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Om forfatteren velkommen
Hvor meget kan der egentlig ske på 21 dage? Ja, det er jo ikke meget, du vokser 
på 21 dage, og jeg ved heller ikke, om du har brug for at få klippet hår igen om 21 
dage. Så på den måde er det ikke så lang tid.

Til gengæld kan du måske forestille dig, hvor grønne dine tænder ville blive, hvis 
du ikke børstede dem i 21 dage. Ja okay, det er lidt ulækkert, men pointen er, at 
der kan ske enormt meget på 21 dage. Venter du til i morgen og bladrer en side 
mere frem, så skal du med på en fantastisk rejse gennem Bibelen, hvor vi skal 
lære Gud endnu bedre at kende. En Gud, hvis fantasi sprænger alle dine drømme. 
En kærlighed, som når længere ud end dine arme kan nå. Og med kræfter, så 
stærke som ørnevinger, så selv din far har svært ved at følge med. Er du klar?  
Så kører vi 3-2-1... Nårh nej, vi begynder først i morgen.

Vi skal sammen kigge på 21 forskellige bibelord, som i mange danske 
kirker bliver brugt som konfirmationsord.

Konfirmationsord er særlige ord fra Bibelen, som man modtager et af til 
sin konfirmation. Det er et personligt bibelord til hver enkelt konfirmand.

QR-koden henviser til en længere bibeltekst, hvor bibelordet  
er taget fra. På den måde kan man få fat i sammenhængen.

Sl 8,1-10

Det ville måske være på sin plads lige at fortælle lidt om 
mig selv. 

De vigtigste ting at vide er nok, at jeg har en 
blå elektrisk tandbørste, som jeg bruger 
flittigt, jeg elsker en god burger, og jeg er 
enormt meget et B-menneske, som 
hellere sidder længe oppe end at gå 
tidligt i seng. 

Verdens bedste sodavand er en 
Tuborg Squash, og hvis du læser hæftet 

igennem, finder du ud af, at jeg ikke er 
super modig. Jeg elsker fodbold og kata-

strofefilm. Og så sætter jeg en ære i at 
være pinlig-far overfor mine børn. 

Den første film, jeg så i biografen, var Jungledyret Hugo, 
og den sidste koncert, jeg har været til, var med TV2 på 
havnen i Aalborg sammen med 50.000 andre. Jeg kan 
bedre lide fyrværkeri, der larmer, end det der ser flot ud. 

Nu har du måske fået en ide om, hvem jeg er. Jeg er gift med 
min dejlige kone Linda, og vi bor i Aalborg med vores tre skønne 
børn. Jeg er præst i byen i en folkekirke, der hedder Ansgars Kirken.
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SALMERNES BOG 8,4-6

Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du 
satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det, et menneske-
barn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, 
med herlighed og ære har du kronet det.

Jeg har gået og tænkt lidt over, hvor vi skulle begynde, og jeg har helt overraskende valgt, 
at vi skal begynde fra begyndelsen. Ja, jeg undrer mig også over ind imellem, hvor jeg 
får det fra. Vi skal nemlig begynde med skabelsen. Jeg ved ikke, om du nogensinde har 
tænkt på, hvorfor du er fantastisk? Jeg ved ikke, om du overhovedet synes, du er fanta-
stisk – det synes jeg heller ikke, jeg er hele tiden.

Alt det du gør
Men det er altså hverken dine dance moves på TikTok, dine skill moves i Fifa eller dine 
evner på fodboldbanen, i skolen eller på hjemmefronten, der i bund og grund gør dig 
fantastisk. Der er i sig selv intet galt med hverken at danse på TikTok, spille Fifa eller være 
dygtig i skolen. Men hvis det er det, der gør dig fantastisk, hvad gør du så den dag, du 
ikke kan danse længere, eller du ikke længere er god til fodbold?

Guds øjne
Du er fantastisk, fordi du er skabt helt fantastisk af en fantastisk stor Gud, som har haft 
en skaberfinger med i spillet, mens du blev formet og skabt inde i din mors mave. Han 

har tænkt på dig fra før, du var til, og vidste lige præcis, 
hvordan han ville skabe dig.

Ja, jeg ved godt, at når vi kigger ned af os selv eller ind 
i os selv, så kan vi finde en milliard ting, som vi gerne 
ville lave om. Men spørgsmålet er, om det at lave det 
om, så ville gøre dig fantastisk? Det er jeg ret sikker på 
kun minimalt ville ændre, hvordan du synes om dig selv. 
Giv i stedet dig selv lov til at kigge på dig selv, din krop, 
dit sind og dit hjerte og vid, at Gud som satte himlen på 
sin plads, månen og stjernerne, han har også skabt dig, 
præcis som du skulle være. Og så har han kronet dig 
med herlighed og ære. Ja, det er nogle lidt voldsomme 
ord, men det betyder bare, at Gud kigger på dig, som 
om du har vundet både Nobels fredspris, Mr. eller Miss 
Universe og Ballon d’Or. Han er så vild med dig, og hvor 
fantastisk du er. Det er altså lidt godt at sole sig i ind 
imellem.

