de ni

BIBELEN OM NI TING DU GERNE VIL VIDE MERE OM

Hej
Jeg hedder Michael
Jeg er vild med Bibelen, og jeg er vild med livet. Derfor har
jeg skrevet lidt om, hvad Bibelen siger om ni ting, som er
vigtige i mit liv.
”Hvorfor lige Bibelen?” tænker du måske. Der er jo så
mange andre bøger, man kan blive klog af at læse i. Men
der er ingen andre bøger end Bibelen, som er blevet læst
af så mange mennesker som Bibelen. Og der er ingen anden bog, som har skabt så meget debat som Bibelen.
Jeg tror, at Bibelen er ord fra Gud. Derfor har jeg ret
stor respekt for det, der står i den, og når der er noget,
som jeg har svært ved at forstå, så bruger jeg en del krudt
på at finde ud af, hvad det betyder.
Måske kan du bruge noget af det, jeg har skrevet, til selv
at forstå Bibelen bedre.

Indhold
Der står en henvisning til en bestemt tekst ved hver
forklaring – fx Johannesevangeliet 4,7-30 (1395). ”Johannesevangeliet” er navnet på den bog i Bibelen, du skal
læse fra (du kan finde den i indholdsfortegnelsen i Bibelen). ”4” er det kapitel teksten står i, og ”7-30” er de vers,
jeg vil skrive noget om i forklaringen, som du så kan læse
bagefter. (1395) er sidetallet i Bibelen til konfirmander,
som du måske har fået, da du gik til konfirmandundervisning.
Det er nok en lidt stor mundfuld at læse hele hæftet
igennem på en gang, så tag et afsnit ad gangen.
Nå, men du skal vel også lige vide lidt om mig. Jeg er vild
med musik, Coca Cola, at være længe oppe, Netflix og
ikke mindst min kone! Jeg bor i Århus, hvor jeg læser teologi (det, man læser, hvis man vil være præst), og ellers
hænger jeg ud med mine venner.
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Er du nice?
... om menneskets værdi
Salmernes Bog 139 (817)
Hvad gør du, når du skal vurdere,
om du er et nice menneske? Kigger
du på antallet af mål, du scorede i
sidste fodboldkamp? Kigger du på,
om du har en kæreste? Eller er du
mere typen, som kigger på, hvor
mange venner du har på FB?
Jeg tror, at jeg måler mit liv meget
efter, om mennesker synes, jeg er
sjov og spændende at være sammen med.
Hvad måler du på? At ville måle
sit eget liv er der jo ikke noget galt
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med. Jeg tror, de fleste mennesker
gør det – og gør det tit. Der er bare
det problem, at det kan gå både
godt og skidt. Nogle gange sker der
det, at man dumper i sin egen test.
Har du nogensinde prøvet det? Har
du nogensinde tænkt, at det, der
skal gøre dig til en nice person, bare
ikke vil lykkes?
Lars og Fifa
I salmen skriver David, at han er
skabt af Gud, at Gud har tænkt på
ham, allerede inden han blev født.

Sådan er det også med dig. Gud
tænkte på dig allerede før, du blev
født.
Der er ingen, der ved, hvordan Gud
har tænkt på dig, men jeg kan lide
at forestille mig, at Gud har siddet
i himlen og snakket med Jesus og
Helligånden. Måske over et spil Fifa.
Og lige pludselig har Gud smidt
controlleren og udbrudt: ”LARS, vi
må skabe en Lars!” Jesus og Helligånden er gået total amok, og så
har de tre startet en brainstorm på,
hvordan Lars skal se ud, hvordan

hans personlighed skal være osv. (Hvis du hedder Lars,
er det sygt godt ramt, men ellers må du gerne sætte
dit eget navn ind i stedet for
). Du er
nemlig skabt helt og aldeles fabelagtigt. Du er præcis,
som Gud vil, at du skal være!

Du er ikke en fejl. Du er ikke en tilfældighed. Nej! Du er
elsket af Gud! Som der står i salmen, så har Gud allerede tænkt en masse tanker for dit liv og for din fremtid.
En fremtid, han ønsker, du skal bruge sammen med
ham.

