Det, Jesus sagde til sine venner, gælder også os. Gud har brug for, at vi viser barmhjertighed. Gud vil gerne bruge dig til at vise andre medfølelse og omsorg.
Det kan være, at du spørger: ”Hvordan kan jeg være barmhjertig?” Det er der ikke
noget enkelt svar på, men Helligånden ved det. Han vil svare dig og hjælpe dig.
Hvis du ønsker at vise omsorg og tage dig af andre, vil han vise dig, hvor du kan
gøre det.
I Lukasevangeliet 10,25-37 kan du læse en historie om barmhjertighed, som
Jesus fortalte.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvor og hvorda
n kan du vise ba
rmhjertighed?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, hjælp mig med at
vise medfølelse og omsorg for
andre mennesker.Tak, fordi du vil
hjælpe mig. I Jesu navn. Amen.
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Mødes du med andre, der tror på Jesus?
		

I er Kristi legeme og hver især hans lemmer.

		

1 Korintherbrev 12,27

		
Du har tidligere læst, at du er en del af Guds familie, når du har
		
taget imod Jesus. Over hele verden samles denne familie for at være
sammen om deres tro på Gud. Det er ikke vigtigt, hvor de mødes, men at de mødes
og er sammen om Gud og Jesus.
Det er vigtigt for Gud, at du bruger tid sammen med andre, der tror på ham og på
hans søn Jesus. Gud ved, at når du deler din tro med andre, bliver den stærkere.
Derfor ønsker han, at du mødes med hans familie. Og han vil gerne have, at du er
villig til at tjene ham der, hvor hans familie mødes.
Måske spørger du: ”Mødes Guds familie et sted i nærheden af mig? Hvor skal jeg
gå hen?” Bed Gud om at vise dig det sted, der passer til dig.
I de sidste andagter har du læst om, at Gud giver dig, hvad du skal bruge for at
tjene ham. Tro på det, selv om du ikke aner, hvad du skal lave i Guds familie. Sig
til ham, at du vil løse de opgaver, han har til dig, og at du tror på, at Helligånden i
dig vil gøre dig dygtig til det, du bliver sat til at gøre.

nk over:
Skriv eller tæ hvor du mødes
al der være dér,

Hvordan sk
Guds familie?
med andre fra

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi jeg er med i
din familie. Vil du vise mig, hvor
jeg kan være sammen med andre, der tror på dig? I Jesu navn.
Amen.

1
1. Hvem er Helligånden?
1
Han er Jesu fætter
X
Han er et spøgelse
2
Han er Gud

		

X

2

Tip en 13‘er

Sæt kryds ved det rigtige svar

2. Hvad gør Helligånden?
1
Han giver dig tre ønsker
X
Han gør ikke noget
2
Han hjælper dig blandt andet med at forstå det, du læser i Bibelen
3. Hvad betyder det at være fyldt af Helligånden?
1
Det betyder, at Helligånden bor i dit hjerte og hjælper dig med at gå Guds vej
X
Det betyder, at man har spist for meget
2
Det betyder, at man er meget klog
4. Hvordan kan du se, om Helligånden bor i andre mennesker?
1
De går i kirke hver søndag
X
Det er ikke altid til at se
2
De får udslæt
5. Hvad er Åndens frugt?
1
Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse
X
Bananer, pærer, æbler og appelsiner
2
En speciel dragt, som præster har på
6. Hvad koster Åndens frugt?
1
20 kr.
X
Den er gratis, for det er Helligånden, der planter Åndens frugt i dig
2
Hårdt arbejde
7. Hvad betyder den del af Åndens frugt, som er kærlighed?
1
At du skriver mange kærestebreve
X
At du er kær
2
At Guds kærlighed bliver din
8. Hvorfor kan du altid have fred indeni dig?
1
Fordi du ikke er uvenner med nogen
X
Fordi Helligånden bor i dit hjerte
2
Fordi der ikke er krig, der hvor du bor

10. Hvad betyder nådegaven at give?
1
Det betyder, at du altid giver dig, når du er uenig med nogen
X
Det betyder, at du giver dine penge og din hjælp til andre
2
Det betyder, at andre mennesker giver dig en masse gaver
11. Hvad sker der, når du synder?
1
Du får ikke flere lommepenge
X
Der sker ikke noget, hvis du ikke bliver opdaget
2
Gud bliver ked af det
12. Hvad sker der, når du siger undskyld til Gud?
1
Han tilgiver dig og renser dig
X
Han skælder dig ud
2
Han siger, du skal tage et bad
13. Hvordan kan Helligånden hjælpe dig med ikke at synde?
1
Han hjælper dig med at finde på en god undskyldning, når du har gjort noget forkert
X
Han hjælper dig med at finde ud af, hvad Gud ønsker, du skal gøre
2
Han hjælper dig, så andre tager skylden, når du har gjort noget forkert

Løsning:
1=2/2=2/3=1/4=x/5=1/6=x/7=2/8=x/9=1/10=x/11=2/12=1/13=x

9. Hvordan kan du få tålmodighed?
1
Helligånden kan give dig det
X
Du kan ønske dig det til jul
2
Det kan du slet ikke få
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Findes engle?
		

Og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer.

		

Jakobsbrevet 4,7

		
		

Har du læst om engle eller set et tv-program om engle? Har du
tænkt over, om de virkelig er til? Det er de.

Gud har skabt englene. De er altså ikke Gud. De er heller ikke mennesker. Mennesker bliver ikke engle, når de dør. Engle er særlige væsener, der altid er sammen
med Gud. De dør ikke.
Vi ved ikke præcis, hvordan engle ser ud. Men vi ved fra Bibelen, at nogle af dem
har vinger, og at andre ser ud ligesom os. Engle er Guds sendebud, altså Guds
assistenter. De adlyder ham og hjælper ham. Bibelen fortæller, at der står mange
engle foran Guds trone for at tilbede ham.
Men der var en engel, der ikke ville adlyde Gud. Det var Satan. Bibelen kalder ham
også for Djævelen. Det ord har vi valgt at bruge. Nogle af de andre engle fulgte
Djævelen. De kaldes for faldne engle. Djævelen og hans engle er Guds fjender,
og de er ikke interesserede i at blive gode venner med ham. Det kan du læse om
i de næste andagter.
Men de engle, der adlyder Gud, løser mange opgaver for ham. En af dem er at
beskytte hans børn. Der er en engel, der passer på dig, selv om du ikke kan se
den. Er det ikke dejligt?

k over:

n
Skriv eller tæ

rt om engle?

Hvad har du læ

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak for dine engle
og tak, fordi en engel passer på
mig. I Jesu navn. Amen.
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Hvem er Djævelen?
		

Og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer.

