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

Hvad er Bibelen?
Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til
vejledning og til opdragelse i retfærdighed … 2 Timotheusbrev 3,16
Bibelen er en meget gammel bog. Den er blevet læst og brugt flittigt
igennem hundreder af år. Det bliver den stadigvæk. Ingen bog har været
så populær i så lang tid. Bibelen er noget særligt. Men hvorfor?
Bibelen fortæller mange gode historier om krige, kærlighed, had, om at
vinde, om at gøre det rigtige og meget andet. Men den er ikke bare en rigtig
spændende bog. Den er meget mere end det. Bibelen er nemlig Guds bog, Guds
ord. Derfor er den noget ganske særligt.
Der står i verset øverst på siden, at ”ethvert skrift er indblæst af Gud”. Det
betyder, at Bibelen kommer fra Gud. Når du læser i den, er de ord, du læser, fra
Gud. Ord, der lærer dig om ham og om, hvordan han gerne vil have, du skal leve
dit liv. Bibelen er en meget nyttig bog, som der også står i verset øverst på siden.
Der findes forskellige navne for Bibelen. Nogle kalder den for Guds ord, andre
for Den Hellige Skrift eller Skrifterne. Men uanset hvad du kalder Bibelen, er den
Guds ord. Og når du læser i den, vil du opleve, at den er Guds ord til dig.

k over:

Skriv eller tæn

gt?

len noget særli

Hvorfor er Bibe

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak for dit ord. Hjælp
mig med at læse det. I Jesu
navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvordan blev Bibelen skrevet?
Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til
vejledning og til opdragelse i retfærdighed … 2 Timotheusbrev 3,16
I sidste andagt læste du, at Bibelen er Guds bog. Nu tænker du måske
”Hvordan i alverden kunne Gud skrive en bog? Dumpede den ned fra
Himlen en dag?” Nej, Gud talte til 40 forskellige mennesker og bad dem om at
skrive ned, hvad han sagde til dem.
Disse mennesker troede på Gud. De havde Helligånden, der jo er Guds ånd,
i deres hjerter, så Gud kunne fortælle dem, hvad de skulle skrive. På den måde
brugte Gud mennesker til at skrive Bibelen, men det var ham, der bestemte, hvad
der skulle stå i den.
Bibelen blev ikke skrevet på en gang. Det tog faktisk 1600 år at skrive den. Det
lyder mærkeligt, at man kan skrive på en bog i så lang tid. Der er jo ingen, der lever
så længe.
Gud gør. Han har altid været og vil altid være. Tid er ikke noget problem for ham.
Derfor var det heller ikke et problem for ham, at de mennesker, han brugte til at
skrive Bibelen, levede på forskellige tidspunkter. Gud var der hele tiden og ledede
arbejdet med den.
De 40 mennesker, som Gud valgte, skrev på deres eget sprog. I dag er Bibelen
oversat til mange andre sprog. Det betyder, at mennesker i hele verden kan læse
Bibelen, også dig.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvad betyder de
t for dig, at du ka
n læse Bibelen
på dit eget spro
g?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi Bibelen
findes på dansk, så jeg kan læse
den og lære mere om dig. I Jesu
navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Er Bibelen sand?
Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til
bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed …
2 Timotheusbrev 3,16
Hvordan ved du, at det er rigtigt, at fyrværkeri er farligt? Du kan finde
oplysninger om det på nettet. Du kan snakke med dine kammerater om
det og med dine forældre, måske også låne bøger på biblioteket. Når du har
samlet de forskellige oplysninger, finder du ud af, at fyrværkeri er farligt.
På samme måde kan du finde oplysninger, der fortæller, at Bibelen er sand.
Bibelen er en bog med mange historiske oplysninger, som du også kan læse
om i andre historiske skrifter. Du kan læse om arkæologiske udgravninger og
historiske fund, som bekræfter, hvad der står i Bibelen.
Bibelen har omtalt begivenheder flere hundrede år før, de skete. Det kaldes
profetier. Profetier er beskeder fra Gud om fremtiden. En hel del af dem har
allerede fundet sted. Og det er sikkert, at de øvrige profetier også vil blive opfyldt,
for Gud ved, hvad der vil ske i fremtiden. Derfor kunne han nøjagtigt fortælle de
40 mennesker, hvad de skulle skrive.
Gud har passet på sin Bibel. Mange mennesker har forsøgt og forsøger stadig at
udrydde den. Men det er ikke lykkedes, for det tillader Gud ikke. Han har bevaret
sit ord, så du kan læse det i dag og vide, hvordan du skal leve dit liv sammen med
ham.

k over:

Skriv eller tæn

len sand?

Hvorfor er Bibe

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du har
passet på Bibelen, så jeg kan
læse den i dag. Vil du vise mig
sandheden, når jeg læser i den?
I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvorfor består Bibelen af to dele?
Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til
vejledning og til opdragelse i retfærdighed … 2 Timotheusbrev 3,16
Ved du, at kalenderen fortæller noget om Jesus? Kalenderen inddeler tiden
i dage, måneder og år. Hvornår blev du født? Det år, du blev født, fortæller
også hvor mange år, det er siden, Jesus blev født. Om begivenheder, der er sket,
før Jesus blev født, siger vi, at de er sket så og så mange år før Jesu fødsel. Vi regner
simpelthen tiden ud fra Jesu fødselsdag.
Bibelen er også ordnet efter Jesu fødsel. Bibelen består af 66 bøger, som enten
står i Det Gamle Testamente eller Det Nye Testamente. Det Gamle Testamente står
først i Bibelen. Der kan du læse om, hvordan jorden blev skabt, om Moses, om
David, om de forskellige profeters bøger med mere.
Det Nye Testamente står sidst i Bibelen. Bøgerne her er alle skrevet, efter Jesus
blev født. De fortæller om, hvordan Jesus levede på jorden, og hvad han sagde. Du
kan også læse om, hvad Jesu venner og disciple gjorde, efter han var taget tilbage
til Himlen. Nogle af bøgerne er breve, som er skrevet for at hjælpe menigheder
eller personer. Verset øverst på siden er fra et brev til en ung mand, der hed
Timotheus.
Jesu fødsel deler altså Bibelen i to dele. Hvorfor? Fordi hans fødsel betød, at
noget meget vigtigt og nyt begyndte.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvem kan du læ
se om i Det Nye
Testamente?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak for hele Bibelen.
I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hænger Bibelen sammen?
Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til
bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed …
2 Timotheusbrev 3,16
Synes du, det er svært at skrive stil eller et brev? Driller det med at få
ordene til at hænge sammen? Tænk så på, hvis der er flere om at skrive den
samme bog som for eksempel Bibelen. Eller tænk på, at der ikke alene er flere om
at skrive den samme bog men også, at forfatterne ikke lever samtidig og ikke i
den samme by! Sådan er Bibelen skrevet. Utroligt.
Bibelen er en fantastisk bog. Den er, som du har læst, blevet til over flere
hundrede år og er skrevet af 40 forskellige mennesker. Tænk, at det kunne lade
sig gøre. Og tilmed passer det, som Det Gamle Testamente fortæller om Jesus
med, hvad der står om ham i Det Nye Testamente.
I Det Gamle Testamente lovede Gud, at der ville komme en frelser. Han skulle
bære hele verdens synd. Menneskene ventede i mange hundrede år på, at Gud
holdt sit løfte. Det gjorde han. Det Nye Testamente fortæller, at Jesus er hele
verdens frelser.
Ja, Bibelen hænger sammen. Hvordan har det kunnet lade sig gøre? Det kan det,
fordi Gud har sørget for det. ”Ethvert skrift er indblæst af Gud”, står der i verset
øverst på siden. Gud har fået alle bøgerne i Bibelen til at hænge sammen. Du kan
stole på Bibelen.

k over:
Skriv eller tæn belen hænger
det vigtigt, at Bi

Hvorfor er
sammen?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak for din fantastiske
bog, Bibelen. Hjælp mig med at
forstå den. I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Har Det Gamle Testamente betydning i dag?
Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til
vejledning og til opdragelse i retfærdighed … 2 Timotheusbrev 3,16
Da Adam og Eva spiste af træet i Guds have, kom synden ind i verden.
Men Gud kan ikke være sammen med synd, fordi han er hellig og perfekt.
Hvad gjorde han så?
Gud gav Moses regler for, hvad folk skulle gøre, når de gjorde noget forkert.
Moses var den leder, der førte israelitterne ud af Egypten og væk fra fangenskabet.
Guds regler står i de fem første bøger af Det Gamle Testamente og kaldes for
Mosebøgerne. Menneskene skulle tro på Gud og følge reglerne for at være venner
med ham.
Gud talte også til menneskene igennem sine profeter. En profet er en person,
der fortæller om Guds planer og ønsker. Profeterne forklarede folk, at Gud en dag
ville sende en frelser, der ville bære al synd. Det blev skrevet ned i bøger, der står i
Det Gamle Testamente.
Jesus er den frelser, der blev profeteret om. Han er Guds søn, der døde for alle
menneskers synd, også for din. Når du tror på ham, kan du være sammen med
Gud og være venner med ham. Det kan du læse om i Det Nye Testamente. Men
er så Mosebøgerne og profeternes bøger, ja, hele Det Gamle Testamente uden
betydning? Nej! De er Guds ord og er nyttige at læse, som der står i verset øverst
på siden, også for dig i dag.

Skriv eller tæn

Hvad siger Det

k over:

Gamle Testamen

te dig?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du sendte
din søn herned på jorden for at
frelse mig. I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad skal jeg bruge Det Gamle Testamente til?
Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til
bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed …
2 Timotheusbrev 3,16
”Det Gamle Testamente er bare nogle kedelige, gamle historier!” Sådan
er der måske nogen, der siger. Andre synes ikke, den første del af Bibelen er
vigtig, fordi den handler om, hvad der skete, før Jesus kom til jorden. Men verset
øverst på siden fortæller noget andet, nemlig at hele Bibelen er nyttig.
I Det Gamle Testamente kan du læse om og lære af, hvordan mennesker levede
sammen med Gud. Du kan for eksempel læse om David, der var konge i Israel,
mange år før Jesus blev født. Han skrev i en salme: ”Jeg gemmer dit ord i mit
hjerte, for ikke at synde mod dig.” (Salmernes Bog 119,11). Dermed mente han, at
det var vigtigt for ham at huske Guds ord, fordi det hjalp ham med at opføre sig,
som Gud ønskede.
I både Det Gamle og Det Nye Testamente lærer du om Gud. Og som du lærer Gud
at kende, finder du ud af, hvad han ønsker af dig, og hvordan du skal leve dit liv.
Hvis du synes, at Det Gamle Testamente er svært at læse, så læs lidt ad gangen.
Måske bliver du ikke helt færdig med den bog, du er startet på. Det kan du blive
en anden gang.

k over:

Skriv eller tæn

uge
Hvad kan du br

amente til?

