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Hvem er jeg?

Kurt kan ikke altid finde ud af, hvem 
han egentlig selv er. Selvfølgelig ved 
han, hvor gammel han er, og hvem 
hans forældre er osv. Alligevel er han 
usikker på sig selv. “Hvordan mon de 
andre opfatter mig?”, tænker Kurt. I 
nogle situationer finder han sin iden-
titet i at være søn af sin mor og far, 
som er kendt af de fleste. I skolen op-
træder han mest som klassens klovn, 
og i fodboldklubben har han ry for at 
være en rigtig dygtig fodboldspiller.

 Overvej hver især, hvem I 
egentlig er. Fortsæt sætningen 

“Jeg er ...........................................................................

.............................................................................................

.......................................................................................... “
(Det er OK at fortælle svaret til hin-
anden, hvis I har lyst)

Man kan lave mange krumspring 
for at finde ud af, hvem man er. Man 
afprøver forskellige roller: pæn pige, 
provotype, charmefyr, Conny Cool, 
selvsikker, hjælpeløs osv.

Påstand 
Mange er præget af en situations-
bestemt identitet. Dvs. man skifter 
identitet, afhængig af hvem man er 
sammen med i øjeblikket. Det foregår 
ikke kun på sociale medier. Også i 
mange andre situationer er man ikke 
helt sig selv, men zapper mellem 
forskellige roller.
Det skaber usikkerhed og tvivl hos 
mange: Hvem er jeg egentlig? Hvor-
dan opfatter andre mig?

 Diskutér påstanden med 
hinanden. Er der noget om snakken? 
eller ..?
Vær konkret og gerne personlig i 
jeres snak.

Bibelen giver os hjælp til at finde 
vores identitet. Ikke sådan, at jeg ved 
at læse i Bibelen finder ud af, hvilken 
type jeg er. Men jeg får mod til at være 
den, jeg er. Jeg ser, hvad Gud tænker 
om mig. Her ser jeg, at mit eget liv har 
en sammenhæng med både Gud og 
mine medmennesker.
For alle mennesker gælder det, at
- vi er ønsket, skabt og elsket af Gud
- vi har synd og ondskab i os

- Jesus døde og opstod, så vi har mu-
lighed for evigt liv.

Gud siger: “Frygt ikke, for jeg har 
løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, 
du er min ... Du er dyrebar i mine øjne, 
højt agtet, og jeg elsker dig” (Es 43,1+4, 
s. 643).

 Fortæl hinanden, hvad 
bibelverset betyder for jer og jeres 
selvopfattelse.

Jesus siger: “Indefra, fra menneske-
nes hjerte, kommer de onde tanker, 
utugt, tyveri, mord, ægteskabsbrud, 
griskhed, ondskab, svig, umådehold, 
bespottelse, hovmod, tåbelighed. Alt 
dette kommer indefra og gør et men-
neske urent” (Mark 7,21-23, s. 904).

 Hvordan forklarer Jesus her, 
at vi er, som vi er, og at vi gør, som vi 
gør? 

 Hvordan harmonerer det med 
jeres egen erfaring? Gør I altid det, I 
ved er rigtigt? Gør I aldrig det, I ved er 
forkert?

Alle mennesker er både skabt af Gud 
og præget af syndefaldet. Dem, der 
er døbt og tror på Jesus, er derudover 
også blevet Guds børn, blevet forenet 
med Jesus, har fået evigt liv. De har 
på en måde fået en ny identitet i 
Jesus.
Find jeres bibel og læs Ef 2,1-10 
(s. 1068) ...

 Hvilke ord bruger teksten om 
den nye identitet, en kristen har fået? 
(læg mærke til ordene “med” og “i”, 
der udtrykker den tætte forbindelse 
mellem Kristus og os!)

Skriv her .....................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

............................................................................................ 

 Prøv at udtrykke det samme 
med jeres egne ord!

Udfordring

 Forsøg at sætte ord på det 
vigtigste, I har snakket om!

 Tør I være dem, I er som men-
neske og kristen? – hvorfor/hvorfor 
ikke?

NB: Kun i troen på Jesus finder man 
sin sande identitet. Ikke dermed sagt, 
at alt er afklaret. Mange sociale og 
psykiske forhold spiller ind, så man 
ændrer også selvopfattelse under-
vejs i livet. Men troen på Gud som 
min skaber og frelser giver et trygt 
grundlag.