		

Jakobsbrevet 4,7

		
Er Djævelen en eller anden, der er klædt ud med horn og en lang
		
hale? Nej! Vi ved ikke, hvordan han ser ud. Der står i Bibelen, at Gud skabte
ham som en engel. Der står også, at Djævelen fra begyndelsen valgte at gå sine egne
veje. Han ville ikke have noget med Gud at gøre. Han blev Guds modstander, hans
fjende.
Gud og Djævelen er stik modsat hinanden. Gud er god og handler altid rigtigt, men
Djævelen er ond og bruger ethvert kneb for at nå sine mål. Fair play betyder ikke
noget for ham - han bruger mange tarvelige tricks. Han forsøger hele tiden at narre
mennesker. Han er meget snedig og meget dygtig til at snyde.
Hans mål er at få alle mennesker til at vende Gud ryggen, ligesom han selv gjorde.
Han ønsker at ødelægge dit venskab med Gud, og at det, Gud vil med dig, ikke
bliver til noget. Han kæmper hele tiden for at nå sine mål. Han slapper ikke af eller
holder fri.
Så det passer Djævelen fint, at du tænker på ham som en latterlig figur med horn
og hale. En figur, der ikke betyder noget. Men det gør han, han er virkelig.

Skriv eller tæ
n

Hvad ved du om

k over:

Djævelen?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du er helt
modsat Djævelen. I Jesu navn.
Amen.
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Hvordan blev Djævelen Guds fjende?
		

Og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer.

		

Jakobsbrevet 4,7

		
”Jeg gør, hvad der passer mig!” Har du nogensinde sagt eller tænkt
		
sådan? Det var der en gang en engel, der gjorde. Han tænkte: ”Jeg vil
selv. Gud skal ikke bestemme det hele. Jeg kan gøre det ligeså godt som ham.”
Det var Djævelen, der tænkte sådan. Han gjorde oprør mod Gud, som du har læst
om.
Hvad fik Djævelen til at gøre oprør imod Gud? Han mente,at han kunne det samme
som Gud. At det ligeså godt kunne være ham, der bestemte. Han var stolt. Han
var så stolt af sig selv, at han ville være Gud. Det betød, at han ikke længere kunne
være hos Gud. Djævelen og de engle, der fulgte ham, måtte forlade Gud. Siden
har Djævelen modarbejdet Gud og arbejdet på at ødelægge forholdet imellem
Gud og hans børn.
Pas derfor på, at du ikke bliver stolt, så du siger, at du kan klare dig selv og ikke
vil være sammen med Gud. Det er det, Djævelen ønsker. Men du kan stå imod
Djævelen, som verset øverst på siden siger. Du kan nemlig vælge at adlyde Gud
og lade være med at gøre det forkerte. Gud ved nemlig, hvad der er bedst for dig.
Lad ham bestemme i dit liv.

k over:

n
Skriv eller tæ

olthed?
Hvad betyder st

Du kan bede sådan:
Kære Gud, hjælp mig med at gøre
som du siger. I Jesu navn. Amen.
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Hvorfor er Djævelen min modstander?
		

Og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer.

		

Jakobsbrevet 4,7

		
Hvad betyder ordet modstander? En modstander er en person, der
		
er imod dig eller kæmper mod dig. Djævelen hader Gud og ønsker at
skade ham. Og det gælder også dig, fordi du er Guds barn. Djævelen ønsker at
ødelægge alt, hvad der tilhører Gud. Han er Guds modstander, og derfor er han
også din modstander.
Djævelen er imod dig og prøver at skade dig på mange måder. Han arbejder hele
tiden på at trække dig væk fra Gud. Han lyver overfor dig, han narrer dig, og han
får dig til at gøre ting, som Gud ikke vil have.
Men vinder Djævelen altid? NEJ! Verset øverst på siden handler om, at du kan stå
imod. Når du for eksempel er irriteret på en klassekammerat og føler dig fristet til
at bagtale hende, så kan du vælge at lade være. Hvordan?
Når du har taget imod Jesus, bor Helligånden i dig. Han vil hjælpe dig med at vinde
over Djævelen. Husk derfor at bruge tid sammen med Gud, så Helligånden kan
arbejde i dig. Han vil få dig til at adlyde Gud og gøre det rigtige. Følger du Gud, er

Skriv eller tæ

nk over:
Hvad kan du gø
re for at stå imod
Djævelen?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi din Helligånd bor i mig og hjælper mig
med at stå imod Djævelen. I Jesu
navn. Amen.
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Hvorfor vil Djævelen narre mig?
		

Og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer.

		

Jakobsbrevet 4,7

		
Djævelen ønsker ikke, at du er Guds barn. Det bedste for Djævelen
		
er, når mennesker vender sig væk fra Gud. Djævelen vil lokke dig til at
gøre det forkerte. Han vil narre dig til at gøre det, du ikke vil. Han får dig for eksempel
til at tro, at du mister dine venner, hvis du ikke gør det samme som dem, selv om
de gør noget forkert. Eller han vil prøve at få dig til at ønske en ting så højt, at du
er parat til at stjæle den.
Han er også god til at få dig til at tvivle på Gud eller til at tænke, at Gud ikke elsker
dig. Han vil få dig til at tænke på, om det virkelig kan passe, at Jesus døde på korset
for dig! Han ønsker ikke, at du oplever, hvor meget Gud elsker dig. Han kan også
finde på at fortælle dig, at du ikke har brug for Jesus, og at du kan klare dig selv.
Men tro ikke på ham! Han vil sige hvad som helst for at få dig til at vende ryggen
til Gud. Han lyver, vender og drejer tingene, han gør alt for at ødelægge dit forhold
til Gud. Han er meget snedig. Pas på ham!

nk over:
Skriv eller tæ len narre dig?
rfor kan Djæve
Hvo

Du kan bede sådan:
Kære Gud, hjælp mig, så Djævelen ikke narrer mig. Gør mig
stærk i troen på dig. I Jesus navn.
Amen.
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Er Djævelen ligeså stærk som Gud?
		

Og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer.

		

Jakobsbrevet 4,7

		
Djævelen er stærk. Han er langt stærkere end os mennesker. Men
		
hvem tror du, der er den stærkeste, Gud eller Djævelen? Gud har skabt
verden og alt, hvad der er i den - også dig og mig. Han lod Jesus stå op fra de døde.
Det kan Djævelen ikke. Gud er den stærkeste og den mægtigste.
Men Djævelen er stærk og har meget magt. Glem ikke det. Han skal tages alvorligt.
Og han er svær at stå imod, men han er ikke så stærk som Gud. Djævelen prøvede
alt for at narre Jesus til ikke at følge Guds vilje. Han fik mange til at tro, at han havde
vundet, da Jesus døde på korset og bagefter blev lagt i graven. Men Djævelen kunne
ikke holde ham i døden. Gud gjorde Jesus levende tre dage senere. Han vinder altid
over Djævelen. Altid!
Gud er almægtig. Det betyder, at han bestemmer over alt og alle. Han har al ting
under sig og har styr på alt – også naturen. Gud hører dine bønner, og han kan svare
dig. Han er den eneste, der kan tilgive dig din synd og gøre dig til sit barn. Ja, Gud
er stærkere end Djævelen. Derfor vil han flygte, når du er sammen med Gud.

Skriv eller tæ
n

Nævn tre ting, de

k over:

r viser Guds mag

t?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du er den
stærkeste og altid vinder over
Djævelen. Tak, fordi jeg må være
dit barn. I Jesu navn. Amen.
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Hvorfor får Djævelen lov til at lokke mig?
		

Og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer.

