
Hvordan kommer 
man i Himlen?

Opgave Giv teenagerne nogle få minutters stilhed til at tænke over 
følgende spørgsmål: ”Hvis du kunne gå hen til Jesus og stille ham ét 
spørgsmål, som han straks ville svare på, hvad ville du så spørge ham 
om?” Lav små grupper med både teenagere og ledere i hver gruppe. I 
grupperne fortæller de hinanden, hvilket spørgsmål de ville stille Jesus, 
og forklarer hinanden hvorfor de valgte netop dét spørgsmål.  

Intro Der kom engang en mand hen til Jesus og stillede et super godt spørgs-
mål: “Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?” (Matt. 19,16)

Til denne teen-samling vil vi få svaret på, hvordan man kommer i Him-
len/får evigt liv.

Forestil jer nu, at man kan ringe op til Himlen, og en engel tager telefonen, 
for at besvare spørgsmål.

To ledere laver nu følgende lille dramastykke. Den ene leder er engel og 
sidder et sted, hvor han/hun ikke kan ses, men høres. Den anden leder står 
med en telefon og lader som om, han ringer op. Man hører en telefon ringe. 

Engel: Hallo, det er Himlen, kan jeg hjælpe dig?  
Opringer: Hallo, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan man kom-
mer i Himlen.  
Engel: Okay, er du en synder?  
Opringer: Nææ... Jeg er et godt menneske.  
Engel: Nå, så du er syndfri?  
Opringer: Jeg er nok ikke ligefrem syndfri, men jeg har gjort mere godt 
end skidt.  
Engel: Så er du altså en synder. I det tilfælde…  
Opringer: Vent nu lidt… Hvad havde du forventet jeg var? Perfekt?  
Engel: Ja!  
Opringer: Okay så, men hvordan kommer jeg i Himlen?  
Engel: Første skridt er at erkende, at du er en synder.  
Opringer: Men det er jeg jo ikke.  
Engel: Jeg er ked af det, men så kan vi ikke hjælpe dig. Farvel. (Man 
kan høre, englen har lagt røret på. Personen ringer op igen.) Hallo, det 
er Him…  
Opringer: Hallo igen. Sammenlignet med nogle af mine kollegaer, lever 
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jeg altså et ret pænt liv.  
Engel: Men vi sammenligner dig ikke med andre mennesker. Vi sam-
menligner dig med Gud.  
Opringer: Det er umuligt.  
Engel: Det kan du på sin vis ha´ ret i, for Gud er syndfri. 
Opringer: Okay, men hvis vi nu forestiller os, at jeg ikke er perfekt, 
hvad så? 
Engel: Så har du brug for at bede Jesus tilgive dig, fordi du er en synder.  
Opringer: Men så skidt står det ikke til med mig.  
Engel: Okay, men så farvel igen...  
Opringer: Vent, vent, vent. Når jeg nu tænker nærmere over det, kan 
jeg godt se, at jeg har brug for tilgivelse. Jeg har faktisk tit tænkt mere 
på mig selv end på andre, og mine tanker, som ingen andre kender, er 
ikke særlig pæne. Jeg tror, jeg vil bede Jesus tilgive mig, og hvad sker 
der så?  
Engel: Når nu han allerede har betalt prisen for din synd, vil han tilgive 
dig. 

Alle slår op i deres bibel og finder lignelsen om tolderen og farisæeren i Lu-
kasevangeliet kapitel 18 

Læs først v. 9-10

Forslag til hvordan lederen, kan forklare teksten Denne lignelse er fortalt 
af Jesus til nogle mennesker, som mente, at de selv var retfærdige og som så 
ned på andre. Jesus fortæller om to mænd, som gik ind i templet for at bede

Farisæeren: Tilhørte den religiøse elite. Andre folk så op til ham. Han tog 
sit gudsforhold meget alvorligt, og kendte Gamle Testamente som sin egen 
bukselomme. Han var meget opmærksom på at leve korrekt efter de love og 
forskrifter, som man læste i Gamle Testamente. Han var nok egentlig, hvad 
mange ville kalde for et godt menneske. 

Tolderen: Var ansat af den romerske besættelsesmagt til at indkræve penge 
til den romerske pengekasse. Man kan vel nærmest sige, at han var lands-
forræder. Dertil kom at han sikkert indkrævede ekstra beløb, som han tog til 
side til sig selv. Han var faktisk kriminel i folks bevidsthed.