Det Gamle Test

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi dit ord
hjælper mig. I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad handler Det Nye Testamente om?
Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til
vejledning og til opdragelse i retfærdighed … 2 Timotheusbrev 3,16
Ordet ”testamente” betyder løfte. Gud lovede i Det Gamle Testamente at
frelse os mennesker. Han holdt sit løfte og sendte Jesus som frelser for alle. I
Det Nye Testamente kan du læse om, hvordan Jesus blev født og voksede op, hvad
han sagde, og hvad han lavede, at han døde for os, og at han blev levende igen.
Det Nye Testamente fortæller desuden om, hvordan Jesu venner havde det,
efter han var taget tilbage til Himlen. Det fortæller om deres tvivl og om, hvor
bange og usikre de var. Men Det Nye Testamente handler også om, at Jesus sendte
Helligånden til sine venner for at hjælpe dem, som han havde lovet. Du kan læse,
hvad det betød for dem, og hvad det betyder for os i dag.
I Det Nye Testamente kan du desuden læse om, at Jesu venner rejste rundt og
fortalte om ham. Det havde han sagt, at de skulle gøre, og fyldt af Helligånden
fulgte de hans ord. På den måde kom mange flere til at tro på Gud og Jesus. Folk
begyndte at mødes for at være sammen om deres tro. Du kan også læse om deres
problemer, om alt det, de ikke forstod og hvilke råd, de fik.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvorfor var det
vigtigt, at Jesu
venner
fortalte andre om
ham?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak for alt det, jeg
kan lære, når jeg læser Det Nye
Testamente. I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad skal jeg bruge Det Nye Testamente til?
Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til
bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed …
2 Timotheusbrev 3,16
Det Nye Testamente er en del af Bibelen, der jo er Guds ord. Og Gud sætter
pris på, at du læser hans ord.
Når du læser Det Nye Testamente, får du en række oplysninger. Du lærer for
eksempel navne på personer, årstal, hvad tøj man havde på, hvordan man indrettede sig og meget mere. Oplysninger, der giver dig et billede af, hvordan det var
at leve og bo på Jesu tid.
Men du skal især bruge Det Nye Testamente til at lære Jesus at kende. Det
gælder både evangelierne og de forskellige breve, der handler om, hvordan det
er at leve sammen med Jesus. Du skal lære ham at kende som menneske og som
Guds søn. Du skal også læse om, hvad der var vigtigt for ham. Og du skal lære af
ham. Jesus er det bedste forbillede, du kan få.
Du kender måske udtrykket: ”Hvad ville Jesus gøre?” (”What would Jesus do?”).
Det er en super hjælp at kunne svare på det spørgsmål, når du ikke ved, hvad du
skal gøre. Du vil blive bedre og bedre til det, jo mere du læser i Det Nye Testamente
og finder ud af, hvad Jesus mente og gjorde. På den måde lærer du, hvad du skal
gøre, hvad du skal mene, og hvordan du skal reagere.

k over:

Skriv eller tæn

bruge D
Hvordan kan du

te?

et Nye Testamen

Du kan bede sådan:

Kære Gud, hjælp mig med
at lære af Jesus. I Jesu navn.
Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvordan kommer jeg i gang med at læse Bibelen?
Jesus svarede ham: “Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord …”
Johannesevangeliet 14,23
Du har sikkert set forskellige udgaver af Bibelen. Det er en temmelig tyk
bog. Når du ser på den, tænker du måske: ”Den kommer jeg aldrig igennem.”
Men du skal ikke læse Bibelen fra start til slut. Det forventer Gud ikke.
Start med at vælge en bog i Bibelen, som du kunne tænke dig at læse. For
eksempel et af evangelierne, der fortæller om Jesus. Eller du kunne vælge en bog
fra Det Gamle Testamente, for eksempel Dommerbogen. Den indeholder mange
spændende historier om israelitterne og Gud.
De store og tydelige tal på siderne er kapitler. De små tal er numre på versene.
Start med kapitel 1 i den bog i Bibelen, du har valgt, og læs et stykke. Det behøver
ikke at være et helt kapitel. Næste gang kan du læse videre fra det sted, hvor du
stoppede.
Hvis du kun har Lukasevangeliet og lige har læst det, kan du godt læse det igen.
Gud sørger for, at det bliver anderledes at læse det anden gang. Han vil nemlig
gerne lære dig nye ting. Du lærer hele tiden, når du læser i Bibelen. Læs så meget,
som du synes. Det vigtige er, at du læser og tænker over, hvad du har læst, ikke
hvor meget.

Skriv eller tæn

Hvorfor er det vi

k over:

gtigt at læse tit

i Bibelen?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du hjælper
mig med at forstå dit ord. Hjælp
mig med at tænke over det, jeg
læser. I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad er “stilletid”?
Jesus svarede ham: “Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord …”
Johannesevangeliet 14,23
Du har sikkert venner, som du tit snakker med om alt muligt. Gud vil også
gerne være din ven. Vil du være ven med Gud? Han er den bedste ven, du
kan få.
Hvis du vil være ven med Gud, er det ikke nok at snakke med ham en gang imellem. Det er heller ikke nok at lytte til, hvad andre siger om ham. Du må selv snakke
med ham - være alene med ham. Den tid, du bruger på den måde, er ”stilletid”.
Det er en god idé at begynde stilletiden med at bede. Tænk over, hvad du er glad
for og sig Gud tak. Skal du starte på en ny bog i Bibelen, kan du bede ham vise dig,
hvilken bog du skal læse. Bed om hjælp til at forstå, hvad du skal læse i Bibelen.
Læs derefter så meget, som du synes - måske kun et vers - og tænk over, hvad
du har læst. Prøv at læse en bog i Bibelen færdig, før du starter på en ny. Er der et
vers, som taler særligt til dig, kan du lære det udenad. Hvis du ikke har en Bibel,
kan du læse i denne bog og de bibelvers, der står her. Slut din stilletid med at bede.
Tal med Gud om, hvad du har læst og de tanker, du fik imens.

k over:

Skriv eller tæn

t med at holde

de
Hvordan har du

stilletid?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du vil være
min ven. I Jesu navn. Amen.

132

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

Skal jeg holde stilletid?
Jesus svarede ham: “Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord …”
Johannesevangeliet 14,23
I sidste andagt blev du spurgt, om du vil have Gud som ven. Som en ven
du holder af og stoler på. En ven, du gerne vil være sammen med, og som du
kan fortælle alt. Kunne du tænke dig det?
Svarer du ja, må du bruge tid på dit venskab med Gud. Du bruger jo også tid på
at være sammen med dine andre venner. Når du er sammen med andre, lærer du
dem at kende. En måde at lære Gud at kende på er ved at holde stilletid.
Gud vil gerne være din ven og bruge tid sammen med dig. Det ved du. Han
har fulgt dig, siden du blev født. Han kender dig ud og ind. Han glæder sig til, du
holder stilletid, så han kan fortælle dig om sig selv og om, hvordan han er.
Gud vil gennem Helligånden, der bor i dit hjerte, huske dig på, hvor vigtigt det
er at holde stilletid. Prøv at være alene sammen med Gud så tit som muligt, helst
hver dag. Når du holder stilletid, vil du opleve, at du lærer en masse om Gud, og I
bliver bedre og bedre venner. Stilletiden hjælper dig med at følge Gud og holde
fast ved hans ord, som der står i verset øverst på siden. Jesu ord og Guds ord er
det samme.

Skriv eller tæn

Hvorfor er det en

k over:

god idé at hold

e stilletid?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du igennem
Helligånden husker mig på at
holde stilletid. Hjælp mig med
at lytte til din Ånd. I Jesu navn.
Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvordan holder jeg stilletid?
Jesus svarede ham: “Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord …”
Johannesevangeliet 14,23
Det er en god idé at være sammen med Gud på en bestemt tid hver dag.
Måske bliver du nødt til at stå tidligere op om morgenen, eller måske synes
du, at det er bedst, inden du lægger dig til at sove om aftenen. Eller passer det dig
bedst lige efter skoletid? Det er op til dig. Det vigtigste er, at du er sammen med
Gud, ikke hvornår du er det.
Find et sted, hvor du kan være helt alene sammen med Gud. Det behøver ikke
at være det samme sted hver dag, men vælg et sted, hvor du ikke bliver forstyrret.
Du har brug for ro til at snakke med Gud og tænke over hans ord.
Når du holder stilletid, er det godt at have en Bibel at læse i. Har du ikke en Bibel
kan du låne den på biblioteket. Du kan også spørge i din kirke, om du må låne en
Bibel eller et evangelium. Du kan også læse teksterne og versene i denne bog.
Tænk over, hvad Gud siger til dig, når du holder stilletid. Måske skal du gøre
noget, måske giver Gud dig et løfte. Men vær tålmodig. Der kan godt gå tid, før
du finder ud af, hvordan du kan bruge det, du har læst.

k over:

Skriv eller tæn

lde stilletid?

r vil du ho
Hvor og hvornå

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du og jeg
kan være sammen. Vis mig,
hvornår det er bedst for mig
at holde stilletid. I Jesu navn.
Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad får jeg ud af at læse i Bibelen?
Jesus svarede ham: “Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord …”
Johannesevangeliet 14,23
Du går i skole for at lære, fordi det er vigtigt at lære. Din viden hjælper
dig resten af livet. Når du læser i Bibelen, lærer du om Gud. Du lærer for
eksempel, hvad han vil med dig. Alt det, du har lært, vil hjælpe dig med at følge
Gud og holde fast ved hans ord resten af dit liv.
Når du læser i Bibelen, finder du også løfter fra Gud. Løfter, der vil give dig mod
og kræfter, når du har problemer, er bekymret eller måske endda bange. Gud
holder nemlig, hvad han lover.
At læse Guds ord forandrer dig og dit liv. Guds ord opmuntrer dig og styrker din
tro. Du bliver glad, når du læser i Bibelen. Hans ord vil også hjælpe dig med at
sige nej til at gøre noget forkert. Og du får Guds fred i dit hjerte, uanset hvad der
sker omkring dig.
Læs så vidt muligt i Bibelen hver dag. Det kan være, at du ind imellem ikke har
lyst. Men prøv at gøre det alligevel, så viser du, at du holder fast ved Guds ord, som
der står i verset øverst på siden. Og det vil glæde Gud, som altid er klar til at være
sammen med dig.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvad kunne du
tænke dig at fo
randre i dit
liv?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du har
noget at sige til mig hver dag. I
Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvordan læser jeg Bibelen?
Jesus svarede ham: “Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord …”
Johannesevangeliet 14,23
Du har læst, at det er en god idé at bede til Gud, før du læser i din Bibel
og holder stilletid. Bed om, at Gud vil undervise dig, mens du læser. Når du
har læst et stykke, kan du stille dig selv tre spørgsmål:
1. Hvad står der i teksten?
Genfortæl teksten med dine egne ord. Du kan for eksempel øve dig ved at fortælle
dig selv, hvad verset øverst på siden betyder.
2. Hvad betyder ordene?
Hvis der er ord i teksten, du ikke forstår, kan du slå dem op i en ordbog eller spørge
nogen. Prøv at se, om nogle af ordene fortæller noget om Gud? Eller om der er et
løfte fra Gud? Teksten siger måske også, at der er noget, du skal gøre eller noget,
du ikke skal gøre.
3. Hvad siger Gud til mig?
Tænk over ordene og deres betydning. Måske er du usikker på, om du har forstået
ordene rigtigt. Det er helt i orden at bede Gud om at gøre din usikkerhed til sikkerhed. Måske tænker du: ”Hvad nu, hvis ordene ikke siger mig noget?” Så vil Gud
have, at du venter. Du kan bede om at få fred i hjertet imens og bruge ventetiden
til at takke Gud for hans ord.

k over::
Skriv eller tæn se i Bibelen?
r det med at læ

Hvordan gå

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak for alt det, du
lærer mig. Hjælp mig med at
forstå og høre, hvad du siger,
også når du siger: ”Vent!” I Jesu
navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvordan kan Bibelen være et sværd?
Jesus svarede ham: “Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord …”
Johannesevangeliet 14,23
Gud har givet dig et sværd som en del af sin rustning. Det læste du om i
andagtsbog 2, andagt 109. Du læste også, at det er Bibelen, Guds ord, der
er Åndens sværd.
Bibelen er dit sværd i kampen mod Djævelen. Han prøver hele tiden på at få dig
til at gøre forkerte ting. Men Gud har givet dig sit ord som våben, så du kan vinde
over Djævelen. Kan du huske, hvad Jesus gjorde, da han blev fristet af Djævelen?
Jesus svarede ham med vers fra Bibelen, og til sidst lod Djævelen ham være i fred.
Du kan gøre nøjagtig det samme. Hvis du får lyst til at gøre noget, du ved, din
mor ikke vil have, kan du sige til dig selv: ”I Bibelen står der, at jeg skal gøre, som
min mor siger. Det vil jeg gøre.” På den måde vinder du over Djævelen, Guds ord er
stærkere end Djævelen.
Når du læser i Bibelen, taler Gud til dig. Og du vil opleve, at Guds ord skærer
igennem dine tanker som en skarp klinge. At hans ord klart og tydeligt viser dig,
hvad du skal beslutte, eller om der er noget forkert i dit liv. Og du vil ikke være i
tvivl om, at det er Gud, som taler til dig.