		

Jakobsbrevet 4,7

		
Har du haft lyst til at gøre noget, som du vidste, var forkert? For
		
eksempel at stjæle en pakke tyggegummi henne i kiosken? Det er at
blive lokket af Djævelen. Han lokker dig hele tiden for at få dig til at gøre det, Gud
ikke vil have. Måske tænker du, hvorfor Gud ikke bare gør det sådan, at vi ikke kan
gøre noget forkert? Han kan jo alt.
Tænk på din bedste ven. Ham er du sammen med, fordi du selv har valgt det, ikke
fordi du er tvunget til det. Sådan er det også med Gud. Han vil gerne have, at du
er sammen med ham, fordi du har lyst til det. Når du bliver lokket til at gøre noget
forkert, giver Gud dig en mulighed for at vælge mellem ham eller det forkerte. Det
er dig, der bestemmer.
Gud håber og ønsker, at du vælger ham. Han bliver glad, når du siger nej til det
forkerte og følger ham. Men han vil have, at du er sammen med ham, fordi du
ønsker det. Derfor giver Gud Djævelen lov til at lokke dig.
Men det er ikke nemt at sige nej til Djævelen. Synes du, det er svært? Føler du dig
usikker? Bed Gud om hjælp. Han ved godt, at du ikke kan selv. Sig til ham, at du
har brug for ham.

k over:

n
Skriv eller tæ

Hvordan lokker

Djævelen dig?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi jeg kan bede
dig om hjælp til at sige nej, når
jeg bliver lokket. Hjælp mig til
altid at vælge dig. I Jesu navn.
Amen.
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Kan jeg virkelig vinde over Djævelen?
		

Og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer.

		

Jakobsbrevet 4,7

		
JA! Du kan vinde over Djævelen. Og hvorfor kan du det? Det kan du,
		
fordi du har den stærkeste og største på din side. Gud! Du vinder over
Djævelen, når du står sammen med Gud, ikke fordi du er stærk, men fordi Gud er
stærkere end Djævelen.
I Bibelen kan du læse om en mand, der hed Moses. Han levede på den tid, hvor
israelitterne var slaver i Egypten. Gud sagde til Moses, at han skulle gå til egypterkongen og sige, at han skulle give israelitterne deres frihed. Det var skræmmende,
syntes Moses! Men han gik! Egypterkongen blev vred og smed Moses ud. Og han
satte israelitterne til at lave endnu mere.
Men Moses vendte tilbage igen og igen og forlangte, at egypterkongen gav israelitterne deres frihed, for det havde Gud sagt, at Moses skulle. Hvordan kunne han
klare det? Han var et almindeligt menneske som dig og mig. Moses holdt ud og
vandt, fordi han havde Gud på sin side.
Når du har taget imod Jesus, er han på din side. Sammen med ham bliver du stærk
og vinder over Djævelen. I Bibelen står, at ”... han, som er i jer, er større end han, som
er i verden.” (1 Johannesbrev 4, 4). Det betyder, at Gud, som bor i os, er stærkere end
Djævelen. Det vil sige, at du kan vinde, når du har Gud på din side.

Skriv eller tæ
n

Hvorfor vandt

Moses?

k over:

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi jeg kan vinde
over Djævelen sammen med dig.
Hjælp mig med at holde fast ved
dig. I Jesu navn. Amen.
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Hvordan hjælper Gud mig?
		

Og I skal stå Djævelen imod, så vil han flygte fra jer.

		

Jakobsbrevet 4,7

		
Du har nu lært en del om Djævelen, og du kender verset øverst på
		
siden. Du forstår, at Djævelen er en stærk modstander. Han er virkelig,
og han skal tages alvorligt. Du må være forberedt på, at han vil påvirke dig hver
dag. Er det skræmmende? Vær ikke bange, for Gud er med dig. Du ved, at når du
er sammen med Gud, er du på vinderholdet.
Gud siger:
”Tro på, at Jesus døde for dig.
Bed om tilgivelse, når du gør noget forkert.
Følg mig og vær sammen med mig.
Sig tak.”
Det er Guds hjælp til dig, og han lover dig, at følger du det, så klarer du dig, og
Djævelen flygter.
Men Gud har endnu mere hjælp til dig. Han giver dig en særlig beskyttelse imod
Djævelen. Den kalder Bibelen for Guds fulde rustning. En rustning er en slags beskyttelse af metal eller læder, som soldater i gamle dage havde på i kamp. Guds
rustning kan ikke ses, men den er den perfekte beskyttelse imod Djævelen. Bruger
du rustningen, lover Gud, at du vinder over Djævelen.
Hvad er det så for en rustning? Det er lidt svært at forstå, hvad Guds rustning er for
noget, fordi du ikke kan se den eller tage den i hånden. Men de næste andagter
vil fortælle dig mere om rustningen og forklare dig, hvad den består af.

nk over:
Skriv eller tæ nde over Djædu gøre for at vi

Hvad skal
velen?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du hjælper
mig, så jeg kan vinde over Djævelen. I Jesu navn. Amen
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Hvordan kan jeg vinde over Djævelen?
		
		

Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod
Djævelens snigløb. Efeserbrevet 6,11

		
		

Vil du gerne være en vinder? Det er du sammen med Jesus. Så enkelt
er det.

Verset øverst på siden handler om Djævelens snigløb. Hvad betyder det? Et snigløb
vil sige, at man i det skjulte planlægger at genere eller skade nogen på en måde,
der ikke er fair. Det er det, Djævelen gør. Men når du slår dig sammen med Jesus,
kan Djævelen ikke klare sig.
Hvad skal du gøre for at være på samme side som Jesus? Du må fortælle ham, at
du er ked af, at du synder og bede ham komme ind i dit hjerte. Synd er ligesom at
gøre noget ulovligt. Hvis en forbryder begår noget kriminelt, kommer han for en
dommer, der giver ham en straf, for eksempel fængsel. Sådan er det også med Gud
og mennesker. Han er nødt til at straffe de forkerte ting, vi mennesker gør.
Men i stedet for at straffe dig lod Gud sin søn Jesus dø på korset for at han kunne
tage straffen for alle menneskers synder, også dine. Når du tror på, at Jesus døde
for det forkerte i dit liv, og du siger undskyld, bliver du Guds barn, og derfor vil han
ikke straffe dig. Som Guds barn kan du være sammen med Jesus, og så vinder du
over Djævelen.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvordan hjælp
er Gud dig med
at vinde
over Djævelen?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, jeg gør ikke altid, som
du ønsker. Men tak, fordi Jesus
døde for mig og tak, fordi du tilgiver mig, når jeg siger undskyld.
I Jesu navn. Amen.
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Er du klar til kampen mod Djævelen?
		