Du er nice!
Så kan det godt være, at du dumper i din egen test,
at du ikke scorede i fodboldkampen, at du synes, du
har en stor næse eller for mange bumser. Men Gud har
skabt dig, og det betyder, at du er nice! Det betyder, at
det måske kan være lidt mere lige meget, hvad andre
tænker om dig, for Gud synes, du er mega fantastisk
og elsker at hænge ud med dig!

Oplever du dig selv som et nice menneske?
Hvad gør det ved dine tanker om dig selv, at Gud
mener, at du er nice?

Tæt på bibelteksten
Det kan virke som om, at Gud er en kontrolfreak, og lidt uhyggeligt, at han ved alt, hvad vi laver. Men Gud holder ikke øje
med os for at tjekke os, men for at passe på os.
I teksten står der, at Gud skabte dig. Men Gud skaber ikke bare,
han ønsker at være sammen med dig for evigt. Derfor valgte
Gud at blive menneske. Jesus levede og døde for, at alle, som tror
på ham, en dag skal være sammen med Gud i himlen.
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Friends
... noget om venner
1 Samuelsbog 18,1-4 (373)

Jeg har hørt, at alle har mellem nul
og tre rigtige venner. Jeg ved ikke,
hvad du tænker, når du hører sådan
noget, men da jeg hørte det første
gang, tænkte jeg: ”La’ nu vær! Jeg
har da mange flere venner!” Men
prøv at overveje det en gang. En
ven er en, man fortæller alt til. Er
en af de første, man snapper, når
man er glad, eller ringer til, når
der er et eller andet i vejen. En, der
ved ALT om dig. Måske har man
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alligevel ikke så mange? Eller hvad
tænker du?
God ven
For mig er det sindssygt vigtigt at
have venner. Måske er det en af
de vigtigste ting at have her i livet.
Men hvordan er det lige, man får
gode venner? Eller hvordan er det,
at de venskaber, man har, bliver
bedre, end de er nu? Bibelen giver nogle gode eksempler. Et af

de bedste eksempler er i teksten.
David og Jonatan var vildt gode
venner! Der står faktisk, at Jonatan
elskede David. Det lyder jo meget
fint, men hvad betyder det at elske
sine venner? Kærlighed er ikke bare
en varm følelse i maven eller bløde knæ! Kærlighed er at behandle
andre med respekt. Hver gang du
gør noget overfor din ven(inde), kan
du overveje, om det ville være i orden, hvis nogle andre gjorde sådan
overfor dig. Hvis du lever dit liv efter
dette råd og finder venner, som gør
det samme, så vil I få et fedt venskab!

Her kommer et par eksempler:
D
 u overvejer at lyve overfor din
ven(inde), fordi du ikke har lyst
til at fortælle ham/hende sandheden.
D
 u overvejer at bagtale din
ven(inde) for at få credit hos
andre.
Tænk, inden du gør det: ville du
blive træt af det, hvis din ven(inde)
gjorde det mod dig?
Hæklevenner
Dette princip er så vigtigt, at du
kan blive mega god ven med en,
som slet ikke går op i den samme

sport, som du gør, eller ikke er lige
så nørdet til at hækle som dig!
Misforstå mig ikke, det er da herligt,
hver gang man finder en, som går
lige så meget op i at hækle som en
selv! ;) Men det vigtigste er ikke, at
man har de samme interesser. Det
er meget mere vigtigt at møde et
menneske, som gider elske dig lige
så højt, som vedkommende elsker
sig selv. Præcis som Jonatan elskede
David!
Har du nogle venner, som du skal
begynde at behandle med mere
kærlighed?

Tæt på bibelteksten
Jonatan og David var bedste venner. Af alle venner, man kunne ønske sig, er Jesus dog
den bedste! Han er en fabelagtig ven! Han forstår det med at elske som ingen andre.
Jesus elskede mig så højt, at han valgte at dø, for at jeg kunne være sammen med ham.
Jesus nøjes ikke med at have tre venner. Der er så meget kærlighed i ham, at han vil og
kan være venner med alle!
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