Skriv eller tæn

Hvordan bruger

k over:

du Bibelen som

et sværd?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, lær mig at blive god
til at bruge dit ord som et sværd.
I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvordan lærer jeg bibelvers udenad?
Jesus svarede ham: “Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord …”
Johannesevangeliet 14,23
Du har læst, at dit våben mod Djævelen er Bibelen. Derfor er det en god
idé at lære bibelvers udenad. Vælg for eksempel vers, som betyder noget
særligt for dig.
Begynd med at læse det vers, du vil lære, højt nogle gange. Tænk over verset, og
overvej, hvad det fortæller dig. Del verset op og gentag hver del, indtil du har lært
hele verset udenad. Skriv det ned og tag det med dig, så du har det ved hånden,
hvis du skulle glemme nogle ord.
Bliv ved med at øve dig på at lære verset de næste dage. Prøv at sige det, mens
du står på et ben, lukker øjnene eller ligger ned. Du kan også prøve at sige det,
mens du strækker dig eller tegner i luften. Når du synes, at du har lært verset, kan
du bede din mor, far eller en anden om at høre dig i verset. Og fortæl samtidig,
hvad det betyder.
Sådan kan du lære det ene vers efter det andet, og på den måde har du altid
Guds ord med dig. Helligånden vil få dig til at tænke på versene og huske dem.
Det er selvfølgelig også vigtigt, at du gør, som der står i versene.

k over:
Skriv eller tæn lære bibelvers
at
det en hjælp

Hvorfor er
udenad?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du vil
hjælpe mig med at lære bibelvers udenad. Vil du vise mig de
vers, jeg skal lære? I Jesu navn.
Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad er bøn?
Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og ufattelige
ting, som du ikke kender. Jeremias’ Bog 33,3
Bøn er at tale med Gud. Og du kan altid komme til at snakke med ham. Han
er ikke for optaget eller holder ferielukket. Og uanset hvornår og hvor ofte
du vælger at snakke med ham, forstyrrer du aldrig.
Men hvordan kan du tale med Gud? Når du er alene og gerne vil tale med dine
venner, ringer du til dem eller sender en sms. Du kan også tale med Gud, selvom
du ikke kan se ham, men du behøver ikke en telefon. Du kan tale med ham, som du
gør med dine venner, eller du kan tale til ham indeni dig selv. Når du tror på Gud,
hører han dig, uanset hvordan du beder.
Gud glæder sig til at høre fra dig. Der står i verset øverst på siden: ”Kald på mig, så
vil jeg svare dig …”. Gud lytter til dig og svarer på dine bønner. Måske ikke med en
stemme, du kan høre, men indeni dig selv kender du svaret. Det kan også være, at
du får svaret gennem det, du læser i Bibelen.
Hvad skal du sige til Gud? Sig, hvad du synes. Der er ikke bestemte måder at bede
på eller særlige ord, du skal bruge. Du kan tale med Gud, ligesom du taler med dine
venner. Du kan også bede bønner, som andre har lavet, for eksempel Fadervor. Se
Matthæusevangeliet 6,9-13.

Skriv eller tæn

Hvad vil du gern

k over:

e tale med Gud

om?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi jeg altid kan
tale med dig. Hjælp mig med at
gøre det hver dag. I Jesu navn.
Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvorfor skal jeg bede?
Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og
ufattelige ting, som du ikke kender. Jeremias’ Bog 33,3
Gud ved alt om dig og om, hvad du har brug for. Hvorfor skal du så
overhovedet bede? Fordi Gud gerne vil høre dig selv fortælle, hvad du har
brug for, hvad der gør dig ked af det, og hvad der får dig til at smile. Du bliver
også glad af at tale med Gud, og du lærer ham bedre at kende. Gud ved ikke
noget bedre, end når du bruger tid sammen med ham.
Du kan altid bede Gud om hjælp. Han er din ven, og han ønsker, at du skal have
det godt. Fortæl Gud, hvis du er ked af noget. Har du det svært i skolen, eller er
der én fra klassen, der mobber dig? Ligegyldigt hvilke problemer du har, er Gud
klar til at lytte til dig og hjælpe dig.
Der står i verset øverst på siden, at Gud kan ”… fortælle dig om store og
ufattelige ting, som du ikke kender.” Gud vil give dig løsninger på dine problemer,
som du aldrig selv ville være kommet i tanke om. Og du kan snakke med ham om
det - og alt muligt andet - lige så tit, du vil. Gud bliver ikke irriteret. Tværtimod
bliver han glad, når du fortæller ham, at du har brug for ham.

k over:

Skriv eller tæn

Hvorfor skal du

bede til Gud?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, jeg har brug for dig
hver dag. Tak, fordi du altid vil
høre om mine problemer og
hjælpe mig. I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hører Gud mine bønner?
Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og ufattelige
ting, som du ikke kender. Jeremias’ Bog 33,3
I Det Gamle Testamente kan du læse om Elias. Han troede på Gud, men
mange på den tid troede på andre guder for eksempel afguden Ba’al. En dag
holdt de en konkurrence mellem Gud og Ba’al for at finde ud af, hvem der var Gud.
De gjorde to bål klar, og den gud, som først fik tændt bålet, var den eneste Gud.
De, der troede på Ba’al, råbte og skreg og dansede i timevis omkring bålet for
at få deres gud til at tænde det. Men der skete ingenting, ikke så meget som en
lyd. Så bad Elias til Gud, om han ville vise, at han var Gud, som Elias troede. Og Gud
hørte ham. Gud sendte ild ned fra himlen og tændte bålet. Han viste, at han var
den eneste Gud. Du kan læse hele historien i Første Kongebog 18,16-46.
Gud er stadig den eneste Gud. Han hører dine bønner, ligesom han hørte Elias’
bønner. Du vil nok ikke opleve, at der kommer ild ned fra himlen, når du beder.
Men du kan være sikker på, at Gud hører og svarer på dine bønner. For det har han
lovet i verset øverst på siden. Tror du på det?

Skriv eller tæn

Hvorfor hører G

k over:

ud dine bønner

?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, hjælp mig med at
tro på, at du vil lytte til mine
bønner og svare på dem. I Jesu
navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvor og hvornår kan jeg bede?
Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og
ufattelige ting, som du ikke kender. Jeremias’ Bog 33,3
Mie havde fået lov til at låne sin venindes bil. Hun startede glad bilen for at
bakke ud ad indkørslen, men hun kunne ikke få bilen i bakgear. Hun prøvede
flere gange, men kunne ikke. ”Kære Gud,” bad hun, ”vil du hjælpe mig med at få
bilen i bakgear?” Uden at tænke nærmere over det løftede hun gearstangen og
satte den i bakgear. ”Tak Gud,” jublede Mie og kørte af sted.
Henrik stod og ventede på bussen. Han tænkte på sin ven Lars, der var så ked
af det, fordi hans hund var død. ”Gud,” sagde Henrik, ”vil du ikke nok trøste Lars.
Han er så ked af det.”
Mie bad til Gud, da hun sad i bilen. Henrik bad straks til Gud, da han kom til at
tænke på sin triste ven. Skulle de have ventet, til de for eksempel kom i kirke, eller
til de holdt stilletid? Nej! Gud træffes ikke kun bestemte steder på faste tider. Du
kan bede til Gud ligegyldigt, hvad klokken er, og uanset hvor du er. Gud kan og
vil altid høre dig.
Personerne i Bibelen bad til Gud både dag og nat, uanset hvor de var. Jesus
bad til ham hvor som helst morgen, aften og natten med. Gud er altid parat til
at lytte til dig.

k over:
Skriv eller tæn til Gud?
ornår beder du

Hvor og hv

Du kan bede sådan:

Kære Gud, husk mig på, at jeg
altid kan bede til dig. I Jesu
navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad kan jeg bede til Gud om?
Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og ufattelige
ting, som du ikke kender. Jeremias’ Bog 33,3
Du kan bede til Gud om alt. Der er ingen grænser for, hvad du kan bede til
Gud om. Intet er for småt eller dumt til, at du kan fortælle ham det. I verset
øverst på siden opfordrer Gud dig til at kalde på ham. Det er en indbydelse til at
fortælle ham alt, både det, der bekymrer dig, gør dig ked af det og gør dig glad.
Tænk også over, hvem du kan bede for. Det kan for eksempel være din mor og far,
din bror, søster eller dine bedsteforældre. Du kan også bede for dine venner og for
dine lærere i skolen. Du kan bede for politiet. Måske kender du nogen, der er syge
eller har svært ved at klare sig, fordi de er gamle. Det kan også være, at du kender
en familie, der har problemer. Fortæl Gud om det.
Du kan også bede for dem, der fortæller andre om Jesus. Du kender måske en
missionær eller et missionærpar, som du kan bede for. Du kan bede for arbejdet i
børneklubben og for dem, der leder den.
Du kan bede for dig selv. Alt, hvad du kommer i tanke om, alt, hvad der rører sig i
dig, kan du fortælle til Gud.

Skriv eller tæn

Er der tre menne

k over:

sker, du kunne
bede

for?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du lærer
mig at bede for andre. Fortæl
mig, hvem jeg skal bede for. I
Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Svarer Gud altid på mine bønner?
Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og
ufattelige ting, som du ikke kender. Jeremias’ Bog 33,3
I verset øverst på siden lover Gud, at han vil svare dig, når du kalder på
ham. Ikke bare en gang imellem – han vil altid svare dig. Men sommetider
svarer Gud på en anden måde, end du regner med.
Nogle gange giver Gud dig nøjagtig det, du beder om. Det oplevede Hanna.
Hun kunne ikke få børn, men hendes største ønske var at få en søn. Hun bad til
Gud, og hun blev gravid og fødte en dreng. (1 Samuelsbog 1,20).
Andre gange svarer Gud ”nej”. Det skete for Paulus, da han bad Gud om hjælp til
en bestemt ting. Gud fjernede ikke problemet for Paulus, men gav ham styrke til
at leve med det. (2 Korintherbrev 12,7-9).
Gud kan også svare ”vent”. En gang bad to kvinder Jesus om hjælp. Deres
bror, Lazarus, var nemlig alvorligt syg. Jesus hjalp ikke med det samme. Han
ventede. Da han kom og så til Lazarus, var han død. Men Jesus vakte ham til live.
(Johannesevangeliet 11,1-44).
Gud svarer også dig, ligesom han svarede menneskene i Bibelen. Nogle gange
siger han ”ja”, andre gange ”nej” eller ”vent”. Når Gud svarer ”nej” eller ”vent”, er det
ikke, fordi han ikke elsker dig - tværtimod. Gud ved, hvad der er bedst for dig og
svarer dig på den måde, der lige passer til dig.

k over:
Skriv eller tæn hvor Gud svarede
e en situation,

Kan du husk
?
på dine bønner

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du altid
svarer på mine bønner. Hjælp
mig med at høre dit svar. I Jesu
navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Skal jeg spørge andre, om de vil bede for mig?
Kald på mig, så vil jeg svare dig og fortælle dig om store og ufattelige
ting, som du ikke kender. Jeremias’ Bog 33,3
Peter, en af Jesu venner, kom i fængsel, fordi han troede på Gud. Der var
fire vagter til at holde øje med ham, og han blev endda lænket til to af dem,
så han ikke kunne stikke af. Tror du, Peter bad til Gud? Bestemt, men han var ikke
den eneste. Peters venner bad også for ham. De vidste, at kun Gud kunne hjælpe
ham i fængslet.
Gud svarede på deres bønner og gjorde ”store og ufattelige ting”, som der står
i verset øverst på siden. Han sendte en engel til fængslet for at befri Peter. Englen
gav Peter et puf, så han rejste sig op - og lænkerne faldt af. Han gik ud af fængslet,
og ingen af vagterne stoppede ham. (Apostlenes Gerninger 12,1-10).
Bøn får ting til at ske. Derfor er det vigtigt, at du beder. Og derfor er det også
vigtigt, at andre beder for dig, og at du spørger andre, om de vil bede for dig.
Men det er også vigtigt, at du beder sammen med andre. Jesus siger i Bibelen,
at ”... hvad to af jer her på jorden bliver enige om at bede om, det skal de få af
min himmelske fader.” (Matthæusevangeliet 18,19). Når flere beder for det samme,
bliver bønnen mange gange stærkere.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvad vil du gern
e have, at andr
e skal bede
om for dig?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, hjælp mig med at
spørge andre, om de vil bede
for mig. I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvordan skal mine bønner være?
En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.
Jakobsbrevet 5,16
Svaret på spørgsmålet øverst på siden er, at der ikke er noget svar. Du har
læst, at du kan bede Gud om alt. Du har også læst, at der ikke er en bestemt
måde, du skal bede på. Du kan bruge dine egne ord og bede på din måde. Og
tumler du med noget, som er svært at forklare, forstår Gud dig, selv om du ikke
kan finde ordene.
Der er altså ikke et bestemt sæt regler, du skal følge, når du beder. Det er en
samtale mellem dig og Gud. Som i bønnen nedenfor kan du starte din bøn med
”Kære Gud” eller bare ”Gud”. Så er det klart, at det er Gud, det drejer sig om. På
samme måde er det også en god idé at slutte din bøn i Jesu navn.
Prøv at være alene, når du beder, for eksempel på dit værelse. Du kan bede Gud
om hjælp til at koncentrere dig, så du ikke tænker på lektier eller andet, mens du
taler med ham. Det kan også hjælpe dig at slukke computeren, mobiltelefonen
eller andre ting, der kan forstyrre dig, mens du beder. Men husk, at det er ikke
nødvendigt at være alene for at bede. Du kan bede til Gud hvor som helst.