Eftertanken
Et maleri forstås bedst, når man ken-
der maleren. Sådan er det også med et 
menneske. Det er naivt at ville forstå 
sig selv uden at kende sin skaber.

Ekstra
1 Mos 1,27. Sl 139,14. Rom 7,15+18. 
Gal 3,26-27

1. 
PROFESSOREN

Identitet = 
selvopfattelse. 

Identitet udvikler man 
gradvist – ikke mindst som 

teenager – i et samspil 
med fx forældre 
og kammerater.



Hvad er meningen?

Vi spiser havregryn, går i skole, tjek-
ker mobilen, er til fødselsdag og be-
gravelse. Og så kan man indimellem 
spørge sig selv: Hvad lever jeg egent-
lig for? Er der en mening med livet? 
Hvordan opnår jeg et lykkeligt liv?

En del går rundt med en følelse af 
tomhed og manglende mening i til-
værelsen. For at modvirke denne 
følelse søger man efter intense ople-
velser. Det kan være ekstrem sport, 
en “vild” aften i byen eller overdre-
vent medieforbrug.

Påstand
Visse fritidsaktiviteter, medier og 
underholdning afspejler en tendens 
til, at vi fylder vores tid og det indre 
tomrum med noget, der egentlig ikke 
giver særlig mening.

  Hvad mener I om sådan en 
påstand?

 Hvordan viser det sig i jeres 
egen brug af tiden?

Kurts dryp:
Nu har jeg levet i 16 år og har på man-
ge måder haft det fint – ligesom de 
fleste andre. Alligevel slår det mig 
ofte, at det hele er meningsløst. Jeg 
kan opremse en masse ting, jeg om-
giver mig med: en god ven, en dårlig 

ven, seje sko, en tom bankkonto, en 
flot karakterbog og en ret ny mobil-
telefon. Men hvilken mening giver det 
egentlig? Jeg kunne jo fint undvære 
en del af det.
Derimod savner jeg nogle planer for 
mit liv. Jeg savner en kæreste. Jeg 
savner i det hele taget følelsen af, at 
ting hænger sammen i tilværelsen. 
Jeg savner et håb om, at det hele 
ender godt.
Jeg har aldrig mødt en, der kunne 
fortælle mig, hvordan det hele hæn-
ger sammen. Alt tyder på, at jeg bare 
må klare mig selv.

 Fortæl hinanden, hvorvidt I 
selv eller jeres kammerater har gjort 
lignende erfaringer!

Mening og sammenhæng i tilværel-
sen finder man, når man ved, hvor 
man kommer fra, og hvor man er på 
vej til. Det giver livet mening, når 
man ved, hvorfor man er til, og hvad 
man skal med sit liv.
Vi behøver ikke være i tvivl om svaret 
på disse store spørgsmål. Bibelen 
giver os et solidt fundament at stå 
på. Vi vil nu se på nogle af Bibelens 
svar og sammenholde dem med nogle 
ikke-kristne svar. Brug god tid på det!

 

Bibelen siger:

I ham (Jesus Kristus) blev alting 
skabt i himlene og på jorden,

det synlige og det usynlige,
troner og herskere, 

magter og myndigheder.
Ved ham og til ham er alting skabt.

Han er forud for alt,
og alt består ved ham.

Kol 1,16-17

Du skal elske Herren din Gud 
af hele dit hjerte ...

Du skal elske din næste som dig selv.
Matt 22,37.39

Mig (Jesus Kristus) er givet al magt i 
himlen og på jorden. Gå derfor hen og 

gør alle folkeslag til mine disciple....
Matt 28,18-19

Jeg (Jesus Kristus) er opstandelsen 
og livet; den, der tror på mig, skal leve, 

om han end dør.
Joh 11,25

At være Gud nær er min lykke!
Sl 73,28

EFTERTANKEN

“Hvis hele universet er 
meningsløst, ville vi aldrig

 være kommet på den tanke, 
at det er meningsløst” 

C.S. Lewis

2. 