		

Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod
Djævelens snigløb. Efeserbrevet 6,11

		
Du kæmper mod Djævelen hver dag. Han hader Gud og vil have
		
dig til at gøre noget forkert for at gøre Gud ked af det. Derfor er det
vigtigt, at du er godt forberedt til at tage kampen op imod Djævelen. Hvordan
bliver du det?
Fortæl Gud, når du har syndet. Der står i Bibelen: ”Hvis vi bekender vore synder,
er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder ...” (1 Johannesbrev 1, 9).
Når du har sagt undskyld til Gud, kan du regne med, at det, du har gjort forkert,
er ude af verden.
Hold øje med Djævelen. Han prøver hele tiden på at få dig til at synde. Pas på og
undgå for eksempel tegneserier og tv-programmer, der forsøger at lokke dig til at
synde. Har du for eksempel en ven, der mobber andre og gerne vil have dig med
til at mobbe, er det måske en idé at droppe den ven. Spørg Gud. Husk, at han er
med dig og hjælper dig med at sige nej til at gøre det, der er forkert.
En fodboldspiller bliver aldrig rigtig god og vinder ikke nogle kampe, hvis han
ikke træner. Du må også træne. Læs i din Bibel og bed til Gud hver dag. Det er din
træning, der gør dig klar til kampen.

nk over:
Skriv eller tæ r?
er du kampkla

Hvordan bliv

Du kan bede sådan:
Kære Gud, hjælp mig med at
fortælle dig om mine synder og
til at bruge tid sammen med dig
hver dag. I Jesu navn. Amen.
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Hvad er Guds rustning?
		
		

Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod
Djævelens snigløb. Efeserbrevet 6,11

		
Ved du, hvad en rustning er? Du har måske set en soldaterrustning
		
fra gamle dage på et museum. I dag bruger politiet også en form for
rustning. De bruger hjelme, skjolde og skudsikre veste. Også brandmænd bruger
hjelme. De har desuden en særlig branddragt og støvler med forstærkninger, der
beskytter dem. Det er også en slags rustning.
Gud beskytter også dig i kampen mod Djævelen. Du er Guds barn, og han elsker
dig, og derfor ønsker han ikke, at du skal komme til skade. Den rustning, han har til
dig, bliver aldrig slidt eller går i stykker. Den passer alle og bliver aldrig umoderne.
Det er ikke en rustning, du kan tage og føle på. Den er usynlig.
Lyder det mærkeligt? Det er også lidt mærkeligt, men Guds rustning er meget effektiv. Gud ved lige, hvad der skal til for at beskytte dig. Når du bruger Guds rustning,
kan Djævelen ikke ramme dig.
Du kan læse om Guds rustning i Efeserbrevet 6,13-17. Gud beskytter dit hoved og
dit hjerte. Han udstyrer dig med særlige sko og et specielt bælte. Og han giver dig
et skjold og et våben at kæmpe med. I de næste andagter kan du læse mere om
rustningen, og hvad de enkelte dele betyder.

Skriv eller tæ
n

Hvorfor er Gud

k over:

s rustning vigtig

?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak for din rustning.
Tak, fordi du beskytter mig mod
Djævelen. I Jesu navn. Amen.
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Hvorfor har jeg brug for Guds rustning?
		
		

Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod
Djævelens snigløb. Efeserbrevet 6,11

		
Hvad skal du med en rustning? Formålet med en rustning er at
		
beskytte. En fodboldspiller bruger benskinner for at beskytte sine ben,
så det ikke gør ondt, når han bliver tacklet. En cykelrytter bruger hjelm som beskyttelse, hvis han falder. Du bruger måske også cykelhjelm, når du cykler?
Du har også brug for at beskytte dig mod Djævelen. Han er Guds modstander og
derfor din modstander, fordi du tror på Guds søn Jesus som din frelser. Djævelen
forsøger at genere og skade dig på mange forskellige måder. Han påvirker dine
tanker, så du bliver narret til at tro på hans løgne eller til at tvivle på Guds kærlighed og omsorg.
Djævelen er stærk. Du kan ikke selv klare ham. Det ved Gud godt, og han vil hjælpe
dig. Han giver dig en rustning, så du kan holde stand mod Djævelen. At holde
stand mod Djævelen betyder, at han ikke vinder. En soldat ved, at han udsætter
sig for stor fare, hvis han ikke tager sin rustning på, for så er det nemt for fjenden
at skade og dræbe ham. På samme måde er du bedre beskyttet mod Djævelen,
når du har Guds rustning på.

nk over:
Skriv eller tæ
iver beskytt vigtigt, at du bl

Hvorfor er de
ning?
tet af Guds rust

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du hjælper
mig. Lær mig at bruge din rustning. I Jesu navn. Amen.
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Hvordan bruger jeg sandheden som bælte?
		
		

Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod
Djævelens snigløb. Efeserbrevet 6,11

		
Du ved, at Djævelen er din modstander. Og du har læst, at Gud giver
		
dig en rustning, som beskytter dig mod Djævelen. Nu skal du lære, hvordan
du bruger de forskellige dele af rustningen.
En del af rustningen er et bælte. Det er et helt specielt bælte. Det er lavet af sandheden. Hvordan tager man et bælte på, der er lavet af sandheden?
Gud er sandhed. Jo mere du lærer om Gud, læser i Bibelen og hører hans ord, jo
mere ved du om, hvad der er sandt. På den måde bliver du bedre og bedre til at
se, hvad der er rigtigt og til ikke at lade dig narre af Djævelen. Alt det, du lærer om
Gud, gør din tro stærk og hjælper dig til at vælge rigtigt.
Du skal også tale sandt og fortælle tingene, som de er. Også selv om det betyder,
at du får skæld ud! Jesus siger om Djævelen, at han er ”fader til løgnen”. Det glæder
Djævelen, når du lyver, selv når du fortæller den mindste usandhed. Hold dig til
sandheden, så følger du Gud, og Djævelen taber.
Hvis du synes, at det er svært at lade være med at lyve, så bed Gud om hjælp. Sig
til ham, at du ønsker at fortælle sandheden og lære ham bedre at kende – at du vil
bære sandhedens bælte.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvordan tager
jeg sandheden
på som
bælte?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, hjælp mig med at læse
i Bibelen hver dag, så jeg kan lære
sandheden at kende. Hjælp mig
til altid at tale sandt. I Jesu navn.
Amen.
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Hvordan tager jeg retfærdighed på som brynje?
		
		

Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod
Djævelens snigløb. Efeserbrevet 6,11

		
Hjertet pumper blodet rundt i kroppen. Men hjertet opfatter vi
		
også som det sted, hvor følelser og holdninger bor. Gud ønsker derfor
at beskytte dit hjerte med en brynje af retfærdighed. En brynje beskyttede soldaternes overkrop og var lavet af metalringe, der sad tæt sammen. Men hvordan
tager du en brynje af retfærdighed på?
Retfærdighed er et stort ord. Det betyder at være ren overfor Gud. Det kan ingen
af os mennesker leve op til. Men lige siden du tog imod Jesus, har Gud ikke set
dig som en synder. Han ser dig gennem sin perfekte søn, der døde for dig. Din tro
på Jesus gør dig ren, og derfor er du retfærdig overfor Gud.
Djævelen vil prøve at få dig til at tro, at du gør så meget forkert, at Gud ikke vil
have noget med dig at gøre. Men når du tror på, at Jesus er din frelser, ved du, at
du altid er velkommen hos Gud, og at Djævelen lyver.
At tage retfærdighed på som brynje betyder også, at du skal fylde dit hjerte med
det rigtige. Hvad er det? Bed Gud om hjælp og lad ham bestemme det. Vælger
du at lade Gud fylde dit hjerte, er du beskyttet mod Djævelen. Tro på Jesus og lad
Gud bestemme over dine følelser og holdninger, så har du retfærdighed på som
brynje.

nk over:
Skriv eller tæ
ynje?
ærdighedens br

Hvad er retf

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du fylder mit
hjerte med det rigtige. Gør mig
stærk i troen på din søn Jesus, så
jeg altid bærer retfærdighed som
en brynje. I Jesu navn. Amen.
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Hvorfor har jeg brug for frelsens hjelm?
		