k over:

Skriv eller tæn

m
lle Gud, men so
gerne vil fortæ
du
t,
ge
no
r
de
Er
rt at forklare?
du synes er svæ

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du forstår
mig, også når jeg ikke kan
finde de rigtige ord. I Jesu navn.
Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvordan lovpriser jeg Gud?
En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.
Jakobsbrevet 5,16
Hvordan har du det, når nogen roser dig? Du har måske besøgt din fars
gamle tante eller ladet være med at råbe ad din lillesøster, da hun drillede
dig. Du bliver da glad, når andre synes, at det, du gør, er godt. Det er ikke anderledes
med Gud. Han kan også godt lide at høre, at han er god.
I overskriften står der ”lovpriser”. Er det det samme som at rose? Ikke helt. At rose
er en del af at lovprise, men at lovprise betyder også, at du er begejstret, er glad
og siger tak. Og der står mange steder i Bibelen, at vi skal lovprise Gud. Det skal
være en del af din bøn.
Du kan lovprise Gud ved at fortælle ham, at du beundrer ham. Fortæl ham, at
han er den største i dit liv. Tak ham for hans magt, klogskab og kærlighed. Du kan
også lovprise ham for alt det, han har skabt. Tænk over, hvad du synes, der er det
mest fantastiske, Gud har gjort, og tak ham for det.
Du kan også lovprise Gud ved at synge. Mange salmer og sange fortæller om
hans storhed og fantastiske plan for at frelse os mennesker. Du kan synge sange,
som du selv har lavet. Gud elsker at lytte til din lovsang og høre din ros.

Skriv eller tæn

Find tre ting og

Du kan bede sådan:

k over:

lovpris Gud for
de

m.

Kære Gud, du er fantastisk.
Hjælp mig med at lovprise dig
hver dag. I Jesu navn. Amen.

147

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

Hvad betyder det, at jeg gør noget forkert?
En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.
Jakobsbrevet 5,16
Verset øverst på siden taler om en retfærdig. Findes der retfærdige
mennesker? Nej, ingen mennesker er retfærdige i sig selv. Hvordan
kan verset så tale om en retfærdig? Når du tror på, at Jesus døde for dig, er du
retfærdig set med Guds øjne. Så verset taler om dig. Det er dig og din bøn, der
formår meget og er stærk.
Hvad sker der, når du gør noget forkert? Du vil opleve, at du ikke har det så
godt med Gud. Helligånden, der bor i dig, vil gøre dig opmærksom på, at du har
syndet. Det må du fortælle til Gud. Han ved godt, hvad du har gjort, men han vil
gerne høre dig selv sige det. Når du har sagt undskyld, slår Gud en streg over det.
Det er glemt og ude af verden. Dit forhold til Gud bliver som før.
Du vil mange gange komme til at gøre noget forkert. Vi mennesker er fulde af
fejl, og det ved Gud. Men du kan arbejde på, at du ikke bliver ved med at gøre
det forkerte. Bed Gud om hjælp til at gøre det rigtige. Du kan også bede ham
om at vise dig, om der er noget forkert i dit liv. Når du har sagt undskyld, er du
en retfærdig, fordi Jesus døde for dig. Og din ”bøn formår meget, stærk som den
er.”

k over:
Skriv eller tæn rtælle Gud, at du
det vigtigt at fo

Hvorfor er
forkert?
har gjort noget

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tilgiv mig, at jeg gør
forkerte ting. Tak, fordi jeg ved,
at de er ude af verden, når jeg
har sagt undskyld til dig. I Jesu
navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad skal jeg takke Gud for?
En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.
Jakobsbrevet 5,16
Tænk på, hvor meget Gud glæder dig i løbet af dagen. Når du halvvågen
drikker din juice og spiser dine cornflakes – ja, hvem tror du, der skabte
appelsintræet og majsen til dine cornflakes? Det gjorde Gud for at glæde dig. Når
du bliver mødt med ”godmorgen” fra din familie og dine skolekammerater, står
Gud bag, for han ved, at du trives i fællesskab med andre.
Mærk solen og sig tak for, at den har den rette temperatur. Se på de flittige bier.
Hvorfor tror du, at de samler nektar fra blomster i stedet for at spise græs? Fordi
Gud ved, at du er glad for den søde honning. Han skabte også kakaoplanten for at
glæde dig med chokolade.
Hvorfor tror du, at æbletræer ikke bare sætter frø som mange andre træer,
men at der er et lækkert æble omkring kernehuset? Og hvorfor tror du, at
jordbærplanten bærer bær, når det er igennem roden, den formerer sig og derfor
slet ikke behøver bærrene? Fordi Gud elsker dig og elsker at glæde dig.
Når du træt putter dig under dynen, så husk på, at Gud har skabt de ænder og
gæs, hvis bløde dun ligger i din dyne. Tak Gud for alt dette - og alt det, du selv
finder frem til. Og frem for alt: Tak Gud for Jesus.

Skriv eller tæ

nk over:
Nævn tre ting el
ler personer, so
m du kan
takke Gud for.

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du har så
mange ting til mig. Tak for din
store kærlighed. I Jesu navn.
Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvordan skal jeg bede for andre mennesker?
En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.
Jakobsbrevet 5,16
Hvis din gode ven er kommet slemt til skade på sin cykel, er du nok ikke
i tvivl om, hvordan du skal bede eller om hvad. Du vil bede om, at han
må få det godt igen og komme sig over forskrækkelsen. Hvis din ven ikke tror på
Gud, kan du også bede om, at han må komme til at lære Gud og Jesus at kende.
Tror han på Jesus, kan du bede om, at den oplevelse, han har haft, må gøre hans
tro stærkere.
Andre gange er det sværere at vide, hvordan du skal bede. Måske har du en
veninde, der er ked af det, men som ikke vil tale om det. Hvordan beder du for
hende? Mens du holder stilletid, kan du sidde et øjeblik og tænke på din veninde.
Du vil komme til at tænke på forskellige ting om hende. Gud vil arbejde gennem
dine tanker og fortælle dig, hvordan du skal bede for hende.
Nogle gange vil du opleve, at du synes, at du skal bede for nogen, som du ikke
kender, men bare har hørt om. Bed Gud, om han vil hjælpe de mennesker på den
måde, der er bedst for dem, og at de må have det godt med det. Gennem din bøn
gør du det muligt, at Gud kan arbejde i dem.

k over:

Skriv eller tæn

g, du kan
er og find en tin
on
rs
pe
e
tr
på
Tænk
enkelt.
delse med hver
bede for i forbin

Du kan bede sådan:

Kære Gud, hjælp mig med at
finde ud af, hvordan jeg skal
bede for andre? I Jesu navn.
Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvorfor skal jeg bede for personer, der har et ansvar?
En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.
Jakobsbrevet 5,16
Hvem har et ansvar? Det har dine forældre, de har ansvaret for dig og
dine søskende. Og dine lærere i skolen, som underviser dig og dine
klassekammerater. Det har din sportsinstruktør, chaufføren i skolebussen og din
leder i børneklubben. Men der er mange flere:
Politimænd, dommere, borgmestre, ministre, medlemmer af folketinget og
mange andre. De gør alle et vigtigt arbejde for Danmark og træffer beslutninger,
der har betydning for mange mennesker. ”Jamen,” tænker du måske, ”jeg kender
slet ikke sådan nogen mennesker.” Det ved Gud godt, men han vil gerne have, at
du beder for dem alligevel. Det står i Bibelen. I 1 Timotheusbrev 2,2 kan du læse:
”bed for konger og alle i høje stillinger”.
Når du beder for dem, der har et ansvar, er du med til at gøre en forskel. Det
står i verset øverst på siden. Du tror på Jesus, og derfor er du retfærdig, så din bøn
formår meget og er stærk. Men synes du, at det er svært at holde styr på alle de
personer? Spørg Gud, hvem han vil have, at du skal bede for af mennesker, der har
et ansvar - af dem, du kender og af dem, du ikke kender.

Skriv eller tæ

nk over:
Er der en bestem
t ting, du kan be
de for
vedrørende dine
forældre?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du
fortæller mig, at jeg skal bede
for personer, der har et ansvar.
Hjælp mig med at huske det. I
Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Er det forkert at bede for mig selv?
En retfærdigs bøn formår meget, stærk som den er.
Jakobsbrevet 5,16
Nej, det er ikke forkert, at du beder for dig selv. Gud vil gerne høre fra dig,
hvad du trænger til, er bange for og godt kunne tænke dig. Når du fortæller
ham om dig selv, viser du ham, at du tror på, at han vil tage sig af dig.
Men hvad vil det sige at bede for sig selv? At bede om at få de ting, du ønsker
dig? Nej, ikke kun det. Selvfølgelig kan du bede Gud om at få en ny cykel, men at
bede for dig selv er meget mere end at bede om ting.
Du har en krop. Du har måske ondt i ryggen, eller du tåler ikke slik særligt godt,
eller du er generet af at gå med briller. Sig til Gud, at det går dig på. Men tænk
også på, at du kan hoppe, trække vejret, bruge dine hænder og al det andet, din
krop kan. Sig Gud tak for det.
Du har følelser og tanker. Du er måske bekymret for din bedstemor eller dine
forældres skænderier. Måske har du nogle tanker, som du ikke ved, hvem du kan
tale med om. Snak med Gud om det. I Bibelen står der nemlig: ”… kast al jeres
bekymring på ham, for han har omsorg for jer.” (1 Petersbrev 5,7). Gud forstår dig
og vil hjælpe dig.

k over:
Skriv eller tæn , at du fortæller
Gud gerne have

Hvorfor vil
r brug for?
ham, hvad du ha

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du har tid
til mig, og fordi du tager dig af
mig. I Jesu navn. Amen.

1
1. Hvad er Bibelen?
1
En bog om kirkens historie
x
Guds ord
2
En slægtsbog
2. Hvordan blev Bibelen skrevet?
1
Den dumpede ned fra Himlen
x
Den blev skrevet af en munk
2
Gud fortalte 40 mennesker, hvad de skulle skrive

X

2

Tip en trettener

Sæt kryds ved det rigtige svar

3. Har Det Gamle Testamente betydning i dag?
1
Ja
x
Nej
2
Kun som historiebog
4. Hvad kan du bruge Det Nye Testamente til?
1
Til at lære Jesus at kende
x
Ingenting
2
Til at have stående på reolen
5. Hvordan kommer du i gang med at læse Bibelen?
1
Kun ved at starte på side 1
x
Ved at læse 1. kapitel i hver bog
2
Ved at vælge en af bøgerne
6. Hvad er et bibelvers?
1
Et rim
x
Præstens tale
2
En del af Bibelens kapitler, angivet med små tal
7. Hvad er stilletid?
1
En tid, hvor du ikke må sige noget
x
En tid, hvor du er sammen med Gud
2
En tid, hvor du sover

9. Hvad er bøn?
1
En samtale med Gud
x
Noget man bruger til at lave kaffe af
2
At blive medlem af en forening
10. Hvad kan du snakke med Gud om?
1
Kun ting, du har skrevet ned
x
Kun, hvad der står i Bibelen
2
Alting
11. Hvordan kan du bede?
1
Med foldede hænder
x
Som du synes
2
På vers
12. Svarer Gud på dine bønner?
1
Ja, når han ikke holder ferie
x
Kun hvis du sidder i kirken
2
Ja, altid
13. Hvordan skal jeg bede for andre?
1
På knæ
x
Som du synes
2
Efter et skema

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

8. Hvad får du ud af at læse i Bibelen?
1
Spænding
x
Du lærer om Gud
2
Penge
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad vil det sige ”at vidne”?
Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.
Markusevangeliet 16,15
”At vidne” betyder at fortælle andre, hvad du har set og oplevet. Du
har sikkert hørt, at politiet sommetider efterlyser vidner til et overfald,
trafikuheld eller andet. Du har måske også hørt, at man kan blive indkaldt til at
vidne i retten. I begge tilfælde handler det om at fortælle, hvad man har set og
oplevet.
Du vidner om Jesus, når du fortæller andre mennesker, hvad du har oplevet
sammen med ham. Du kan fortælle, at du tror på, at Jesus døde for dig, og at du
har fået tilgivelse for det forkerte, du har gjort. Du kan også fortælle, at Gud har
lovet, at du bliver frelst, når du tror på Jesus. (Apostlenes Gerninger 16,31). At
vidne betyder ikke, at du holder en andagt eller en prædiken, men at du fortæller
om din tro med dine egne ord.
Måske synes du, at du er dårlig til at fortælle andre om Jesus? Men det er altid
godt at fortælle om ham, selv om du synes, at du gør det dårligt. Det kan være, at
det kan siges på en bedre måde, men det kan du øve dig på. Det vigtigste er, at
du fortæller om ham og dine oplevelser med ham.

k over:

Skriv eller tæn

rtælle om Jesus?