Andre siger:

Naturen har udviklet sig ved 
slumpetræf og tilfældigheder

       
                                                                                                                                             

Du er din egen Gud 
            

                                                                                                                                          
Du afgør selv, hvad der 

er rigtigt og forkert                                                                                                                                          
          

                                                                                                  
Enhver bliver salig i sin 

tro. Troen er en privatsag.                                                                                                                                       
                         

                                                                                                                             
Der findes ikke noget 

efter døden                                                                                                                                            
            

                                                                                                              
Lykken er at gøre 

som jeg har lyst til

 Hvad er forskellen på Bibelens udsagn og de øvrige? 
Hvad er konsekvensen af de forskellige udsagn?

Læs Sl 84,11-13 (s. 528) ...

 Hvad er det, der giver salmisten mening og sammenhæng i sit liv?

Udfordring

 Hvilke ændringer i jeres hverdag medfører det, I nu har snakket om?
Ekstra 
1 Mos 1,26-31. Jer 29,11. Joh 3,16. 1 Tim 2,4. 1 Pet 1,3-7. Åb 1,8



Hvad skal jeg med 
Jesus?

Kurt er kristen. Eller rettere:Han ser 
ud som en kristen. Han er opvokset 
i et kristent miljø med børnebibel, 
fadervor, juniorklub osv. 
Kurt har så vidt han husker altid troet 
på Gud. Han beder også til ham, når 
han har brug for det.
Han har bare svært ved at se, hvad 
han skal med Jesus. Det har han godt 
nok aldrig fortalt nogen. Selvfølgelig 
var det flot, at Jesus gjorde så mange 
gode ting, men det der med  “frelse”, 
“tilgivelse” og “forsoning” – det lyder 
lidt teoretisk! “Jeg er vel ikke værre 
end så mange andre”, tænker Kurt.

 Genkender I Kurts tanker? 
– hvordan? 

Find Bibelen og læs lignelsen om 
farisæeren og tolderen i Luk 18,9-14 
(s. 946) ...

Professoren
-  Farisæerne var en gruppe jøder, der 
gik meget op i overholdelsen af den 
jødiske lov. De tog deres gudstro me-
get alvorligt og forsøgte at leve efter 
en høj moral og havde altså et godt ry.
- Tolderne var upopulære på Jesu tid. 

Man betragtede dem knap som rigtige 
jøder, fordi de krævede penge ind til 
romerne. Deres moral var også lidt 
flosset i kanterne.

Forestil jer, at I var til stede, da Jesus 
fortalte lignelsen ...

 Hvad ville I gerne have spurgt 
Jesus om, hvis I var tilstede?

 Hvorfor fremhævede Jesus 
den mest ”syndige”? Er høj moral 
negativt eller hvad?

 Hvem har ifølge teksten brug 
for Jesus? – hvorfor?

 Hvad synes I, historien siger 
om jeres egen eller Kurts situation?

Vi har alle nogle behov. Men vi erken-
der ikke altid vores behov. Fx erken-
der man ikke altid søvnbehovet før 
dagen derpå. Vores virkelige behov er 
ikke nødvendigvis det, vi synes, vi har 
brug for lige nu.
Bibelen afslører vores virkelige behov 
for Jesus på forskellige måder:

“Den, som ellers overholder hele 
loven, men fejler på blot ét punkt, er 
blevet skyldig i dem alle” (Jak 2,10).

3. 

“Hellig, hellig, hellig er Hærskarers 
Herre” (Es 6,3).

“Det er menneskenes lod at dø én 
gang og derefter dømmes” (Hebr 9,27).
 
“Jeg (Jesus) er vejen og sandheden og 
livet; ingen kommer til Faderen uden 
ved mig” (Joh 14,6).

 Opsummér med jeres egne 
ord, hvorfor vi har brug for Jesus!

 Hvis man nu synes, man lever 
et OK liv, hvorfor er det der med Jesus 
og evigheden så så vigtigt?

Påstand
Kristendom handler ikke om, hvordan 
man er, men hvor man er – altså i 
forhold til Jesus. 

 Hvad mon der menes med 
det? – er det rigtigt?

Når Kurt ikke kan se, hvad han skal 
med Jesus, skyldes det måske også, at 
han ikke helt er klar over, hvad Jesus 
egentlig har gjort for ham. 
I skal nu snakke om, hvad Jesus har 
gjort for os – med udgangspunkt i en 
profeti, der blev udtalt ca. 600 år, før 
det skete.

Læs Es 53,5-6 (s. 654) ...

 Hvilke negative ord bruges i 
teksten?

 Hvilke positive ord bruges i 
teksten?