REFLEKSION: Hvor er det sværest at se på dig selv 
med Guds øjne?

FORSLAG TIL BØN: Gud, tak, at du har skabt mig 
helt fantastisk og har kronet mig med herlighed 
og ære. Hjælp mig til at se på mig selv, som du ser 
mig. Amen.

Begyndelsen1.

Sl 8,1-10

unsplash.com/Greg Rakozy
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Jeg er klar over det. Vi skal lige træde varsomt på isen her til at begynde med. Det er ikke 
det fedeste i hele verden at blive kaldt barn, når man er teenager. Eller måske har du 
det fint med det, men jeg gætter på, at det kan få dig helt op i det røde felt, hvis nogen 
behandler dig som mindre, end du er. Jeg kunne i hvert fald slet ikke være i det.

Barnets frihed
Men inden vi går helt „så-smækker-jeg-med-døren-amok“, så handler det her hverken 
om alder eller måden, vi skal behandles på. Der er i virkeligheden enormt meget frihed i 
at kunne se sig selv som et barn af Gud. Jeg er selv barn af et par dejlige forældre, som, 
ja, ikke var perfekte, men de har gjort det godt. Og jeg har altså aldrig skullet anstren-
ge mig for at være barn af dem. Det er heller ikke noget, jeg fortjente mig til ved hårdt 
arbejde. Det var noget, jeg var, fordi jeg blev en del af familien, da jeg blev født. Og det 
har hverken smækken med døren, knap så respektfulde ord eller ting, jeg øjeblikkeligt 
fortrød, kunnet ændre på.

Din identitet
Sådan er vores forbindelse også til Gud, når vi er hans 
børn. Det er noget, vi kan få lov til at være og ikke falde 
ud af, selvom vi gør eller siger ting, som vi øjeblikkeligt 
fortryder. Er du døbt, og vil du det med Gud, tror du på 
ham, så kan du ikke dumme dig så meget, at der kan 
ændres på den status.

Nu skal jeg jo ikke skyde dig noget i skoene, men jeg 
har det nogle gange med at glemme, hvor meget jeg 
faktisk er værd, og at Gud ikke er sådan en, som man 
skal præstere for at være sammen med. Han ser på mig 
som sit barn og ikke som en medarbejder, der skal gøre 
det godt, før han gider synes godt om mig. Det gør han 
allerede. Din identitet er ikke det, du selv skaber, men 
det som Gud har skabt dig til at være, nemlig hans barn. 
Og det er noget, man kan hvile i at være og ikke kæmpe 
for at blive. Det kan altså godt være meget befriende 
igen og igen at blive mindet om.

REFLEKSION: Hvad kan gøre dig i tvivl, om Gud 
stadig gider at være far for dig?

FORSLAG TIL BØN: Himmelske far, tak, at jeg må 
kalde mig selv for dit barn, og at jeg er det. Hjælp 
mig til ikke at tro, at jeg skal præstere noget for at 
være god nok til dig, men finde fred i, at jeg allere-
de er dit barn. Amen.

2.

1. JOHANNESBREV 3,1A

Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn,
og vi er det!

Hvem gider være barn?

1 Joh 3,1-3

freepik.com wirestock
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Da jeg var barn, byggede jeg enormt meget Lego. Store biler, brand- og politistationer 
og en masse andet. Men det var også lidt vigtigt at få samlet en god base for at kunne 
få det hele stabiliseret, så bygningen overhovedet kunne bære taget. Jeg ved godt, at 
det, vi læste i dag, var samme tema i går. Og jeg er også helt klar over, at du ikke har en 
korttidshukommelse, som en 3-årig, så du har ikke sovet det væk, at du ikke er Guds 
medarbejder, men hans elskede barn. Men i går satte vi væggene og fundamentet op, og 
i dag skal vi så sætte taget på, så vi kan se, hvorfor vi overhovedet begyndte at bygge i 
første omgang. Det skal nemlig handle om, hvorfor det er fedt at være barn af Gud. Hvad 
er pointen? Og det skal handle om det at være arving.

Din arv
Jeg håber ikke, at du har nogen erfaring med at arve noget særligt. Ens arv er det, som 
man får, fordi nogen - eksempelvis ens forældre, har efterladt det. Ja, det lyder lidt 
vanvittigt, at alt fra deres penge til deres grimme bogreol er noget, som du nok skal arve 
engang, når tiden er inde. Men ja, stop lige dig selv, for selvom slikskabet også indgår  

i din kommende arv fra dine forældre, så hold lige fast 
på mundvandet og læg ikke det her fra dig for at gå 
ind og forsøge at argumentere dig til et forskud på din 
arv. Vent om ikke andet, så til du er færdig her og prøv 
lykken.