, er vigtigt at fo
Hvad, synes du

Du kan bede sådan:

Kære Gud, hjælp mig med at
fortælle om Jesus. I Jesu navn.
Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvorfor skal jeg vidne?
Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.
Markusevangeliet 16,15
Inden Jesus vendte tilbage til Himlen, gav han en besked til sine venner.
Det var faktisk en befaling, nemlig ordene i verset øverst på siden. De fik
besked på at rejse rundt og fortælle om ham til alle mennesker i hele verden. Ordet
”skabningen” er et andet ord for menneske. Hans venner skulle fortælle andre om
alt det, de havde lært af ham. Det gjorde de, og der er blevet fortalt om ham lige
siden.
Når du tror på Jesus, gælder ordene øverst på siden også dig. Jesus ønsker, at
du gør det samme som det menneske, der fortalte dig om ham. ”Gå ud i alverden”
betyder ikke nødvendigvis, at du skal rejse. Det kan være, at du skal fortælle din
bror, din nabo eller en ven om din tro. Tænk over det og spørg Gud om, hvordan
du kan tage fat på opgaven.
I sidste andagt læste du, at du ikke skal prædike, når du vidner. Men der står
”prædik” i verset øverst på siden - hvordan hænger det sammen? Ordet ”prædik”
i verset betyder ikke, at du skal prædike som en præst. Nej, du skal fortælle om
Jesus på din måde med den viden og de erfaringer, du har.

Skriv eller tæn

Hvorfor er det vi

k over:

gtigt at vidne?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, vil du give mig
gode idéer til, hvordan jeg kan
fortælle andre om Jesus? Tak. I
Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad skal jeg sige?
Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.
Markusevangeliet 16,15
Hvad vil du svare, hvis en fra klassen spørger dig, om du tror på Jesus?
Måske svarer du bare ja, men du kan også vælge at fortælle mere. Det er
godt at starte med at forklare, hvad Jesus har gjort for dig. Du kan fortælle om
ting, der er sket i dit liv.
Tænk over, hvad du har oplevet sammen med Jesus. Vær ærlig - det vækker tillid.
Gør det ikke for langt, og giv din klassekammerat mulighed for at stille spørgsmål.
Husk at fortælle, at hvad du har oplevet, kan din kammerat også komme til at
opleve.
Det kan være en idé at skrive ned, hvad du vil sige. Husk, at de ord, du bruger,
skal kunne forstås af alle. For eksempel betyder ordet ”frelst” for dig, at Gud vil
være sammen med dig. Men den, du taler med, forstår det måske som om, du
føler dig bedre end andre mennesker.
Når du fortæller andre, at du tror på Jesus, kan du af og til møde modstand. Det
betyder ikke, at det menneske, du snakker med, er din modstander. Tal venligt i
respekt for det andet menneske. Husk også, at du taler med din krop, så prøv at
smile, være rolig og se den, du taler med, i øjnene.

k over:
Skriv eller tæn ed Jesus, vil du
ne oplevelser m

Hvilke af di
fortælle om?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du vil hjælpe
mig med, hvad jeg skal fortælle
om dig. I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad nu, hvis jeg ikke tør fortælle om Jesus?
Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.
Markusevangeliet 16,15
Mikkel stod i skolegården og snakkede med nogen fra klassen. De talte
om påskeferien, og hvad de skulle lave. Pludselig spurgte en, hvad påske
egentlig var for noget? Mikkel kunne mærke, at han blev rød i hovedet. Han vidste
godt, hvorfor man fejrer påske, for han troede på Jesus. Men turde han fortælle
det? Alle kristne kender til, at det kan være svært at fortælle om deres tro, og at de
derfor ikke får fortalt noget.
Måske tror du, at ingen vil lytte til dig? Er du bange for, at du ikke bruger de
rigtige ord, eller at du bliver til grin? Moses, israelitternes første leder, havde det
på den måde.
Moses syntes, det var en dårlig idé, at Gud ville bruge ham til at fortælle
Egyptens konge, at han skulle frigive israelitterne. Moses var sikker på, at ingen
ville tro på ham eller høre efter, hvad han sagde. Han turde ikke. Det sagde han til
Gud. Men Gud lovede at være tæt på ham og hjælpe ham med, hvad han skulle
sige.
På samme måde vil Gud også hjælpe dig. Og husk, at du kan fortælle om Jesus
på mange andre måder, for eksempel med et smil eller ved at være hjælpsom.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvornår opleve
r du, det er svæ
rt at tale om
din tro?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, giv mig mod til at
fortælle om dig. I Jesu navn.
Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvordan viser jeg, at jeg tror på Gud?
Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.
Markusevangeliet 16,15
Silke blev nemt vred. Og så bandede hun og sagde mange ubehagelige
ting. Bagefter blev hun rigtig ked af det. En dag fortalte Silkes veninde
hende om Jesus og om, hvordan han elskede hende så højt, at han døde for
hende. Silke besluttede, at hun ville være venner med Jesus og sige undskyld til
ham, ikke mindst for alle de grimme ord, hun havde sagt.
Silke begyndte at bede hver dag: ”Kære Gud, hjælp mig til ikke at blive så vred, så
jeg siger alle de grimme ting. I Jesu navn. Amen.” Hun oplevede, at hun med tiden
blev bedre og bedre til at styre sin vrede.
Er der noget, du er ked af, som du ofte kommer til at gøre? Du siger måske
også grimme ord, eller bliver du tit sur? Det kan du snakke med Gud om, og
Helligånden i dig vil hjælpe dig, så du holder op med det.
Når du svarer på en glad måde i stedet for en sur, eller når du hjælper til i stedet
for at gå din vej, vil folk lægge mærke til det. På den måde fortæller din opførsel
om Gud. Det er ikke engang sikkert, at du selv ser, hvordan Helligånden forandrer
dig.

k over:
Skriv eller tæn , at du tror på Gud?
ser din opførsel

Hvordan vi

Du kan bede sådan:

Kære Gud, jeg har brug for din
hjælp til at opføre mig, som
du gerne vil have. Tak, fordi du
hører mig. I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvem skal jeg fortælle om Jesus?
Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.
Markusevangeliet 16,15
I verset øverst på siden siger Jesus, at du skal fortælle om ham til ”hele
skabningen”. Det vil sige til alle og enhver. Hvem ”alle og enhver” er for dig,
kan kun du svare på. Men det er en god idé at starte dér, hvor du bor.
Tænk på de mennesker, der bor omkring dig. Hvem kunne du tænke dig at
fortælle om Jesus? Det kan være en klassekammerat, nogle venner på vejen, din
søster eller bror. Måske endda dine forældre eller din lærer. Det kan også være, at
Gud ønsker, at du skal fortælle om Jesus til en person, der har været tarvelig imod
dig. Er du klar til det?
Gud har ikke lovet, at det er let at fortælle om sin tro. Men han har lovet, at han
altid vil være med dig. Det var det sidste, Jesus lovede sine venner, inden han tog
tilbage til Himlen. Han sagde: ”Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.”
(Matthæusevangeliet 28,20).
Gud har sat dig sammen med forskellige mennesker, og nogle af dem skal høre
om Jesus fra dig. Gud ved godt, at det er en stor opgave at fortælle om Jesus. Er
du nogle gange ved at give op? Han ved, hvordan du har det, og han vil hjælpe
dig.

Skriv eller tæ

nk over:
Lav en liste på
tre personer, so
m du kan
fortælle om Jesu
s.

Du kan bede sådan:

Kære Gud, jeg beder om, at
personerne på min liste må
komme til at tro på dig. I Jesu
navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvor kan jeg fortælle om Jesus?
Gå ud i alverden og prædik evangeliet for hele skabningen.
Markusevangeliet 16,15
Alma sad på en gynge og sang: ”Gud er god, og jeg ved, at han passer
godt på mig …”. En dame stoppede op og lyttede. Så sagde hun: ”Sikke en
dejlig sang, du synger. Jeg bliver helt glad.” Denne historie er et eksempel på hvor
- og hvordan - du kan fortælle om Jesus.
I verset øverst på siden står der, at du kan fortælle om Jesus ”ud i alverden”, det
vil sige hele verden. Det er jo noget af en mundfuld men gør det for eksempel,
hvor du bor, i skolebussen, i frikvarteret, til svømning, hjemme hos en kammerat,
eller når du er på besøg hos dine bedsteforældre.
Alle steder kan bruges til at fortælle om Jesus. Men hvornår du skal fortælle om
ham, må du spørge Gud om. Du har skrevet ned eller tænkt på tre personer, du
kan fortælle om din tro. Du kan bede Gud om at vise dig, hvor og hvornår du kan
gøre det.
Du kan også spørge ham, hvordan du skal fortælle. Måske skal du synge som
Alma. Det kan også være, at du skal tilbyde at slå græs, sende en sms for at
spørge, hvordan det går eller noget helt andet. Hvad foreslår du? Mulighederne
er mange.

k over:

Skriv eller tæn

d at fortælle
det sværeste ve
er
,
du
s
ne
sy
d
Hva
om Jesus?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, hvornår skal jeg
fortælle personerne på min liste
om min tro? I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Fortalte personerne i Bibelen om Gud?
… vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal
sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige.
Matthæusevangeliet 10,19
Du har læst, at Gud fik Moses til at sige til Egyptens Farao, at han skulle
frigive israelitterne. Og du har læst om David, der i sine salmer fortæller om
Gud og om sine oplevelser med ham. Du har også læst om Daniel, der holdt fast
ved Gud, da han som ung var fange i et fremmed land.
Men var det kun udvalgte personer, der vidnede? I 2 Kongebog 5,2 kan du læse
om en lille pige fra Israel, der blev bortført til et fremmed land. Hun sagde til sin
frue i det fremmede, at hun ønskede, at fruens syge mand rejste til Israel for at
blive helbredt af Gud. Det gjorde manden, og han blev rask.
I Det Nye Testamente kan du læse om en mand, der boede langt fra alle andre,
fordi han slog omkring sig og ikke kunne styre sin krop. Men Jesus helbredte
ham, og manden gik bagefter rundt og fortalte, hvad Jesus havde gjort for ham.
(Lukasevangeliet 8,26-39).
I Bibelen er det altså ikke kun udvalgte personer, der fortalte om Gud, men alle
mennesker. De fortalte hver især med deres egne ord til folk om deres tro, og hvad
de havde oplevet sammen med Gud. Han kan bruge alle, også dig.