 Hvad er der sket med vores 
skyld ved Jesu død?

 Hvad har Jesu død medført 
for os?

 Fortæl hinanden, hvad Esa-
jas-ordene om Jesus betyder for jer 
personligt.

Professoren
At blive erklæret retfærdig over for 
Gud (som tolderen) betyder, at man 
er frikendt for Guds dom. Ikke at man 
selv er blevet forvandlet til noget 
bedre! Men ved troen på Jesus bliver 
skylden tilregnet Jesus, mens hans 
renhed/retfærdighed/fuldkommen-
hed tilregnes den troende. Det kaldes 
også retfærdiggørelse. Læs evt. mere i 
Rom 4,1-8. Fil 3,9 og 2 Kor 5,21

EFTERTANKEN

At være frelst 
er at have en frelser!



Præstationer

Det kan være hårdt at skulle til eksa-
men. Der skal præsteres noget. Man 
skal kvalificere sig til et godt resultat. 
Og så kan man få præstationsangst. 
Det kan være meget ubehageligt. Og 
resultatet bliver derefter.
Også i forhold til andre mennesker 
kan der være præstationsræs. Man 
skal leve op til nogle forventninger 
for at blive værdsat. Og det skaber en 
stor usikkerhed: Kan jeg gøre det godt 
nok? Hvad tænker de andre om mig? 
Lever jeg op til deres forventninger?

 Hvilke erfaringer har I med 
præstationer og præstationsangst 
i forhold til forældre, kammerater, 
skole osv?

 Nævn nogle situationer, hvor 
I har følt jer elsket/værdsat, fordi I 
gjorde et eller andet!

 Nævn nogle situationer, hvor I 
har følt jer elsket/værdsat ubetinget!

I forhold til Gud kan man også gå 
rundt med præstationsangst. 

Kurts dryp:
Jeg har i lang tid kæmpet med mig 
selv for at blive tilstrækkelig god, så 
Gud kan blive tilfreds med mig. Jeg 
har hørt, at der er tilgivelse hos Jesus, 

men jeg synes nu, jeg bliver nødt til 
at forbedre mig selv, blive mere hel-
hjertet og næstekærlig – for at blive 
accepteret af Gud

 Mener I, der er grund til at 
have præstationsangst over for Gud? 
- hvorfor/hvorfor ikke?

Kristendom handler ikke om at 
præstere en hel masse for at gøre 
Gud tilfreds. Pointen er heller ikke, at 
han er ligeglad med, hvordan vi lever 
vores liv. Pointen er derimod, at en 
anden (dvs. Jesus) har præsteret det 
for os, der kvalificerer til fællesskab 
med Gud i evighed.

 Nogle siger, at hvis jeg gør mit 
bedste for at leve et hæderligt liv, så 
må Guds nåde sørge for resten. “Jeg 
gør det, så godt jeg kan. Og så beder 
jeg i øvrigt Gud om nåde”.
Hvad mener I om den opfattelse? 
- hvorfor?

“Den, der arbejder, får ikke løn som 
en nådesbevisning, men efter fortje-
neste. Den derimod, der ikke arbejder, 
men tror på ham, som gør den ugude-
lige retfærdig, ham regnes hans tro til 
retfærdighed” (Rom 4,4-5).

“For af den nåde er I frelst ved tro. 
Og det skyldes ikke jer selv, gaven er 
Guds. Det skyldes ikke gerninger, for 
at ingen skal have noget at være stolt 
af” (Ef 2,8).
 
 Hvad er det modsatte af “løn 
efter fortjeneste”?

 Hvilken rolle spiller vores 
præstationer, når det drejer sig om 
at opnå retfærdighed/frelse/evigt liv 
hos Gud?

 Hvad kan Kurt og I lære af 
disse vers?

Kristendom er ikke en åndelig 
klatretur for stræbere, men det er at 
tage imod det, Jesus har præsteret og 
fortjent for os. 

 Hvad betyder denne kends-
gerning for jeres forhold til Gud?

 Hvordan kan det også sætte 
almen præstationsræs i et andet lys?