Nu skal vi høre de to mænds bønner: Læs v.11-14.

Forklaring Farisæeren tænker nok, at det han er og gør, får Gud til at synes 
om ham. Han faster jo 2 gange om ugen, dvs. at han undlader at spise mad 
de to dage og er specielt optaget af at søge Gud de to dage. Han giver også 
tiende. Dvs. at hvis vi siger, han tjener 20.000kr om måneden, så lagde han 
de 2000 i templets indsamlingsbøsse. Han tænker nok, at han lever sådan 
et fint liv, at han sagtens kan komme i Himlen en gang. 

Men hvis man skal komme ind i Himlen, skal man være perfekt/retfærdig/
ren i Guds øjne. 
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Stil teenagerne følgende spørgsmål: Tror I farisæeren var perfekt – helt 
uden synd? Svar: Nej

Man kan blive perfekt/retfærdig/ren i Guds øjne, hvis man beder Gud 
om tilgivelse. 

Stil teenagerne følgende spørgsmål: Bad farisæeren Gud om tilgivelse? 
Svar: Nej

Tolderen er ydmyg: Han følte sig ikke engang værdig til at kigge op 
mod Himlen, når han bad til Gud. Han viste, at han var en synder.  

Hvad ville tolderen gerne have, at Gud skulle gøre for ham? Svar: tilgive 
ham.

Gik tolderen retfærdig og tilgivet hjem? Svar: Ja

Visuelt indslag Sæt 2 glas på et bord. Det ene skal være fyldt til randen med 
vand. Farisæeren ligner det fyldte glas. Tolderen ligner det tomme glas. Gud 
vil give sin frelse – altså hælde vand i glassene. Hvem kan modtage frelsen? 
Svar: Den, der ikke har noget selv.

Man kan ikke gøre sig fortjent til at komme i Himlen. Et menneske vil aldrig 
være så godt, at det kan leve op til Guds standard. Det er naturligvis fint, at 
gøre gode gerninger, men det er ikke pga. dem, man kommer i Himlen.

Nøgleord: Man kommer ikke i Himlen, fordi man er god, men fordi man er 
tilgivet.

Opgave På sidste side i dette dokument er der en side med følgende 
tekst:

1 minuts stilhed for at tænke over følgende spørgsmål:  

Regner du med, at du kan komme i Himlen, fordi du lever et pænt liv?

eller…

Lader du Jesus fjerne dine synder, så du dermed kan blive fuldkom-
men/retfærdig og altså komme i Himlen?

Hav siden printet ud og uddel den til teenagerne. Efter 1 minuts stilhed kan 
du sige:

Vi får lov til at komme til Gud og bekende for ham, at vi ikke er perfekte. 
Bede om tilgivelse. På den måde kommer vi med tomme hænder til Gud, 
som vil give os frelsen og det evige liv.

Jesus syntes åbenbart bedre om tolderens bøn og indstilling overfor Gud 
end farisæerens. 

Bed nu teenagerne om at forestille sig, at de også er i templet og vil bede. 
Opfordrer dem til (på det udleverede stykke papir) at skrive en bøn, som 
ligner tolderens mere end farisæerens. 
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Afslutning Sig følgende sætning og få teenagerne til at gentage den så de kan 
huske den: 

Gud frelste dig ikke fordi du havde gjort retfærdige gerninger, men fordi 
han er barmhjertig. (Titus 3,5)

Forklar evt. hvad barmhjertig betyder.

Alle rejser sig nu, og går hen til en anden giver hånd og siger ”Hej! Gud 
frelste dig ikke fordi du havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er 
barmhjertig”. Den anden gentager nu dette for den første. Man går så rundt 
og hilser på denne måde, indtil lederen siger stop. 

Sangforslag: 

Fælles sang nr. 143: Ren og retfærdig 

Fælles sang nr. 101: Jeg hviler trygt i din nåde

NB: De spørgsmål teenagerne fandt på til indledning, er måske nogle rele-
vante spørgsmål, som teenagerne rigtig gerne vil have svar på. Hvis de er 
det, kan I evt. skrive spørgsmålene ned, og forberede en aften, hvor lederne 
prøver at give svar.

 
Skrevet af teenkonsulent Andrea Nygaard Christensen med inspiration fra www.lifeli-
nepro.com (desværre er denne hjemmeside ikke længere tilgængelig) og ”Tekstsystem for-
børneklubber, hæfte 3”.
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