Skriv eller tæn

Hvad kan du læ

k over:

re af personerne

i Bibelen?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak for verset øverst
på siden. I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Skal jeg fortælle om Jesus til personer, der har ansvaret for mig?
… vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal
sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige.
Matthæusevangeliet 10,19
Hvilke personer tror du, der tænkes på i spørgsmålet øverst på siden?
Det er dine forældre, lærere, vikarer og din spejderfører. Det kan være din
træner til gymnastik, de voksne i SFO’en eller i klubben. Du kan spørge Gud, om
der er nogle af disse personer, du skal fortælle om Jesus.
Synes du, at det er lidt skræmmende at skulle tale med dem om Jesus? Det er
der ikke noget at sige til. Der er jo tale om personer, som bestemmer over dig.
Men sig det til Gud. Han forstår dig og ved, hvordan du har det. Derfor er han
den bedste til at hjælpe dig, og han vil holde, hvad han har lovet i verset øverst
på siden.
Måske er din far eller træner på listen over personer, du vil fortælle om Jesus.
Du kan snakke med Gud om, hvordan du har det med det, når du for eksempel
holder stilletid. Bed om at få idéer til, hvordan du kan starte samtalen og tro på, at
Gud vil være med dig hele vejen. Det kan også være, at Gud siger til dig, at du skal
hjælpe din far eller blive bedre til at høre efter, hvad din træner siger.

k over:
Skriv eller tæn e til at fortælle
n du blive bedr

Hvordan ka
om Jesus?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, må både mine ord og
min måde at være på fortælle
om Jesus. I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Sørger Gud for, at der er mennesker, som vil lytte til mig?
… vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal
sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige.
Matthæusevangeliet 10,19
Filip, der troede på Gud, boede i Jerusalem, som er hovedstaden i Israel.
En dag sagde en engel til ham, at han skulle gå ud af byen og følge vejen
mod syd. Det gjorde han.
Samme dag rejste også en anden mand ad den vej. Han kørte i sin vogn på vej
hjem til Etiopien, der er et land i Afrika. Her var han hofmand og dronningens
skatmester. Han sad og læste i Det Gamle Testamente. Filip gik hen til vognen og
spurgte, om han forstod, hvad han læste. Manden svarede, at der ikke var nogen,
som kunne forklare ham det.
Filip satte sig op i vognen og forklarede teksten for hofmanden. Den handlede
om Jesus. Filip fortalte, at Jesus var død på korset for alle mennesker og stået op
fra de døde tre dage senere. Hofmanden lyttede ivrigt. Du kan læse hele historien
i Apostlenes Gerninger 8,26-39.
Filip adlød Gud, der sørgede for, at et menneske var parat til at lytte til ham. Det
gør Gud. Måske vil han gøre en af dine venner parat til at lytte eller måske endda
en person, du aldrig har mødt før.

Skriv eller tæn

Er du klar til at

k over:

fortælle om Jesu

s?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, gør mig klar til at
fortælle om dig til de mennesker,
som du har sørget for vil lytte. I
Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Skal jeg altid være parat til at vidne?
… vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal
sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige.
Matthæusevangeliet 10,19
Du har for nogle andagter siden læst verset: ”Gå ud i alverden og prædik
evangeliet for hele skabningen.” (Markusevangeliet 16,15). Det var det,
Jesus sagde til sine venner, efter at han var død på korset og stået op fra de døde.
Han havde gennemført det, han var kommet for, han havde vundet. Derfor ønskede
han, at alle skulle få det at vide. Det ønsker han også i dag. Du har jo selv hørt om
ham, fordi der er mennesker, som har gjort, hvad han sagde.
Måske tænker du: ”Jamen, kan jeg altid være vågen og frisk til at fortælle om
Jesus?” Hvad med dage, hvor du er træt eller sløj? Eller hvor du er bekymret, fordi
din storesøster skændes med din mor, eller fordi du ikke har det godt i skolen?
Alle mennesker har tidspunkter, hvor de er uden energi. Men husk på Guds løfte
i verset øverst på siden.
Læg også mærke til, at der ikke står i verset fra Markusevangeliet, at der er
bestemte tidspunkter, hvor du skal fortælle om Jesus. Der står heller ikke, at der
er tidspunkter, hvor du ikke skal. Der står bare, at du skal. Et andet spørgsmål er
hvornår. Det må du snakke med Gud om.

k over:
Skriv eller tæn når du har
ælle om Jesus,

Kan du fort
problemer?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, hjælp mig, når jeg har
det svært. I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Skal jeg fortælle om Gud til mine søskende?
… vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal
sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige.
Matthæusevangeliet 10,19
En dag tog Nanna sin veninde Marie med i en kristen børneklub. Dér hørte
de om en mand, der hed Andreas. Han blev ven med Jesus, og han syntes,
Jesus var fantastisk. Ham skulle Andreas’ bror, Peter, også lære at kende. Han sagde
til sin bror: ”Kom! Jeg har mødt Jesus. Du skal også møde ham. Kom med!” Andreas
vidnede om Jesus overfor sin bror. (Johannesevangeliet 1,35-43).
Marie blev også ven med Jesus og ville gøre ligesom Andreas. Men hvordan
skulle hun gøre det? Hun havde to brødre og en søster. Hun syntes, det var svært
at fortælle dem om Jesus. De havde altid travlt og skulle så meget. Skulle hun bare
lade være? Hvad ville du have gjort? Har du søskende, der ikke kender Jesus? Og
synes du, at det er svært at fortælle dem om ham?
Nej, Marie skulle ikke lade være. Det skal du heller ikke. Hun og du har fået et
løfte af Gud, nemlig det, der står i verset øverst på siden. Gud vælger tidspunktet
og hjælper dig med, hvad du skal sige. Men det er stadig en god idé, at du har
tænkt over, hvad du vil fortælle og hvordan. Læg mærke til versets første ord: ”vær
ikke bekymrede”. Gud opfordrer dig til ikke at være bekymret. Når du er parat,
tager han sig af resten.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvordan fortæ
ller du om Je
sus til dine
søskende?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, vis mig, hvordan jeg
kan fortælle mine søskende om
Jesus. I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvordan begynder jeg en samtale om Gud?
… vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal
sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige.
Matthæusevangeliet 10,19
En dag, Jesus vandrede af sted, kom han til en brønd. Han var træt og satte
sig for at hvile. Der kom en kvinde for at hente vand, og han bad hende om
noget at drikke.
Jesus sagde også til hende: ”Hvis du vidste, hvad Gud giver, og hvem jeg er,
ville du bede mig om vand. Livets vand.” Kvinden stirrede på ham: ”Hvad skal
det sige?” Jesus svarede: ”Alle, der drikker vand fra brønden, bliver tørstige igen.
Men drikker du af det vand, jeg giver, vil du aldrig tørste mere. Det vand, jeg
giver, vil nemlig springe som en kilde i dig, så du får evigt liv.” Læs hele historien i
Johannesevangeliet 4,6-15.
Hvad kan du lære af historien om Jesus ved brønden? Han peger på, at du skal
fortælle om ham ud fra det, du oplever i dit liv og i din hverdag. Du skal altså gå i
skole, være hjemme, være sammen med dine kammerater og så videre. Dér er der
gode muligheder for at få en snak om Jesus.
Måske kan du slet ikke se, hvordan du kan bruge din hverdag til at fortælle
om Gud og Jesus. Prøv at læse andagt 148 igen og få gode idéer. Brug, hvad
der er omkring dig. Tænk for eksempel på, at Gud har skabt alle de materialer,
mennesket skal bruge for at lave en bil. Tænk selv videre.

k over:
Skriv eller tæn erdag til at
bruge i din hv

Hvad kan du
s?
fortælle om Jesu

Du kan bede sådan:

Kære Gud, hjælp mig med hver
dag at se mulighederne for at
fortælle om Jesus. I Jesu navn.
Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Er det nødvendigt, at jeg ved en masse om Gud?
… vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal
sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige.
Matthæusevangeliet 10,19
I Bibelen kan du læse en historie om en mand, der var født blind. En
dag, hvor han sad og tiggede, gik Jesus forbi. Jesus standsede og lavede
lidt mudder, som han smurte på den blinde mands øjne. Derefter sagde Jesus til
manden, at han skulle gå hen og vaske sig. Han gik med det samme, og da han
kom tilbage, kunne han se.
Men landets ledere kunne ikke lide det, Jesus havde gjort. Han havde helbredt
den blinde mand og det endda på den dag, der var beregnet til hvile og bøn,
nemlig sabbatten. De sagde, Jesus var en synder. Men manden svarede: ”Jeg ved
ikke, om han er en synder eller ej. Men jeg ved, at jeg før var blind, og nu kan jeg
se.” (Johannesevangeliet 9).
Manden vidste ikke ret meget om Jesus. Men han fortalte det, han vidste, nemlig
hvad Jesus havde gjort for ham. Det samme gælder dig. Du har måske ikke kendt
Jesus så længe, og der er sikkert mange ting i Bibelen, du ikke forstår. Men lad dig
ikke stoppe af, at du ikke ved så meget. Det er godt, at du fortæller det, du ved om
Jesus, og hvad det betyder for dig.

Skriv eller tæn

Hvad har Jesus

k over:

gjort for dig?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak for historien om
den blinde mand. I Jesu navn.
Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Vil alle, jeg fortæller om Jesus, tro på ham?
… vær ikke bekymrede for, hvordan I skal tale, eller hvad I skal
sige; for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige.
Matthæusevangeliet 10,19
Har du hørt om Paulus? Da han var ung, var han stor modstander af Jesus,
men Gud talte til ham, og han blev overbevist om, at Jesus døde for hans
skyld.
Efter at Paulus havde lært Jesus at kende, fortalte han om ham til alle mennesker.
En dag fik han lejlighed til at tale med kong Agrippa. Han var konge i det nordlige
Israel nogle år efter Jesu død. Han lyttede interesseret til Paulus og sagde til sidst:
”Det er lige ved, at du overtaler mig til at blive kristen.” (Apostlenes Gerninger
26,28). Men der står ikke nogen steder, om kong Agrippa tog imod Jesus.
Har du oplevet at blive skuffet, efter at du har fortalt nogen om Jesus? Skuffet
over, at de ikke troede på dig eller over, at de bare grinede af det, du sagde? Husk
på, at det er Guds ønske, at du fortæller andre om Jesus. Men enhver må selv
beslutte, om han eller hun vil tro på Jesus eller afvise ham.
Du kan altså ikke regne med, at alle, du fortæller om Jesus, vil tro på ham. Men
lad dig ikke slå ud. Tænk på verset øverst på siden og på, at Gud er med dig.

k over:

Skriv eller tæn

er ved at
untre dig, når du
m
op
n
ka
d
va
H
Jesus?
at fortælle om
miste lysten til

Du kan bede sådan:

Kære Gud, hjælp mig med
trofast at fortælle andre om dig
og Jesus, også selv om de ikke
vil tro. I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad er Den Ordløse Bog?
… Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi
endnu var syndere. Romerbrevet 5,8
Kan du lide bøger? At læse en god bog? Normalt er bøger jo noget, man
læser. Men der findes faktisk en lille bog uden et eneste ord. Den kaldes
den ”Den Ordløse Bog”, men det står ikke på den. Der er ikke et ord i den og heller
ingen billeder. Der er kun farver: Guld, sort, rød, hvid og grøn. Hver farve fortæller
- uden ord - om Jesus og Gud.
Missionærer, der rejser rundt i verden for at fortælle om Jesus, bruger denne
bog. For en del år siden rejste en missionær til et land, hvor man ikke var særlig
glade for Jesus og ikke ønskede, at der blev fortalt om ham.
En dag brød nogle soldater ind i missionærens hus i det fremmede land. De tog
alt, der handlede om Bibelen, Jesus og Gud, og brændte det. Men de tog ikke de
ordløse bøger. De betød ikke noget, mente de, fordi der hverken var billeder eller
tekst i dem. Ikke én af de ordløse bøger blev brændt. De vidste ikke, at denne lille
specielle bog kunne fortælle om Gud og Jesus.
I de næste andagter skal du lære at læse Den Ordløse Bog. Du kan også bruge
den til at fortælle andre om Gud og Jesus.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvad betyder ve
rset øverst på si
den for
dig?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, hjælp mig med at
forstå Den Ordløse Bog og at
fortælle den til andre. I Jesu
navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad fortæller den gule side?
… Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi
endnu var syndere. Romerbrevet 5,8
Først skal du læse om den gule side. Siden skulle egentlig være guldfarvet,
men det kan ikke lade sig gøre, når man kopierer den. Du må i din fantasi
lave den gule farve om til guld.
Guld er et meget kostbart og holdbart metal. I Bibelen står der, at gaderne i
Himlen, hvor Gud bor, er lavet af det reneste guld. (Johannes Åbenbaring 21,21).
Guld er specielt og forsvinder aldrig. Den gule side fortæller om Gud.
Gud, der har skabt alt: Træerne, fuglene, hundene, skyerne, jorden og så videre.
Og han har skabt alt det, der skal bruges for at lave de ting, du ser omkring dig.
Han har for eksempel skabt ler, der kan brændes til mursten, og metaller, som kan
bruges til at lave forskellige maskiner. Gud er helt speciel.
Gud har også skabt dig - lige præcis på den måde, han ønskede, du skulle være.
Han elsker dig og vil gerne være sammen med dig, altid. Det er også fantastisk. Og
det er, hvad verset øverst på siden fortæller om Gud.
Du kan bruge ordene herfra siden, når du fortæller andre om Jesus. Det kan
være en idé at øve dig lidt, for eksempel ved at sige ordene højt.