På den ene side siger Bibelen, at vores 
gerninger/præstationer ikke tæller 
hos Gud. Og det er befriende. På den 
anden side er det ikke ligegyldigt, 
hvordan vi lever vores liv. 
Ved dåb og tro modtager vi syndernes 

4. 

forladelse, Helligånden og det evige 
liv ufortjent. Gud har plantet et ny liv 
i mig, som har lyst til at gøre det, som 
Gud vil. På den baggrund formanes vi 
til at gøre gode gerninger

 Hvilken forskel gør det, om 
man gør noget godt for at score points 
hos Gud, eller man gør noget godt i 
taknemmelighed over frelsen? 

“... Og det vil jeg, at du skal indpren-
te, så de, der er kommet til tro på 

Gud, lægger vægt på at handle godt 
og rigtigt; det er godt og gavnligt for 
mennesker” (Tit 3,8).

  Hvad er formålet med gode 
gerninger ifølge teksten?
 
 Hvad vil det sige at handle 
godt og rigtigt?

Ekstra
Gal 2,16. Tit 2,11-14

EFTERTANKEN

“Gode gerninger gør aldrig 
nogensinde en mand god og from, 

men en god og from mand 
gør gode gerninger” 

Martin Luther



Jeg føler ikke fred ...

Karla bekender sig som kristen. 
Hun tror på Jesus og læser jævnligt i 
Bibelen. Af en eller anden grund føler 
hun bare, at der er noget galt. At være 
kristen er jo at have fred med Gud, 
men Karla føler ikke nogen særlig 
fred. Hun mærker ikke ret mange 
udslag af troen i hendes hverdag. 
Når hun tænker på døden og det evige 
liv, bliver hun nervøs. “Mon jeg bliver 
frelst? Gad vide, om jeg er rigtig kri-
sten?”, tænker hun.

I 1 Joh 5,13 står der: “Dette har jeg 
skrevet til jer, der tror på Guds søns 
navn, for at I skal vide, at I har evigt 
liv.”

Det er altså muligt at få en vished om, 
at man er frelst. Ikke en formodning, 
heller ikke en skråsikkerhed, men en 
vished! Det er ikke alle kristne, der 
har sådan en vished. Og selvom man 
har en vished, kan man også blive 
usikker og anfægtet i perioder. 
Det er godt at have frelsesvished, men 
det er altså ikke nødvendigt for at 
blive frelst.

Spørgsmål til personlig overvejelse 
(disse to spørgsmål er ikke beregnet 
til samtale!)

 Vil du med overbevisning 
kunne sige, at du ville få evigt liv hos 
Gud, hvis du skulle dø i nat?

 Hvad ville du svare, hvis Gud 
en dag spurgte: “Hvorfor skulle jeg 
lukke dig ind i min himmel?”

Nogle kan gå rundt med en skråsik-
ker overbevisning om, at de har evigt 
liv – og så alligevel tage fejl. De lever i 
en falsk tryghed. Det er altså ikke lige 
meget, hvad man bygger sin frelses-
vished og tryghed på.
Det ser vi flere eksempler på i Bibe-
len. Læs Matt 7,22-23 (s. 866) ...

 Hvad svarede disse personer 
på spørgsmålet: ”Hvorfor skulle jeg 
lukke dig ind i min himmel?”?

 Hvad kan give jer en falsk 
tryghed!

Karla kan ikke finde noget grundlag 
i sig selv for frelsesvished. Heldigvis, 
for i så fald havde det været en falsk 
tryghed. Men hvor kan hun så finde et 
bedre grundlag? Det vil vi se på nu ...

“De (jøderne) kender jo ikke Guds 
retfærdighed, men søger at hævde 
deres egen, og derfor har de ikke 
underordnet sig under Guds retfær-
dighed. For Kristus er enden på loven 
til retfærdighed for enhver, som tror” 
(Rom 10,3-4)

 Hvad er alternativet til den 
retfærdighed, man selv forsøger at 
bygge op?

 Hvad medfører troen på 
Kristus?

“Da vi nu er blevet gjort retfærdige 
af tro, har vi fred med Gud ved vor 
Herre Jesus Kristus” (Rom 5,1).

 Hvilken hjælp kan I give 
Karla gennem dette bibelvers?

 Hvorfor er det vigtigt, at der 
står “har vi fred med Gud ...” og ikke 
“håber vi på fred med Gud ...” eller 
“føler vi fred med Gud ...”? Hvad kan 
Karla og I lære af det?
 
“Jamen, jeg kan jo netop ikke tro 
rigtigt”, siger Karla. “Alle de flotte 
ord om retfærdiggørelse og fred med 
Gud gælder jo kun for dem, der tror”, 
indvender hun.