		

Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod
Djævelens snigløb. Efeserbrevet 6,11

		
Hvad beskytter man sit hoved med, når man står på skateboard?
		
Man beskytter det med en hjelm, fordi det er farligt. Jamen er det farligt
at være Guds barn? Du har en farlig modstander, som du har brug for at beskytte
dit hoved imod. Du har brug for at beskytte din hjerne og dine tanker imod Djævelen.
Djævelen vil nemlig meget gerne bestemme over din hjerne for at trække dig væk
fra Gud. Han vil for eksempel prøve at give dig tanker som: ”Ingen kan lide mig,
heller ikke Gud.” Djævelen bruger alt til at påvirke dig med. Det kan være en af dine
kammerater, et tv-program, noget musik eller Internettet. Derfor har du brug for at
beskytte din forstand og dine tanker.
Gud giver dig frelsens hjelm til at beskytte dine tanker med. Den husker dig på
Guds løfte om, at når du har bedt om tilgivelse for det forkerte, du har gjort, er det
glemt og ude af verden. Frelsens hjelm fortæller dig, at Gud elsker dig, og at der er
plads til dig hos ham.
Og Gud passer på din hjerne og dine tanker, når du bruger frelsens hjelm.Frelsens
hjelm får dig nemlig til at tænke på Gud. Men hvordan bruger man den? Du kan for
eksempel tænke: ”Vil det, jeg overvejer at gøre, bringe mig tættere på Gud eller det
modsatte?” Det vil hjælpe dig, når du skal vælge noget eller træffe beslutninger.

Skriv eller tæ
n

Hvordan bruger

k over:

du frelsens hjel

m?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du har frelst
mig. Tak, fordi du beskytter min
hjerne og mine tanker. Det har
jeg brug for. I Jesu navn. Amen.
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Hvad er villighedens sko?
		
		

Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod
Djævelens snigløb. Efeserbrevet 6,11

		
Glemmer du nogen gange din jakke, når du skal ud af døren? Ja,
		
det gør du nok. Men glemmer du nogensinde dine sko? Nej, det gør du
sikkert ikke, for sko er vigtige, når du skal ud at gå.
Gud vil gerne have,at du går ud og fortæller andre om den fred,han har givet dig.
Hans fred er en stille ro inden i dig; en tillid til, at alt er okay. Den fred får du, når
du tror på Jesus. Gud får dig nemlig til at se dig selv, som han ser dig. Som én, der
er elsket og tilgivet og med i hans familie.
Gud ønsker, at du fortæller andre om den fred. Vil du det? Når du vil det, tager
du villighedens sko på. Med de sko på får du lyst til at dele hans fred med andre.
Fortæl dem, at du tror på Gud og Jesus, og hvad det betyder for dig.
Men Djævelen vil ikke have,at du fortæller andre om Gud.Derfor forsøger han at få
dig til at glemme Gud eller tvivle på, at du er hans barn. Men hold fast ved Guds fred,
og husk villighedens sko, så du står fast, når Djævelen forsøger at påvirke dig.

k over:

n
Skriv eller tæ
Hvordan

edens sko?
bruger du villigh

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak for din fred. Gør
mig villig til at fortælle andre om
den, så alle lærer den at kende. I
Jesu navn. Amen.
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Hvordan bruger jeg troens skjold?
		
		

Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod
Djævelens snigløb. Efeserbrevet 6,11

		
I gamle dage havde soldaterne skjolde med i krig. Det var store og
		
tunge skjolde, der næsten dækkede hele soldatens krop, så han ikke blev
ramt af fjendens pile. Skjoldene var lavet, så de kunne hægtes sammen med de
andre soldaters skjolde og på den måde, kunne de danne en mur imod fjenden.
Gud har også givet dig et skjold. Det er et særligt skjold. Han kalder det for troens
skjold. Din tro er dit skjold, og tro er at stole på, at Gud vil gøre, hvad han lover.
Din tro på Gud, Jesus og Helligånden beskytter dig mod Djævelen. Igen og igen
skyder Djævelen sine pile mod dig for at få dig til at tvivle på Guds løfter, på hans
kærlighed og på, at han har sendt sin søn for at frelse dig. Ja, han vil endda forsøge
at få dig til at tvivle på, at Gud overhovedet eksisterer.
Hold troens skjold op mod Djævelens pile. Men hvordan gør man det? Tro på det,
Gud har sagt i Bibelen. Stol på, at Gud er med dig, og at han har styr på det hele,
også når det virker som om, at alt går galt. Vær sammen med andre, der tror på Gud,
så I kan hjælpe hinanden, ligesom soldaterne i gamle dage, der stod sammen bag
skjoldene. Du kan for eksempel gå i børneklub eller børnekirke.

Du kan bede sådan:

Skriv eller tæ
n

Hvordan kan du

k over:

bruge troens sk
jo

ld?

Kære Gud, tak for troens skjold.
Hjælp mig med altid at stole på
dig. I Jesu navn. Amen.
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når du har læst dagens andagt.

Hvad er Åndens sværd?
v		
		

Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod
Djævelens snigløb. Efeserbrevet 6,11

		
Du ved sikkert godt, hvad et sværd er. Det er et håndvåben. Det har
		
skarpe kanter og bruges til at hugge eller stikke med. Det meste af din
rustning fra Gud er til at beskytte dig med, men Gud giver dig også et sværd til at
angribe din fjende, Djævelen, med. Hvad er det for et sværd? Det er Åndens sværd.
Det er Bibelen!
Jesus brugte Åndens sværd, da Djævelen lokkede ham i ørkenen. Tre gange forsøgte Djævelen at få Jesus til at synde. Hver gang svarede Jesus med ord fra Bibelen.
Til sidst opgav Djævelen og gik sin vej. Jesus kæmpede mod Djævelen med Guds
ord. Det kan du læse mere om i Lukasevangeliet kapitel 4, vers 1-13.
Du kan også bruge dit sværd, når Djævelen forsøger at få dig til at synde. Derfor
er det en god ide, at du ofte læser i Bibelen, så du lærer Guds ord at kende. Hvis
du ikke har en Bibel, kan du læse bibelversene i denne bog. Prøv at forklare dem
for dig selv. Du kan også lære nogle af versene udenad.
Det, du har læst, kan hjælpe dig med at huske på, hvad Gud ønsker, du skal gøre.
Hver gang du husker på vers fra Bibelen og følger dem, træner du i at bruge dit
sværd og i at holde stand mod Djævelen, så han holder sig væk.

k over:

n
Skriv eller tæ
rd?

æ
Bruger du dit sv

Du kan bede sådan:
Kære Gud, jeg vil gerne være dygtig til at bruge dit sværd. Hjælp
mig med at være flittig til at læse
i Bibelen. I Jesu navn. Amen.
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Hvordan tager du Guds rustning på?
		