k over:
Skriv eller tæn n gule side til en
de
vil forklare

Hvordan du
ven?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du elsker
mig. Vil du hjælpe mig med at
bruge Den Ordløse Bog? I Jesu
navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad fortæller den mørke side?
… Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi
endnu var syndere. Romerbrevet 5,8
Har du været et sted, hvor der var helt mørkt? For eksempel i en kælder?
Eller har du prøvet, om du kunne finde din skoletaske eller døren med lukkede
øjne? Ikke nemt, vel? Det er svært at finde vej i mørke.
Den sorte side fortæller om et mørke, der betyder, at vi ikke kan finde vej til Gud.
Derfor kaldes siden for den mørke side. Men hvad er det for et mørke? Det er synd,
nemlig det, vi mennesker gør forkert. Det skiller os fra Gud, som du jo ved.
Du har sikkert flere gange besluttet, at du vil holde op med at drille din lillebror
eller lade være med at lyve? Men du bliver alligevel ved med at gøre det. Der står
i Romerbrevet 3,23: ”for alle har syndet”. Alle mennesker er født med en lyst til at
gøre forkerte ting.
Heldigvis vil Gud så gerne være sammen med os mennesker, at han fandt på en
løsning. Det kan du læse mere om i næste andagt.
Men tænk først lidt over denne andagt. Måske skal du læse den en gang til, så du
er sikker på, at du har forstået den. Det er vigtigt, når du skal forklare andre, hvad
den mørke side betyder.

Skriv eller tæn

Gør du forkerte

ting?

k over:

Du kan bede sådan:

Kære Gud, vil du give mig ord
til at forklare andre, hvad synd
betyder? I Jesu navn. Amen.

170

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

Hvad fortæller den røde side?
… Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi
endnu var syndere. Romerbrevet 5,8
Den røde side handler om Jesus. Den fortæller om hans død på korset.
Han blev jo sømmet fast til et kors af træ. Sådan straffede man forbrydere
dengang. Hvad havde Jesus gjort? Ingenting. Hvorfor blev han så straffet på den
måde? Kan du huske det?
Jesus har aldrig gjort noget forkert, heller ikke da han levede på jorden. De
jødiske ledere måtte derfor opdigte en anklage for at få ham straffet. Men Jesus
døde ikke, fordi lederne ønskede det, men fordi det hele tiden havde været Guds
plan.
Jesus vidste, at du kun kan blive tilgivet og være sammen med Gud, hvis han
døde for dig, så det gjorde han. En af Jesu venner fik lov til at tage ham ned fra
korset og begrave ham. Men Jesus vandt over døden. Han blev levende igen tre
dage senere. Han lever i dag hos Gud i Himlen.
Alt det fortæller den røde side. Det kan være svært at fortælle andre om, hvad
Jesus har gjort. Tænk igennem, hvad den røde farve betyder. Du kan få spørgsmål,
du ikke kan svare på. Vær ikke bange for at indrømme det. Det betyder ikke, at
det, du fortæller om Jesus, er forkert.

k over:

Skriv eller tæn

n røde side for

Hvad betyder de

dig?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, vil du sørge for, at
dem, jeg fortæller om den røde
side, forstår, hvad jeg siger? I
Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad fortæller den hvide side?
… Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi
endnu var syndere. Romerbrevet 5,8
Har du prøvet at bytte? Når du bytter, giver du noget væk og får noget
andet igen. Og det, du bytter dig til, er bedre end det, du giver væk. Hvad
siger du til at lave en byttehandel med Gud?
Du laver simpelthen dit livs bedste byttehandel, når du vælger at tro på Jesus.
Du giver ham din synd - altså alt det forkerte, du gør - når du siger undskyld til
ham. Han giver dig et rent hjerte til gengæld. Når Gud ser det, glæder han sig, fordi
han kan være sammen med dig. Det fortæller den hvide side i Den Ordløse Bog.
Du kan også kalde den for den rene side.
Hvis din ven gerne vil tro på Jesus, er det en god idé at spørge, om I skal bede
sammen. Bed på samme måde, som da du valgte at tro på Jesus. Du kan foreslå, at
din ven gentager bønnen efter dig.
Men bliv ikke ked af det, hvis din ven siger ”nej”, eller ”jeg må lige tænke over
det”. Gud er tilfreds med, at du fortæller om ham til andre, men hver enkelt afgør
selv, om han eller hun vil tro. Du kan spørge, om du må bede for ham eller hende.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvordan går de
t med din bytteh
andel
med Gud?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak for den helt
fantastiske byttehandel, som
jeg kan fortælle andre om. I
Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad fortæller den grønne side?
… Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi
endnu var syndere. Romerbrevet 5,8
Den grønne side handler om at vokse og at udvikle sig. Du har sikkert hørt
om grøn skole, grønne områder og grøn energi. Her ønsker man, at tingene
udvikler sig eller vokser på en sund og god måde.
På samme måde fortæller den grønne side i Den Ordløse Bog om at vokse i
troen på Gud. Han ønsker, at du udvikler dig, så din tro bliver stærkere. At vokse
i troen handler om at komme til at ligne Jesus mere og mere. Derfor må du lære
ham bedre at kende.
Du lærer Jesus bedre at kende, når du beder og læser i Bibelen, for eksempel når
du holder stilletid. Men det er ikke nok. Du må også handle, altså gøre noget. At
vokse i troen kræver nemlig to ting, at lære og at gøre. Din tro vokser ikke kun ved
at lære, hvad der står i Bibelen. Du må også handle. Men du kan ikke handle, hvis du
ikke først har lært, hvad det er, du skal gøre. Derfor hænger de to ting sammen.
Det er også vigtigt, at du er sammen med andre, der tror på Gud og Jesus. Du kan
høre, hvad de har oplevet, og hvad Jesus betyder for dem. Det giver opmuntring
og styrke, og samtidig kan du få svar på nogle af dine spørgsmål.

k over:

Skriv eller tæn

Hvordan kan du

vokse i din tro?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, det er svært at blive
som Jesus. Hjælp mig. I Jesu
navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad skal jeg bruge Den Ordløse Bog til?
… Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi
endnu var syndere. Romerbrevet 5,8
I de sidste andagter har du lært, hvad farverne guld (gul), mørk (sort),
rød, hvid og grøn fortæller om Jesus og Gud. Kan du huske det? Guld (gul)
fortæller om Himlen og Gud. Mørk (sort) om synd. Rød om Jesu død og at han blev
levende igen. Hvid om tilgivelse. Grøn om at vokse i troen. Luk øjnene og prøv, om
du kan huske det.
Den Ordløse Bog er en hjælp til dig. Den fortæller dig om Gud og Jesus på en ny
og anderledes måde, der kan hjælpe dig til bedre at forstå, hvad Gud har gjort, og
hvad han ønsker for dig.
Bogen er også et redskab, du kan bruge til at fortælle andre om Jesus. Og har
du ikke Den Ordløse Bog på dig, kan du finde farverne omkring dig, måske endda
på dit tøj.
Hvem skal du fortælle Den Ordløse Bog til? Spørg Gud. Du har tidligere lavet
en liste med tre personer, som du gerne vil fortælle om Jesus. Her kan du bruge
bogen. Du kan bede for hver enkelt person på din liste og spørge Gud om hjælp
til at komme i gang. Men vær åben overfor, at Gud måske vil have, at du fortæller
Den Ordløse Bog til en person, som ikke står på din liste.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvordan kan du
bruge Den Ord
løse Bog til
at fortælle andr
e om Gud og Je
sus?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, Hjælp mig til at finde
ud af, hvem du ønsker, jeg skal
fortælle Den Ordløse Bog til. I
Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad oplevede Saulus?
… Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi
endnu var syndere. Romerbrevet 5,8
I Bibelen kan du læse, at den unge jøde Saulus var glad for, at Stefanus
blev stenet til døde. Stefanus var en af Jesu venner. Saulus mente nemlig,
at han var gudløs. Han, Saulus, derimod holdt sig strengt til Moses’ regler, for det
var vejen til Gud, mente han. Derfor forfulgte han Jesu venner og fik dem sat i
fængsel. En dag var han på vej til Damaskus i Syrien for at fængsle endnu flere.
Men pludselig skinnede et kraftigt lys, der blændede ham. En stemme lød:
”Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig?” ”Hvem er du?” stammede han. ”Jeg er Jesus,
du forfølger.” Saulus vidste i sit hjerte, at det var sandt og hviskede: ”Hvad skal jeg
gøre?” ”Rejs videre til Damaskus, så får du besked,” lød svaret.
Da Saulus kom til sig selv, hørte han bekymrede stemmer, der spurgte: ”Blev
du syg?” Han rystede på hovedet, men han kunne ikke se. Hans rejsekammerater
måtte tage ham i hånden og føre ham ind i byen. Han spiste og drak ikke i tre
dage. Han bad.
Denne historie er et eksempel på verset øverst på siden. Gud elskede Saulus,
mens han stadig gjorde alt for at modarbejde ham. Men historien er ikke slut. Læs
videre i næste andagt.

k over:

Skriv eller tæn

elskede dig,
t for dig, at Gud
de
r
de
ty
be
d
Hva
ham?
før du troede på

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du altid har
elsket mig. I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad oplevede Saulus mere?
Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved,
hvordan I skal svare hver enkelt. Kolossenserbrevet 4,6
Ananias var en af Jesu venner. Han boede i Damaskus. Han havde fået at
vide af Gud, at han skulle finde Saulus i et bestemt hus for at give ham synet
tilbage. Det var Ananias ikke meget for. Han sagde til Gud, at Saulus kun var ude
på at skade de troende. ”Gør nu, som jeg siger,” svarede Gud.
Det gjorde Ananias, og han fandt Saulus. Han lagde hænderne på hans øjne,
og med det samme fik Saulus synet tilbage. Saulus så glad på ham: ”Kan jeg blive
døbt?” spurgte han. ”Det kan du,” smilede Ananias og døbte ham. Saulus begyndte
at spise, og snart var han frisk igen.
Saulus gik med det samme i gang med at fortælle alle, at Jesus er Guds søn.
Han var lige så ivrig efter at fortælle om Jesus, som han før havde været efter at
forfølge de troende. Saulus havde mange diskussioner med jøderne. Han vandt
hver gang.
Du har måske hørt om Saulus under hans græske navn Paulus. Verset øverst
på siden skrev Paulus først en del år senere i et brev til de kristne i byen Kolossæ.
Men han levede efter verset hele sit liv. Du kan læse hele historien om Saulus i
Apostlenes Gerninger 7,54-8,4 og 9,1-25.