Vanvittigt
Der er dog en arv, der er endnu vildere end både 
bogreolen, alle dine forældres penge og alt slikskabets 
indhold. Ja, tænk, at der kan være noget bedre end 
bland-selv-slik og Toblerone, som i øvrigt er kongen af 
chokolade-riget. Men er man barn af Gud, så er man 
arving til alt det, som Gud har. Er det ikke fuldstændig 
vanvittigt? Og det er altså bare en palet af helt fantasti-
ske ting, som vi bare kan tage imod. Gud er livets Gud 
og er evig, så din arv som hans barn er evigt liv. Det er 
altså ikke nogen hel dum arv at se frem imod. Og mon 
ikke sådan et evigt liv også har plads til bland-selv-slik, 
det håber jeg i hvert fald.

REFLEKSION: Hvad er det bedste ved at arve et 
evigt liv?

FORSLAG TIL BØN: Tak, Gud, at du holder intet 
tilbage, at alt dit er mit. Tak, at jeg må arve alt det, 
du har. Tak, at jeg må arve evigt liv. Amen.

3.

GALATERBREVET 4,7

Så er du da ikke længere træl, men barn. Og er du barn, har Gud også 
gjort dig til arving.

Flere gode nyheder

Gal 4,1-7

freepik.com
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Hvad tænker du? Er vi ved at være der, hvor vi kan være sådan helt hudløst ærlige overfor 
hinanden? Sådan: Jeg-har-også-engang-grædt-til-Titanic-ærlige overfor hinanden? Det, 
tænker jeg, vi er, så derfor kan vi vel også godt kigge hinanden intenst i øjnene og begge 
række hånden op, når der nu bliver spurgt ud i rummet, om vi nogensinde har gjort nogen 
kede af det. Det samme gælder, når der bliver spurgt om, vi nogensinde har gjort ting, vi 
godt vidste var forkert. I det hele taget, så er det ikke så svært at få øje på, at ved siden af 
alt det fantastiske, der er at sige om os to og alt det gode, som vi bringer ind i verden, så 
er det også den her side, som vi helst ville lade som om ikke eksisterede, og ord, tanker og 
handlinger, som vi ikke er stolte af. Igennem hele Bibelen kaldes den her side af mennesker 
for synd, og påstanden, som vi vist godt kan bekræfte, er, at den findes i alle mennesker.

Fantastisk
Ja, jeg ved godt, at det ikke er verdens mest fantastiske ting at skulle indrømme overfor 
sig selv og slet ikke overfor andre. Men det, der er fantastisk, er det, som Bibelen gerne 
vil vise os, når vi er der. For hverken Jesus eller Bibelen taler om synd for at tæske os så 
hårdt i hovedet med det, at vi aldrig kommer op at stå igen. Tværtimod faktisk. For det, 

han er ude på, altså Gud, er, at han vil sætte os fri fra den 
skyld, vi kan gå at bære rundt på, når vi dummer os. Gud 
tilgiver alt og alle på grund af Jesus. Og om og om igen så ser 
vi, at Gud er så fantastisk kærlig og tilgivende, at hvis vi vil, så 
vil han fjerne vores skyld og skam.

Øst fra vest
Jeg tænker ikke, at det er noget, du sådan bærer rundt på 
med stolthed. Men Gud har simpelthen kraften og viljen til 
at tage alt det og kyle det så langt væk, som øst ligger fra 
vest. Jeg tænker ikke, at vi gider gå ud med målebånd - og 
i virkeligheden, så er det også så udefinérbare størrelser, 
at vi bare skal forstå, at det er ufatteligt og uendeligt langt. 
For hvor slutter øst, og hvor begynder vest? Det har med 
påske, korsfæstelsen og påskemorgen at gøre – den dag tog 
Jesus battet frem og bankede hårdt til synden og døden. Det 
kostede Jesus det hele for at vinde det hele til os. Nå, men 
nu hvor Gud vil kyle det derhen, skal vi så ikke lade ham gøre 
det? Det er bare at bede til ham og spørge om tilgivelse. Og 
så er der derefter jo heller ingen grund til længere at sidde og 
slå sig selv i hovedet over det, der skete.

REFLEKSION: Hvad bærer du på, som du ville ønske, 
Gud ville kyle så langt væk, som øst ligger fra vest?

FORSLAG TIL BØN: Gud, du ved, hvad jeg bærer rundt 
på. Tag al min synd, tilgiv mig og kyl det hele uendeligt 
langt væk. Jeg takker dig for din kærlighed, din tilgivelse 
og din frihed. Amen.

4.

SALMERNES BOG 103,12

Så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os.

OVerdrevet langt

Sl 103,8-13

unsplash.com/Mariah Hewines

PRØVEEKSEM
PLAR



Vinger som ørne er en fantastisk bog til teen-
ageren og konfirmanden, der gerne vil have  
en lille portion bibel forklaret i øjenhøjde. 

Forfatteren har formået med hverdagssprog  
og små eksempler fra sit eget liv at gøre 21 
klassiske konfirmationsord til 21 små lækker-
biskener, som giver anledning til bibelglæde og 
refleksion. Særligt nyder jeg den afsluttende 
bøn ved hvert stykke, som både rummer tillid, 
begejstring og tak til Gud.

Peter Blem Bruun, efterskolelærer
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