		

Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod
Djævelens snigløb. Efeserbrevet 6,11

		
		
det.

Hvis du var fodboldspiller, ville du så spille uden benskinner på?
Eller ville du ride uden hjelm? Nej vel? Du kunne jo blive alvorligt ska-

Kæmp ikke mod Djævelen uden rustning. Gud siger til dig, at du skal tage hans fulde
rustning på. Det betyder, at du skal tage hele rustningen på. Det står i verset øverst
på siden. Snak med Gud om rustningen. Tal med ham om de enkelte dele, og hvad
de skal bruges til. Tag rustningen på sammen med ham hver dag.
Tak Gud for hjelmen; bed ham om at passe på dine tanker. Tak Gud for bæltet og
bed ham om at hjælpe dig med at være ærlig. Tak Gud for brynjen. Bed ham om at
passe på dine følelser og hjælpe dig med at gøre det rigtige. Tak Gud for skoene.
Bed ham om at give dig fred indeni og være villig til at fortælle andre om ham og
hans fred. Tak Gud for skjoldet og tro på, at han er med dig. Øv dig i at bruge dit
sværd ved at læse i Bibelen.
Tænk over, om der er en del af rustningen, du ikke er så god til at få på, og bed Gud
om at hjælpe dig. Tak ham, fordi han har lovet, at du kan vinde over Djævelen, når
du har hans rustning på.

Skriv eller tæ
n

Hvornår tager

k over:

du Guds rustni

ng på?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du har givet
mig en rustning, der beskytter
mig. I Jesu navn. Amen.
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Brugte Jesus Guds rustning?
		
		

Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod
Djævelens snigløb. Efeserbrevet 6,11

		
Jesus brugte Guds rustning, da han levede på jorden. Hvordan?
		
Jesus talte kun sandt. Han havde sandhedens bælte på.
Jesus gjorde altid det rigtige. Han gik med retfærdighed som brynje.
Jesus var i tæt kontakt med Gud og tænkte kun på at gøre det, Gud ønskede.
Han brugte hele tiden frelsens hjelm.
Jesus forstod at bruge villighedens sko. Han fortalte alle om Gud og hans fred.
Jesus tvivlede aldrig. Han troede fuldt og fast på Gud. Han brugte troens skjold.
Og Jesus brugte Åndens sværd. Han vandt over Djævelen ved at bruge Guds
ord - Bibelen.
I Bibelen kan du læse mere om,hvordan Jesus brugte Guds rustning.De fire første
bøger i Det nye Testamente er skrevet af Matthæus, Markus, Lukas og Johannes. Det
er de fire evangelier. I dem kan du læse om, hvad Jesus gjorde, mens han levede
på jorden. Du kan for eksempel starte med Lukasevangeliet.
Jesus er det perfekte eksempel på, hvordan Guds rustning skal bruges. Når du
læser om Jesus i Bibelen, lærer du, hvordan du skal bruge rustningen. Så det er
en god idé at læse evangelierne og lære af Jesus. Jo bedre du bliver til at bruge
Guds rustning, jo større chance har du for at vinde over Djævelen.

nk over:
Skriv eller tæ s rustning?
n du bruge Gud

Hvordan ka

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du har givet
mig Jesus som forbillede. Vil
du hjælpe mig med at lære at
bruge din rustning, ligesom han
gjorde? I Jesu navn. Amen.
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Hvad sker der, hvis jeg ikke har Guds rustning på?
		
		

Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod
Djævelens snigløb. Efeserbrevet 6,11

		
Forestil dig en brandmand, der omhyggeligt tager alt sit sikker		
hedsudstyr med til en ildebrand. Men når han kommer frem til brandstedet, lader han det ligge i bilen og bekæmper branden uden! Det er ikke smart.
Han sætter sit liv på spil og kommer helt sikkert alvorligt til skade.
Hvis du ikke bruger Guds rustning, får du svært ved at klare dig mod Djævelen. Så
brug den! Måske føler du nogle gange, at din rustning har fået skrammer og buler
og at den ikke er velsmurt og fri for rust. Det ved Gud, og han er parat til at hjælpe
dig, når din tro ikke er så stærk eller du får tanker, du synes er forkerte.
Det er en god ide at tænke på, om du har taget Guds rustning på. Prøv at tænke på,
om du for eksempel har fået brynjen af retfærdighed på, og om du er godt i gang
med at lære Guds ord, så du kan blive dygtig til at bruge dit sværd. Tænk over, om
du har taget alle rustningens dele på. Måske finder du ud af, at hjelmen eller bæltet
trænger til en pudseklud.
Og husk:Det har aldrig været Guds mening,at du skulle kæmpe alene eller ubeskyttet mod Djævelen. Gud vil følges med dig hver eneste dag, og han vil hjælpe dig.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvad sker der, hv
is du ikke bruger
din
rustning?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak for din rustning.
Hjælp mig med at huske at tage
den på. I Jesu navn. Amen.
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Er bøn en del af min rustning?
		
		

Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod
Djævelens snigløb. Efeserbrevet 6,11

		
Hvad vil du sige til at have et superredskab, der er bedre end alle
		
andre, og som kan bruges i alle situationer? Det har du! Nemlig bøn.
Jesus brugte tid på at bede, da han levede her på jorden, selv om det måske betød,
at han skulle tidligt op.
Jesus sagde til sine venner,at de skulle blive ved med at bede og ikke stoppe eller
give op. Det siger Jesus også til dig. Bøn er en vigtig del af din rustning, for du er
i direkte forbindelse med Gud, når du beder.
Bøn er ligesom at tale i telefon. Du kan ikke se ham, du har ringet til, men han kan
høre alt, hvad du siger. Men når du snakker i telefon, må du også lytte. På samme
måde ønsker Gud, at du hører, hvad han siger til dig, når du beder, og at du gør,
hvad han siger. Han vil nok ikke svare dig med høj tydelig stemme. Men han taler
for eksempel til dig gennem dine tanker eller gennem Bibelen.
Djævelen vil gøre alt for at forhindre, at du taler med Gud. Han ved, at Gud lytter,
når du beder. Bøn giver en tæt kontakt mellem dig og Gud, som Djævelen ikke
kan trænge igennem. Du kan bede på hvilket som helst tidspunkt, hvor som helst
og om hvad som helst.

nk over:
Skriv eller tæ l af din rustning?
n en vigtig de

Hvorfor er bø

Du kan bede sådan:
Kære Gud, husk mig på at tale
med dig hver dag. Lær mig at
være stille og lytte til, hvad du
siger. I Jesu navn. Amen.
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Blev personerne i Bibelen lokket af Djævelen?
		

