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1  GUD TALER TIL SIT FOLK
Vores liv
Så er vi i gang igen. Det er første kristendomstime efter sommerferien. Læreren 
fortæller, at Gud åbenbarer sig – det vil sige: viser sig – for mennesker. Det sætter 
en masse tanker i gang...

Ja, de hører efter! Og det er ikke kun lærerens stemme, de kan høre. De sidder og 
tænker på, at de også har hørt Gud tale til dem.

Gud taler til os på mange forskellige måder. Det har han gjort, siden verden blev 
skabt. Man siger, at han åbenbarer sig. Han vil være sammen med sit folk.

Kan du komme i tanker om situationer, hvor Gud viser sig eller åbenbarer sig for nogen? 

5
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Vor katolske tro

Guds åbenbaring
Gud elsker os mennesker. Han ønsker, at vi skal lære ham et kende. Derfor viser 
han sig for os. Gennem tiderne har han åbenbaret sig både i ord og handling.

Tænk på historierne i bibelen, Guds folks historie. Kan du huske, hvordan Gud har grebet 
ind? Kan du komme i tanker om fortællinger fra Det Gamle Testamente?

Den allerstørste åbenbaring er dog, at Gud selv blev menneske. Han kom til jorden 
som Jesus Kristus for at frelse os. Jesus er det konkrete og synlige billede på Guds 
kærlighed.

Traditionen
Kristus gav budskabet om frelsen videre til apostlene og sendte dem Helligånden 
for at vejlede dem. Apostlene gav budskabet videre til deres efterfølgere, biskop-
perne, som gav det videre til deres efterfølgere... og videre til dem, som er biskop-
per i dag. Det er denne levende overlevering af Guds ord, som kaldes for Traditio-
nen. (Tradition betyder simpelthen overlevering.)

Skriften
Kristi budskab til apostlene er også bevaret i nedskreven form. Det står at læse i 
Den Hellige Skrift – altså i Bibelen. Skriften og Traditionen er tilsammen ’troens’ 
skat. Skatten er sandheden om frelsen, som Kristus overleverede til sine apostle, 
og som apostlene overleverede til kirken, for at de skulle bevares og forkyndes.

Læreembede
Somme tider opstår der forskellige opfattelser af, hvordan troens skat skal fortol-
kes. Hvem har så ret? Den katolske opfattelse er, at kirkens læreembede har fået 
til opgave at tolke troens skat. Kirkens læreembede er apostlens Peters efterfølger, 
altså biskoppen af Rom (paven), og alle biskopper i forening med ham, altså alle 
biskopper i hele Den katolske Kirke.

6
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På billedet ser du bebudelsen, hvor Maria får besøg af ærkeenglen Gabriel og 
undfanger Jesus, Guds ord. Solstrålen med duen symboliser Helligånden, som gør 
Guds ord levende. 

I Bibelen læser vi om, at Guds ord blev menneske. Det betyder, at Jesus Kristus er 
Guds ord! Kirken hjælper os, så vi kan blive bedre og bedre til at forstå Guds ord – 
og bedre og bedre til at leve efter det.

Hvem har egentlig skrevet Bibelen?

Englen kommer til Maria. Solstrålen symboliserer Helligånden. Fra Angelico (1387-1455) CC Wikiart.org. 
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HELLIGÅNDEN

På den ene side er der en masse forfattere, som har skrevet hver deres del af Bibe-
len. Det finder man hurtigt ud af, når man læser i den. De skriver forskelligt, og de 
har hver deres stil. Det er forskellige ting, de lægger vægt på. Somme tider glem-
mer den ene forfatter en detalje, mens den anden husker forkert og bytter om på 
rækkefølgen.

På den anden side er det Gud, som er ophav til Bibelen. Den er hans ord, så vi kan 
sige, at han også er Bibelens forfatter. De mange mennesker, som har skrevet de 
forskellige bøger, har gjort det ud fra Guds inspiration. Det er noget andet og mere 
end den inspiration andre kan føle, når de skriver en historie. Det betyder, at Gud 
selv har sørget for at det, Bibelens forfattere skrev ned, er sandt.

Bibelen er altså ikke en helt almindelig bog...

Nye ord: At Gud åbenbarer sig betyder, at han viser og gør sig selv kendt i ord 
og i handling. Han åbenbarer sig først og fremmest i sin søn, Jesus Kristus.
Vi tror: Gud åbenbarer sig i historien ved at sige og gøre ting, som udtrykker 
hans vilje. Kirken hjælper os med at forstå og forklare det.

8

Book_5.indb   8 05-03-2015   13:28:20



Vi lever vores tro

Både Guds gerninger og Guds ord er relevante for os som lever idag. Det er lige så 
vigtigt i dag, som det var på Jesu tid. Helligånden, som inspirerede Bibelens for-
fattere, inspirerer også dens læsere. I en af Davids salmer står der: ”Dine ord er en 
lygte for min fod, et lys på min sti.” (Sl 119) Selv om Bibelen beskriver situationer, 
som ligger flere tusinde år tilbage, er den altså også skrevet som en vejledning til 
os. Det er derfor, kirken opfordrer os til at læse i den og lytte til Guds ord – ikke 
kun en gang imellem!