Skriv eller tæn

k over:
Hvordan kan du
blive god til at
fortælle
om Jesus?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, nogle gange bliver
ordene om dig siddende i
halsen og vil ikke ud. Tak, fordi
jeg kan bede dig om hjælp til
at få ordene sagt. I Jesu navn.
Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvordan kan min hånd fortælle om Gud og Jesus?
Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved,
hvordan I skal svare hver enkelt. Kolossenserbrevet 4,6
Se på din hånd. Peg på dig selv med din tommelfinger og overvej, om du
ved egen hjælp kan være sammen med Gud? Nej, for det forkerte, du gør,
skiller dig fra ham.
Ret din pegefinger mod himlen - og du peger på Gud. Ham, der elsker dig, lige
som du er. Kan du huske verset: ”… Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus
døde for os, mens vi endnu var syndere.” (Romerbrevet 5,8). Gud elskede også dig,
før I blev venner.
Prøv at sprede dine fingre og se på langfingeren. Håndens længste finger, den
er noget særligt. Den fortæller om Jesus, der døde for dig, blev levende igen tre
dage senere, og som lever i dag.
Ringfingeren bærer ofte, som navnet siger, en ring. Når man for eksempel har
en vielsesring på, betyder det, at man hører sammen med en anden. Ringfingeren
fortæller, at når du tror, Jesus døde for dig, hører du sammen med ham.
Lillefingeren er den svageste finger. Men sammen med de andre fingre kan den
bruges til meget alligevel. På samme måde er du svag, hvis du er alene, men bliver
stærk, når du er sammen med andre, der tror på Jesus.

k over:

Skriv eller tæn

in
Hvordan kan m

hånd fortælle om

Jesus?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi jeg har
lært dig at kende. I Jesu navn.
Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Fortæller den måde, jeg lever på, om min tro på Gud og Jesus?
Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved,
hvordan I skal svare hver enkelt. Kolossenserbrevet 4,6
Du ”taler” med mennesker på mange andre måder end ved at bruge ord.
For eksempel ”taler” dit tonefald, dit udtryk i ansigtet, det, du ikke siger, den
måde, du står eller sidder på. Tænker du over, hvordan du ”taler” uden ord?
Det er måske et lidt mærkeligt spørgsmål, men tænk over, hvordan du opfører
dig. Hører du efter i timerne, snakker du med alle i klassen, hvordan reagerer du,
når det ikke går, som du gerne vil have? Dit kropssprog og den måde, du opfører
dig på, siger ofte mere end ord.
Du fortæller også om din tro gennem dine handlinger og holdninger, gennem
de ord, du bruger, og måden, du taler på. Spørgsmålet er: Er der kun én rigtig
måde at gøre tingene på? Nej, det er der ikke. Du må sammen med Gud finde ud
af, hvordan du skal være og opføre dig.
I Matthæusevangeliet 5,13 siger Jesus, at du er salt. Dermed mener han, at din
tro vil vise sig i dit liv, og at du med din tro vil påvirke menneskene omkring dig.
Læs eventuelt andagt 156 igen, der handler om, hvordan du viser din tro på Gud.

Skriv eller tæn

Hvad mener Je

k over:

sus med, at du

er ”salt”?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, hjælp mig med ikke
at blive sur. I Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Er salt noget særligt?
Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved,
hvordan I skal svare hver enkelt. Kolossenserbrevet 4,6
I ferien besøgte Emma en nedlagt saltmine sammen med sin familie. De
skulle ned i minen dybt under jorden sammen med en tidligere minearbejder. Men først kørte de i et lille tog ind i minen, og derefter fortsatte de på
samme måde, som arbejderne i gamle dage havde bevæget sig rundt i minen.
De rutsjede ned ad de gamle træslisker, der var slidt helt glatte, og gik ad mørke
underjordiske gange, som kun var oplyst af en enkelt pære.
Emma lod fingeren køre hen over stenvæggen og slikkede på den. Den smagte
af salt. De var også ude at sejle på en sø nede i minen, og vandet smagte ret salt.
Hun tænkte, at det må have været temmelig hårdt at arbejde i minen, men salt
var meget værdifuldt i gamle dage. De fik at vide, at salt var blevet kaldt ”det
hvide guld”.
Emma kom til at tænke på, at Jesu venner var salt. ”Ja,” tænkte hun videre, ”de var
værdifulde som hvidt guld.” Jesu venner er stadig vigtige, fordi de som dengang
fortæller om Jesus og med deres liv viser deres tro. Emma nikkede lidt for sig selv
og kom i tanke om, at hun havde lært i Natur og Teknik, at mennesker ikke kan
leve uden salt.

k over:

Skriv eller tæn

Hvad er salt, og

hvad gør salt?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, hjælp mig med min
opgave - at fortælle om dig. I
Jesu navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad betyder verset over andagten?
Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved,
hvordan I skal svare hver enkelt. Kolossenserbrevet 4,6
Du ved, at salt er et krydderi. Salt i maden giver smag og fremhæver
den. I gamle dage saltede man maden, for at den kunne holde i lang tid.
Man brugte også salt til at rense sår. Du ved også, at man strør salt på vejene om
vinteren for at undgå, at de bliver glatte. Man har kendt til salt i tusinder af år, og
det har altid været en vigtig og ofte kostbar handelsvare.
Men hvad mener Paulus, når han skriver, at det, der siges, skal være ”krydret
med salt”? Han tænker på det, der kendetegner salt: Det giver smag, renser og
bevarer. Sådan er salt, og sådan skal du tale. Når du fortæller om din tro, så prøv at
udtrykke dig klart og præcist og forsøg at svare på det, du bliver spurgt om.
Wauw! Sikke en mundfuld! ”Jamen, så kan jeg slet ikke sige noget!” tænker du
måske. Og det er du ikke alene om at tænke. Men verset er en opfordring til, at du
tydeligt - og på din egen måde - fortæller, hvad du tror på. Får du et spørgsmål, du
ikke kan svare på, skal du ikke være bange for at indrømme det. Men sig, at du vil
prøve at finde et svar.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvordan kan du
fortælle andre
om din
tro?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, hjælp mig med at
krydre det, jeg siger, med salt.
Jeg synes, det er svært. I Jesu
navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Hvad sagde Jesus om at vidne?
Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved,
hvordan I skal svare hver enkelt. Kolossenserbrevet 4,6
Jesus fortalte: ”Gud er ligesom en bonde, der såede korn. Noget korn fløj
ud i vejkanten og blev spist af fuglene. Noget faldt på stenet grund med lidt
jord. Det spirede straks, men solen tørrede det ud. Noget faldt mellem tidsler og
blev kvalt af dem. Men noget af kornet faldt i god jord, voksede op og gav godt
udbytte. Hør, hvad jeg siger.”
Jesu venner forstod det ikke. ”Så hør her,” sagde Jesus. ”Når nogen hører om mig,
men det ikke siger dem noget, kommer Djævelen og stjæler det, der blev sået.
Det svarer til kornet i vejkanten. Kornet, der bliver sået i den stenede jord, svarer
til, at nogen med glæde begynder at tro på mig. Men de tror kun, indtil de får
problemer.
Kornet mellem tidslerne svarer til, at nogen begynder at tro, men troen bliver
kvalt af bekymringer. Men det korn, der lander i den gode jord, er et billede på
mennesker, der holder fast ved troen og fortæller andre om mig. På den måde er
der mange, der kommer til at tro - det svarer til det gode udbytte af kornet.” Læs
hele historien i Lukasevangeliet 8,5-15.
Når du fortæller andre om din tro, ”sår” du Guds ord. Det bliver modtaget på
mange forskellige måder, og hver enkelt må selv afgøre, om han eller hun vil tro.

k over:

Skriv eller tæn

Hvordan ”sår” du

Guds ord?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak for dit ord. I Jesu
navn. Amen.
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Sæt kryds i denne boks,
når du har læst dagens andagt.

Er jeg for ung?
Jeres tale skal altid være venlig, krydret med salt, så I ved,
hvordan I skal svare hver enkelt. Kolossenserbrevet 4,6
Du har sikkert tit snakket med din mor eller far om, hvorvidt du er gammel
nok til at få lov til et eller andet. Hvor mange år skal du være for at fortælle
om Jesus? Det er ikke så let at svare på. Men det handler jo om, at du har besluttet
at tro på, at Jesus døde for dig, og at han lever i dag. Og når du har besluttet det,
kan du også fortælle om det til andre, lige meget hvor gammel du er.
Paulus skrev til sin ven Timotheus, at ingen havde grund til at se ned på ham,
fordi han var ung. Paulus mente, at den unge Timotheus kunne være et forbillede
for andre både igennem det, han sagde og det, han gjorde. (1 Timotheusbrev 4,12).
Selv om du ikke er særlig gammel, kan du sagtens fortælle om din tro.
Hvad hvis nogen siger til dig, at du ikke er gammel nok til at fortælle om Jesus?
Svar venligt, at du fortæller om din tro, og hvad du har oplevet sammen med ham.
Og det er vigtigt for dig at fortælle om det. Husk at fortælle uden at overdrive.

Skriv eller tæ

nk over:
Hvad vil du gøre
, hvis du føler, at
du ikke
er gammel nok
til at fortælle om
Jesus?

Du kan bede sådan:

Kære Gud, tak, fordi du kan
bruge mig, lige meget hvor
gammel jeg er. I Jesu navn.
Amen.

Tip en trettener

Sæt kryds ved det rigtige svar
1
1. Hvad vil det sige at vidne?
1
Fortælle, hvad jeg har oplevet i skolen
x
Fortælle, hvad jeg så i fjernsynet
2
Fortælle om Gud
2. Hvorfor skal jeg fortælle om Gud?
1
Det siger Jesus i Markusevangeliet 16,15
x
Det siger præsten
2
For at blive ven med Gud
3. Hvem kan jeg fortælle om Gud?
1
Kun til personer, der tror på Gud
x
Til personer, som Gud har udpeget
2
Kun til min bedstefar
4. Hvor kan jeg fortælle om Gud?
1
Alle steder
x
Kun i kirken
2
Kun i folks hjem
5. Skal jeg vide en masse for at fortælle om Gud?
1
Nej
x
Ja
2
Du skal ingenting vide
6. Hvad er Den Ordløse Bog
1
En malebog
x
En bog uden ord og billeder
2
En billedbog
7. Hvad fortæller den gule (guld) side?
1
Om penge
x
Om naturen
2
Om Gud

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

8. Hvad fortæller den hvide side?
1
At jeg skal vaske mig hver dag
x
At jeg kan være sammen med Gud
2
At jeg skal tage rent tøj på
9. Hvad fortæller den grønne side?
1
At jeg kan spare noget
x
At jeg bliver syg
2
Om at vokse i tro
10. Hvornår kan jeg bruge Den Ordløse Bog?
1
Når jeg snakker med andre om Jesus
x
Når jeg går i seng
2
Når jeg læser lektier
11. Hvem mødte Saulus?
1
Soldater
x
En præst
2
Jesus
12. Hvad fortæller ringfingeren?
1
At jeg hører sammen med Jesus
x
At jeg skal bære ring for at være ven med Gud
2
At jeg har lovet at gå i kirke
13. Hvad er kornet i Jesu fortælling?
1
Rugkerner
x
Guds ord
2
Rosenblade

X

2

Copyright © 2003 Child Evangelism Fellowship® Inc.
Andagt 90-120 © 2001. All rights reserved.
ISBN 978-87-986319-5-8
Projektkoordinator: Lynda E. Pongracz
Overordnede redaktører: Lynda E. Pongracz, Dr. Martha J. Wright, Brenda J. Hanson
Tekst-redaktør: Cynthia Channell
Udviklingsteam: Lisa J. Deam, Pastor Jerry Hanson, Deborah Koenig, Lynda Pongracz,
Terrie Taylor, Elaine Weller
Forfattere: Dr. Martha J. Wright, Sharron R. Oyer (andagter), Jennifer Haaijer (Hvad ved
du om Gud?)
Dansk tekst: Nille Kroun, Pernille Helsø, Dorthe Lykke Jensen, Mette-Marie Strandberg, Louise Sørensen, Nora Heiden Spaanheden
Teologiske rådgivere: Pastor Arthur Cobb, M. Joe Cox, Pastor Dair Hileman, Dr. Timothy D. Martin, Jim Neigh, Pastor John Romano, Pastor D. Bruce Seymour, Pastor Brian
Thom, Dr. Mark Yelderman
Redaktionelt udvalg: Patricia R. Johann, Cheryl L. Oetting, Lynda E. Pongracz, Dr.
Martha J. Wright
Layout: Per Hansen

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:

• Hører Gud min bønner?
• Hvordan viser jeg, at jeg tror på Gud?
• Hvordan kan min hånd fortælle om Gud og Jesus?

Du kan også få svar på spørgsmål som:

• Hvordan blev Bibelen skrevet?
• Hvordan lærer jeg bibelvers udenad?
• Hvad er bøn?

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!
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