... og giv ikke plads for Djævelen. Efeserbrevet 4,27

		
Var personerne i Bibelen superhelte og anderledes end os menne		
sker i dag? Du kender måske historien om Josef, der blev solgt som slave
af sine brødre og endte med at få næsten lige så meget magt som kong Farao. Eller
historien om hyrdedrengen David, der sloges mod kæmpen Goliat og senere blev
konge. Eller historien om Daniel, som blev taget til fange men kom til at arbejde for
kongen?
Var de udstyret med særlige superkræfter? Nej, de var ganske almindelige mennesker. De havde problemer ligesom dig og blev også lokket til at gøre ting, Gud
ikke ønskede. Kunne du tænke dig at blive som dem? Det kan du.
Alle mennesker oplever at blive lokket af Djævelen. Ingen går fri, for Djævelen
ønsker, at hele verden vender sig væk fra Gud. I Bibelen kan du læse om, hvordan
David, Josef og Daniel og mange andre blev lokket af Djævelen. Gud ville have de
historier med i Bibelen, fordi vi skal lære af dem.
I Bibelen kan du læse om mange personer,der oplevede vanskelige situationer. Ikke
alle valgte Gud og fulgte ham. Men mange gjorde. De troede på Gud og stolede
på, at han gav dem styrke til at sige ”nej”, når de blev lokket og ”ja” til at følge ham.
De vandt over Djævelen. Ikke fordi de havde superkræfter, men fordi de valgte Gud
og ikke gav plads for Djævelen.

Skriv eller tæ
n

Hvad vil du væ

k over:

lge, når du bliv
er lokket?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak for Bibelen. Hjælp
mig til at vælge dig, når jeg bliver lokket. I Jesu navn. Amen.
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Hvordan klarede Josef at blive lokket?
		

... og giv ikke plads for Djævelen. Efeserbrevet 4,27

		
I Bibelen kan du læse om en mand, der hed Josef. Han stolede på
		
Gud og gjorde, som han sagde. Derfor vandt Josef over Djævelen. Gud
gav ham styrke til at sige nej til Djævelen.
Josef havde ti brødre, der ikke kunne fordrage ham. De solgte ham til nogle købmænd, der tog ham med til Egypten. Man skulle tro, at Josef kom til at hade sine
brødre, men det gjorde han ikke. Da Josef mange år senere så sine brødre igen,
var han blevet en rig mand i Egypten. Hans brødre kom dertil for at købe korn til
deres familier, fordi de manglede mad.
Men i Egypten var der mad, for nogle år tidligere havde Gud sagt til Josef, at han
skulle gemme korn til dårlige tider. Kongen af Egypten havde givet Josef ansvaret
for at sælge kornet. Da brødrene fandt ud af, at de skulle handle med Josef, blev
de bange. Ville han hævne sig på dem? Nej! Josef så helt anderledes på det. Han
sagde til sine brødre, at Gud havde sendt ham til Egypten, så han kunne sørge for,
at der også var mad til dem.
Josef gjorde, som der står i verset øverst på siden. Han gav ikke plads for Djævelen.
Han tilgav sine brødre. Og hvad skete der: Djævelen tabte, og Josef vandt. Klarede
han det selv? Nej, Gud var med ham.

k over:

n
Skriv eller tæ

re af Josef?

Hvad kan du læ

Du kan bede sådan:
Kære Gud, hjælp mig til ikke at
ønske at gøre gengæld, når jeg
bliver behandlet dårligt. I Jesu
navn. Amen.
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Hvordan kunne Daniel holde fast ved Gud?
		

... og giv ikke plads for Djævelen. Efeserbrevet 4,27

		
I Bibelen står der, at israelitterne blev ført som fanger til et frem		
med land. Blandt dem blev der udvalgt nogle unge mænd, som skulle
oplæres ved kongens hof. Dér bad man ikke til Gud. De unge mænd fik mad og
drikke fra kongens bord. En af de unge mænd hed Daniel. Han troede på Gud og
ønskede at følge ham.
Daniel stirrede længe på sit første måltid. Gad vide, hvordan de tilberedte maden
her? Gud havde nemlig givet israelitterne bestemte regler for, hvad de måtte spise.
Daniel tog mod til sig og spurgte, om han kunne få lov til kun at spise grøntsager
og drikke vand. Hofchefen var ikke meget for det, men gav ham lov til at prøve.
Da der var gået ti dage, så Daniel mere sund og rask ud end de andre, så han fik lov
til at fortsætte. Gud var med Daniel, så han blev en meget dygtig ung mand, og fik
et vigtigt arbejde hos kongen.
Daniel var modig. Som ung mand i det fremmede hos dem, der havde magten,
turde han bede om lov til spise noget andet, end det kongen havde bestemt for
ham. Hvor fik Daniel modet fra? Fra Gud. Gud giver også dig mod til at holde fast
ved ham og gøre det rigtige.

Skriv eller tæ
n

Hvordan følger

du Gud?

k over:

Du kan bede sådan:
Kære Gud, giv mig mod til at
fortælle andre, at jeg tror på dig.
I Jesu navn. Amen.
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Hvad skete der, da David syndede?
		

... og giv ikke plads for Djævelen. Efeserbrevet 4,27

		
Kan du huske, at du har læst om hyrdedrengen David? Han blev
		
konge, og som konge gjorde han noget skrækkeligt. Han tog en andens
mands kone. Han vidste godt, at det var forkert. Men han ville have hende, fordi
hun var så smuk. Han gav efter for fristelsen og inviterede hende på besøg. De sov
sammen, og hun blev gravid.
For at gøre det endnu værre sendte David derefter kvindens mand i krig.Manden
døde. Nu kunne David gifte sig med den smukke kvinde. Men Gud var vred over
det, David havde gjort.
En uskyldig mand døde på grund af David. Desuden døde det barn, David fik med
sin nye kone. Det værste var dog, at David vidste, at det, han gjorde, var forkert.
Til sidst sagde David undskyld til Gud, der tilgav ham, og deres forhold blev godt
igen.
Når du gør noget forkert, ødelægges noget i dit forhold til Gud.Men Helligånden,
der bor i dig, vil arbejde på, at du beder Gud om tilgivelse. Når du gør det, bliver
det ødelagte genopbygget, og dit forhold til Gud bliver godt igen. Det forkerte, du
gjorde, er glemt og ude af verden. Men tænk over, om der også er et menneske,
du skal sige undskyld til.

nk over:
Skriv eller tæ er?
der, når du synd

Hvad sker

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du tilgiver
mig, når jeg siger undskyld til
dig. Hjælp mig til ikke at give
plads for Djævelen. I Jesu navn.
Amen.
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Hvordan fik Gideon mod til at følge Gud?
		

... og giv ikke plads for Djævelen. Efeserbrevet 4,27

		
Gideon er en af heltene fra Bibelen. Men han var bange. Bange for
		
fjenden, der gang på gang ødelagde og plyndrede landet, hvor han
boede. Han, hans familie, ja hele folket havde ingen mad, og ingenting var sikkert.
Gud sendte en engel til Gideon. Englen sagde til ham, at Gud havde valgt ham til at
befri landet for fjenden. Det var Gideon ikke vild med, og han snakkede længe med
Gud om det. Men han indså, at Gud ønskede det, og at han ville være med ham.
Gideon samlede 32.000 mænd, men Gud sagde, at han skulle sende de fleste af
dem hjem. Om natten omringede Gideon og kun 300 mænd fjendens lejr. Og på en
gang blæste de alle i trompeter og knuste lerkrukker, mens de holdt tændte fakler
højt over hovedet. Det skulle skræmme fjenden, men var det nok?
Ja! Gideon og hans mænd blev forbløffede. De så, hvordan fjenden løb skræmte
rundt og flygtede skrigende. De vandt en stor sejr. Nej, Gud gjorde, og det vidste
Gideon. Men hvordan turde Gideon gå i krig med kun 300 mænd? Han fulgte Gud
og stolede på hans løfte om, at han ville være med ham.
Når du siger til Gud, at du er parat til at følge ham, vil han give dig modet til det
og være med dig.