Det afgørende er ikke troens størrelse 
eller kvalitet. Det afgørende er, hvem 
eller hvad man tror på! Læs Joh 6,35-
37 og v. 47 (s. 965) for at finde ud af, 
hvad den frelsende tro er ...
Teksten sætter lighedstegn mellem 
“tror på mig” og “kommer til mig”.

 Hvad skal der ifølge teksten 
til, for at troen er stor nok?

 Hvad vil I gøre, hvis I kommer 
i tvivl om kristendommens sandhed?

 Hvad mon det betyder “at 
komme til Jesus”?

5. 

 Hvilken rolle spiller dåben og 
nadveren i forbindelse med frelses-
vished?

Udfordring

 Hvilke erfaringer har I selv 
med tro og frelsesvished eller mangel 
på samme?

EFTERTANKEN

Du klager så ofte: Jeg kan ikke tro,
og Ordet jeg læser, det gi´r ingen ro.

Hvor meget jeg kæmper og strider og be´r,
min frelse i Jesus jeg dog ikke ser.

Men nu skal du høre,  hvorfor det er så,
at vished om frelse du ikke kan få.

Det skyldes at du vender alt op og ned
og søger i hjertet af finde din fred.

Din tro vil du føle og tro, at du tror
og tør ikke hvile på løfternes ord.

Du ser på dig selv og på alt, som er galt,
og dermed du glemmer, hvad Herren har talt.

At tro, det er ikke at tro, at du tror,
men barnligt at klynge dig fast til Guds ord.

Det er i din afmagt at se på Guds lam
og lade dig nøje med ordet om ham.

Da han for dig døde,han soned´ for alt.
Ja, ordet forkynder: Din synd er betalt.

Derfor er du skyldfri, just så som du er,
og Gud har i Kristus dig hjertelig kær.

Mathias Orheim
(Sange og Salmer, nr. 438)

 
 Fortæl hinanden, hvis I ken-
der nogle bibelvers, I selv har fundet 
hjælp i!

Ekstra: 
Es 55,1-3.  Joh 19,30. Rom 8,1-3. 
Rom 8,16. Gal 3,26-27. Tit 3,4-5



Min Fars gode verden – en farlig verden
Det at være kristen kan på en måde 
sammenlignes med at være indvan-
drer. En indvandrer har sine rødder 
i et andet land, men bor i øjeblikket i 
Danmark. En kristen hører egentlig 
til i et andet land, i Guds Rige. Bibelen 
siger, at vort borgerskab er i himlen 
(Fil 3,20). Vi er Guds børn, hører til 
i hans rige. Alligevel lever vi vores 
liv i en verden, som på mange måder 
er præget af ugudelighed. Det kan 
indimellem give os nogle vanske-
ligheder. Hvordan skal man som 
ung kristen forholde sig til det, der 

foregår omkring en? Bibelen giver 
os ikke detaljeret vejledning om alle 
mulige situationer, men den giver os 
nogle gode pejlemærker, som vi må 
indrette os efter.

 Hvilke problemstillinger 
tænker I på, når det drejer sig om at 
være ung og kristen i Danmark?

Et centralt bibelafsnit om problema-
tikken finder vi i Joh 17,14-19 (s. 980). 
Læs det!

Professoren
“Verden” har flere betydninger i 
Bibelen.Nogle steder betyder “verden” 
ganske enkelt jorden eller universet 
eller skaberværket.
Andre steder betegner “verden” hele 
menneskeheden, fx i Joh 3,16.
Men en del steder, fx i Joh 17, betegner 
“verden” menneskeheden i dens oprør 
mod Gud. I den betydning er “verden” 
alt det, der er i strid med Guds vilje. 
Verden er i opposition til Gud, se fx 
1 Joh 5,19 (s. 1126).

 I hvilken grad har I selv ople-
vet modstand fra “verden”?

 Hvis I har oplevet modstand, 
skyldtes det så jeres tro på Jesus? 
Eller skyldtes det nærmere jeres 
opførsel eller evt. asociale holdning?

 Hvad lærer v. 15 os om at 
færdes i et ikke-kristent miljø? Skal 
vi isolere os? Eller tilpasse os? Eller ...

 Hvem vil I vælge at lave føl-
gende sammen med - kristne venner 
eller ikke-kristne venner? Hvorfor?:
- lave lektier sammen
- dyrke forskellige interesser
- fejre fødselsdag
- gå i biografen

 Hvordan bliver vi ifølge tek-
sten bevaret som kristne i “verden”?

Karla skal begynde på handelssko-
len efter sommerferien. Hun er ret 
spændt på det. Hun har hørt lidt 
forskelligt om det. Hun er usikker på, 
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hvad de andre vil mene om hendes 
kristne tro. Vil hun mon blive holdt 
ude af fællesskabet? Ganske vist 
kender hun Kurt, som hun tidligere 
gik i klasse med på en kristen skole, 
men hun er bange for, at han vil flyde 
med strømmen – væk fra Kristus. 
Hun ønsker selv at indrette sin hver-
dag efter Guds ord – også på handels-
skolen. Men hvad siger Bibelen 
egentlig om det?

Bibelen betoner flere steder, at 
kristne skal være “i verden, men ikke 
af verden”. Der siges både et klart og 
tydeligt “ja” til at leve i denne verden 
og involvere sig i samfundet og et 
ligeså tydeligt “nej” til al form for 
verdslighed. 

Den positive tilgangsvinkel til livet 
“i verden” kan fx ses i 1 Mos 1,28 (s. 9),
Fil 4,8 (s. 1077) og 1 Tim 4,4-5 (s. 1089). 
Læs bibelversene!

 Hvad siger versene jer om 
jeres forhold til medmennesker, 
arbejde, sociale medier, film, musik,  
kæresteri og matematik?

 Hvordan kan I være med til 
at involvere jer i det, der er sundt og 
godt, i en skole eller på en arbejds-
plads?

Advarslen mod verdslighed findes 
fx i 1 Joh 2,15-17 (s. 1123), som I nu kan 
finde og læse ...
Verdslighed er først og fremmest 
noget, der bor i menneskets indre, i 
“kødet”, som Bibelen udtrykker det. 

Ting, som i sig selv er gode, kan bru-
ges i den ondes tjeneste.

 Hvad siger versene jer om je-
res forhold til arbejde, sociale medier, 
film, musik, kæresteri og matematik?

 Nævn nogle ting og situatio-
ner i jeres hverdag, som kan føre jer 
væk fra Jesus!

Forholdet til seksualitet, alkohol og 
penge har altid været problematisk. 
Det gode, Gud har skabt, kan så let 
misbruges. Lad os bare se på et enkelt 
eksempel:
“Drik jer ikke berusede i vin, det fører 
til udskejelser, men lad jer fylde af 
ånden” (Ef 5,18; s. 1071).

 Hvordan kan I hjælpe hinan-
den til at sætte gode grænser for jer 
selv i forhold til alkohol?

Udfordring

 Hvordan vil I opmuntre Karla 
til at leve livet som ung og kristen? Og 
hvordan skal hun tackle Kurt?

 Giv hinanden idéer til, hvor-
dan man kan involvere sig aktivt i og 
skabe venskaber med ikke-kristne 
– uden at gå på kompromis med sin 
kristne tro!

Ekstra
Sl 119,9-11. Gal 5,13+19-21. Tit 2,11-14. 
Hebr 13,4-5. Jak 4,4

EFTERTANKEN

“Tilpas jer ikke denne verden, 
men lad jer forvandle, 
ved at sindet fornyes, 

så I kan skønne, 
hvad der er Guds vilje: det gode, 

det som behager ham, 
det fuldkomne.” 

Rom 12,2



Anderledes

Alle har nok på et eller andet tids-
punkt haft en følelse af at være 
anderledes. Ikke mindst dem, der 
bekender sig som kristne. 
“De kristne er så hellige, tror de da 
selv”, sagde nogle af Karlas venner 
til hende. Hun blev lidt forlegen, og 
vidste ikke helt, hvad hun skulle sige. 
Hun forsøgte dog at forsvare sig selv 
ved at sige: “Nej, jeg er da ikke spor 
anderledes end jer. Jeg er en ganske 
almindelig ung, måske lige bortset fra 
at jeg tror på Jesus”.

 Hvad synes I om Karlas reak-
tion?

Spørgsmålet er, om en kristen egent-
lig er anderledes end alle andre. Vi 
skal se lidt på, hvad Bibelen siger 
om det, og hvad det betyder for vores 
hverdag.