Skriv eller tæ
n

Hvorfor fulgte

k over:

Gideon Gud?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, giv mig mod til at
følge dig. Tak, fordi du er med
mig. I Jesu navn. Amen.
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Brugte Rahab troens skjold?
		

... og giv ikke plads for Djævelen. Efeserbrevet 4,27

		
Du kan nok huske, at israelitterne vandrede mange år i ørkenen,
		
efter at de havde forladt Egypten. En dag kom de til byen Jeriko, men
de måtte ikke komme ind. Kongen og de mennesker, der boede i Jeriko, var nemlig
deres fjender. Gud sagde til israelitterne, at de skulle erobre byen. Israelitternes
leder sendte spioner ind i byen, men kongen af Jeriko opdagede dem og forfulgte
dem.
I Jeriko boede en kvinde, som hed Rahab, og hun troede på Gud. Hun havde hørt,
hvordan Gud havde hjulpet israelitterne, så de vandt over deres fjender. Det havde
overbevist hende om, at Gud bestemte både i Himlen og på jorden.
Rahab skjulte spionerne og hjalp dem med at komme væk. Til gengæld lovede
spionerne, at Gud ville passe på hende og hendes familie, når israelitterne angreb
byen. Hun skulle samle sine nærmeste indenfor og binde en rød snor fast i sit
vindue, så soldaterne kunne kende hendes hus. Spionerne garanterede, at hvis
hun gjorde det, ville der ikke ske dem noget.
Måske syntes Rahab,at det var en mærkelig besked,men hun gjorde præcis,som
spionerne havde sagt. Hun blev reddet sammen med sin familie, fordi hun holdt
fast ved sin tro på Gud. Hun brugte troens skjold.

k over:

n
Skriv eller tæ

Hvordan brugte

jold?

Rahab troens sk

Du kan bede sådan:
Kære Gud, jeg tror på dig og
vil følge dig. Hjælp mig med at
bruge troens skjold. I Jesu navn.
Amen.
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Hvad skete der, da Peter svigtede Jesus?
		

... og giv ikke plads for Djævelen. Efeserbrevet 4,27

		
Holder du, hvad du lover? Har du for eksempel lovet at tage dig
		
sammen og lave dine lektier? Eller holde op med at bande eller stoppe
med at drille din lillebror eller din lillesøster? Er det svært at holde disse løfter?
Kan du huske, at Jesus talte med sine venner, aftenen før han døde? Han fortalte
dem, at alle ville svigte ham. Men Jesu gode ven Peter lovede: ”Om så alle andre
svigter, så svigter jeg dig aldrig.” Men da Jesus blev taget til fange og blev spyttet
på og slået, lod Peter som om, han ikke kendte ham. Ja, han nægtede, at han overhovedet vidste, hvem Jesus var. Han holdt ikke sit løfte.
Jesus blev ked af det, da Peter svigtede ham. Men det utrolige er, at Jesus blev ved
med at elske ham. Jesus døde, før Peter kunne sige undskyld til ham. Men da Jesus
stod op fra de døde, tilgav han Peter og gav ham en ny chance. Jesus bliver ked af
det, når du ikke holder, hvad du lover, men han holder ikke op med at elske dig.
Når du tror på, at Jesus er din frelser, vil du altid få tilgivelse og få en ny chance, når
du siger undskyld.

Skriv eller tæ
n

Hvad kan du gø

k over:

re, når du svigte
r?

Du kan bede sådan:
Kære Gud, tak, fordi du elsker mig.
Undskyld, at jeg nogle gange
svigter dig. Tak, fordi du tilgiver
mig. I Jesu navn. Amen.

Tip en 13‘er

Sæt kryds ved det rigtige svar
1
1. Hvad er en engel?
1
Et godt menneske.
X
Guds sendebud.
2
Et spøgelse.
2. Hvem er Djævelen?
1
En skuespiller.
X
En person med horn og hale.
2
Guds modstander.
3. Hvad vil Djævelen med dig?
1
Elske dig.
X
Lokke dig.
2
Hjælpe dig.
4. Hvor stærk er Djævelen?
1
Næsten ligeså stærk som Gud.
X
Ligeså stærk som Gud.
2
Ligeså stærk som din far.
5. Kan du vinde over Djævelen?
1
Hvis du snakker venligt til ham.
X
Hvis du er dygtig.
2
Ja, sammen med Jesus.
6. Hvordan beskytter du dig mod Djævelen?
1
Ved at gå i kirke.
X
Ved at hjælpe din mor.
2
Ved at tage Guds rustning på.
7. Hvad vil det sige at tage villighedens sko på?
1
At tage sandaler på.
X
At fortælle andre om Guds fred.
2
At lave dine lektier.
8. Hvordan lærer du at bruge Guds rustning?
1
Ved at læse i Bibelen.
X
Ved at gå til fægtning.
2
Ved at slås med dine venner.

Løsning:
1=x/2=2/3=x/4=1/5=2/6=2/7=x/8=1/9=x/10=1/11=1/12=x/13=2

9. Hvorfor er bøn vigtig?
1
Fordi præsten siger det.
X
Fordi Gud lytter.
2
Fordi din bedstemor synes, at det er en god ide.
10. Hvad kan vi lære af Josef?
1
At det er godt at følge Gud.
X
At vi mennesker må klare os selv.
2
At sælge mad.
11. Hvem var David?
1
Konge.
X
Spion.
2
Præst.
12. Gideon
1
Var vild med at gå i krig.
X
Var bange.
2
Ønskede sig en ny kappe.
13. Hvad skal du gøre, hvis du synder?
1
Gemme dig.
X
Lade som ingenting.
2
Fortælle Gud om det.

X

2
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Har du mange spørgsmål om Gud ?

Vil du gerne opdage nyt om ham hver dag?
Så er denne bog lige noget for dig!
Her får du nemlig svar på et nyt spørgsmål om Gud hver dag i to måneder.
Du får også hjælp til at bruge tid sammen med Gud og lære mere om
ham.

Du kommer igennem emner som:
• Hvordan kan Helligånden forandre mig?
• Kan Helligånden hjælpe mig med at elske andre mennesker?
• Hvad kan jeg gøre for Gud?

Du kan også få svar på spørgsmål som:
• Hvordan kan jeg vinde over synden?
• Hvad gør jeg, når jeg bliver fristet?
• Hvordan tager jeg Guds fulde rustning på?

I bogen finder du også:
• Plads til at skrive dine tanker ned - hver dag.
• Forslag til bønner, der kan hjælpe dig med at tale med Gud.
• Bibelvers du kan lære udenad.
• Tip en 13’er.

Er du klar til at
opdage nyt om ud

?

G

Så åbn denne bog!
Evangelisk Børnemission Kongevejen 68 3480 Fredensborg
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