JA! en kristen er total anderledes 
end andre. En kristen er jo knyttet 
sammen med Jesus ved dåb og tro. 
Dvs. at troen på Jesus ikke bare er et 
vedhæng til et ellers “almindeligt” liv. 

Hele livet er præget af Jesus. Paulus 
siger: “Er nogen i Kristus, er han en ny 
skabning. Det gamle er forbi, se, noget 
nyt er blevet til!” (2 Kor 5,17).
Der er ingen grund til at være flov 
over at være kristen, at være ander-
ledes. Det er en hæder at have Guds 
Ånd i sit hjerte, at være hellig. Sådan 
ser Gud på det.
Guds Ånd bevirker, at vi kommer til 
at hade det syndige og får lyst til at 
gøre det gode. – Og ...
NEJ! en kristen er ikke anderledes 
end andre. En kristen er ikke hævet 
over andre, men lever under de sam-
me menneskelige vilkår som alle 
andre. En kristen er stadig en total 
synder.

Karlas dryp
Jeg oplever mig selv ret splittet. Jeg 
vil gerne følge Jesus i min hverdag. 
Og samtidig mærker jeg tit en trang 
til at gøre det modsatte. De mest 
beskidte og perverse tanker og lyster 
kan overmande mig. Og flere af mine 
handlinger er dybest set egoistiske. 
Nogle af de ting, mine kammerater 
gør, tager jeg afstand fra, men inderst 
inde har jeg selv lyst til det samme, og 
nogle gange praktiserer jeg det selv i 
smug.

 Hvad kan I genkende i Karlas 
oplevelse?

Udfordringen for den, der kender til 
Karlas kamp, er at bekende synden 
for Gud, stole på Guds nåde og slippe 
synden. Vi må lade os fylde af Hellig-
ånden, af Jesus, af evangeliet. Så vil 
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det nye Kristus-liv i os udfolde sig – 
også selvom vi ikke altid selv ser det, 
og selvom vi stadig oplever nederlag.

Vi skal ikke bare følge strømmen, 
men følge Jesus. Han har givet os et 
nyt og anderledes liv. Lad os derfor 
leve anderledes. 
Vi vil se på nogle eksempler:
Læs Matt 5,27-30 (s. 863)!

 Hvilken praksis lægger tek-
sten op til? Hvad betyder det konkret 
i jeres situation?
 
Påstand
Med internettet og mediernes intense 
fokusering på sex er unges seksual-
moral sendt i et frit fald.

 Hvad mener I om den på-
stand?

 Hvordan kan I med jeres 
påklædning, værelsesudsmykning, 
omgangsform og ord danne mod-
kultur til en usund sexfiksering?
 
 Hvordan kan en kristen 
holdning afspejle sig i valg af film, 
musik og brug af sociale medier?

Læs Matt 5,38-42 (s. 864)!
 
 Hvordan harmonerer tek-
stens indhold med den hverdag, I 
kender?

 Nævn nogle eksempler på, 
hvordan I kan praktisere det, Jesus 
siger!

Læs Matt 6,19-21 (s. 865)!
 
 Hvordan er en kristen ander-
ledes end andre i forhold til penge og 
materielle goder?

 Tag en åben snak om, hvilke 
andre områder en kristen er anderle-
des på. Hvordan kan I hjælpe hinan-
den til at følge Jesus i de situationer? 
Hvad synes I er svært?

Udfordring
Det hellige liv er ikke noget, man 
tager sig sammen til. Det er noget, 
der vokser igennem fællesskabet 
med Jesus. Derfor er det afgørende at 
hente næring til troen. Der skal ikke 
spares!
I Apg 2,42 står der om de første krist-
ne: “De holdt fast ved apostlenes lære 
og fællesskabet, ved brødets brydelse 
og ved bønnerne”.

 Kan det samme siges om jer?
 
 Hvilke omprioriteringer skal 
der evt. til i jeres hverdag?

Ekstra
5 Mos 7,6-8. Joh 15,4-5. Rom 7,14-20; 
Rom 8,6-15; Rom 12,9-17

EFTERTANKEN

Mange spørger: 
“Hvor langt kan jeg gå ...

og så stadig kalde mig kristen?” 
Du skulle hellere spørge: 

“Hvor tæt kan jeg 
komme på Jesus?”