Hvad betyder tallene i en bibelhenvisning?

Luk 1, 1-4 Lukas    1,  1- 4
Betyder: Lukasevangeliet     Kapitel 1    Vers 1 til 4 

Altså: Først bogen, så kapitlet og til sidst versene! 

Prøv nu selv at slå disse bibelhenvisninger op. 
Tag et ord fra hvert sted og skriv dem nederst 

på siden.

Matt 5, 9 – Du skal bruge næstsidste ord i 
verset.
Mark 14, 39 – Tag det sidste ord i verset.
Joh 2, 18 – Tag det 8. ord.
Luk 8, 22 – Tag det 20. ord.
Joh 14, 6 – Tag det 7. ord i verset.

__________________      ________________      ________________

__________________      ________________ !
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Hjemme hos os
Vi er allerede i fuld gang med sæsonens undervisning. Også i år rummer hvert kapi-
tel i bogen en side eller to med overskriften ”Hjemme hos os”. Vi håber, at I har mu-
lighed for at samles i familien og læse siderne sammen. Derigennem kan forældrene 
få et indblik i, hvad vi beskæftiger os med i timerne. De voksne er selvfølgelig også 
velkomne til at se på de sider, som vi har gennemgået! Det Nye Testamente er årets 
hovedtema. Vi skal først og fremmest arbejde ud fra Markusevangeliet. 

I ’Guds folk på vandring’, kapitel 11, kunne vi læse om Hedda, som blev drillet for at 
tro på Gud og drillet for at hendes far var præst i Folkekirken. Hedda er nu på sit an-
det år i den nye skole og mobberiet er stoppet. Men der er noget andet, som er svært.

HEDDA OG BIBELEN
Hedda gik ind i kirken, hvor hendes far havde sit arbejdsværelse. Hun tog en bibel. 

Hvor skal jeg nu begynde? tænkte hun. Bibelen er jo en 
temmelig tyk bog. Hun slog op og læste lidt hist og 
her. Det var da mærkeligt, det, som hun lige kom til at 

læse. Måske havde hun alligevel sat noget på spil 
ved at give Bibelen en chance?
Så faldt hendes blik på kalenderen, som hendes far 
havde hængende på væggen. For hver dag stod der 
et lille bibelcitat. Hun nærlæste dagens: ”Græden-
de kommer de, jeg leder de tryglende og fører dem 
til bække ad den jævne vej, hvor de ikke snubler.” 

Det lød da godt, tænkte Hedda. Hun blev rørt. Og 
så var det et held, at det netop var i dag, for i mor-

gen var det noget om, at man ikke kunne elske både 
Gud og Mammon. Så stak far hovedet ind og spurgte, 

om hun ville med hjem. Hun spurgte ham, hvem Gud egentlig havde sagt sådan til. 
Altså det med, at Gud trøster de grædende.
– Til en mand, som hed Jeremias, sagde far.
– Havde han skæg? spurgte Hedda.
– Det ved jeg faktisk ikke, sagde far.
– Det havde han nok. De havde allesammen skæg, 
sagde Hedda. Det var hun stensikker på.
– Men i dag var det dig, han sagde det til, sagde far.
– Er du sikker på det? spurgte Hedda.
– Det er da indlysende, sagde far. 
Det var Hedda godt tilfreds med.    
  Skrevet af Åsa Hofverberg

Det kan være svært at læse bibeltekster, hvis 
de er revet ud af deres sammenhæng. I første 
omgang mister Hedda modet. Så finder hun trøst 
i en tekst, som hun får øje på (Jer 31, 9). Hendes 
far hjælper hende med at se den i den rigtige 
sammenhæng. Han fortæller hende også, at den 
ikke bare handler om gamle dage. Den har også 
noget at sige til hende i dag. 

10
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2  DET NYE TESTAMENTE
Vores liv

Hviken version er tættest på, hvad den ældre dame har oplevet, tror du? Bogen eller filmen?

Der er sagt og skrevet meget om Jesus. Hvor tror du, at man finder sandheden?
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Vores katolske tro
Nu skal vi for alvor i gang med Det Nye Testamente, den del af Bibelen, som handler 
om Jesus. For de første generationer af kristne var det vigtigt, at de fik skrevet ned, 
hvad de vidste om Jesus Kristus – hvad de havde set, hørt og oplevet. De fire evang-
elister gjorde et godt stykke arbejde. Skriv deres navne på evangeliebogen. Hvis du 
skriver dem i den rigtigt rækkefølge, kommer de til at stå ved de rigtige symboler 
(mennesket, løven, oksen og ørnen).

Evangelium betyder godt budskab eller glædeligt buds-
kab. Det er meget almindeligt, at de fire evangelier under 
ét omtales som Det Glade Budskab. 
Evangelierne er lidt forskellige (ellers var der jo ingen 
grund til at tage dem alle med i Bibelen). Matthæus skriver 
først og fremmest for et jødisk publikum. Markusevange-
liet er det ældste. Det er kortere end Matthæusevangeliet, 
og målgruppen er kristne, som ikke har jødisk baggrund. 
Lukas henvender sig direkte til en mand, som hedder 
Theofilus, for at overbevise ham om, at Jesus er frelseren.
De tre første evangelier minder meget om hinanden. De 
kaldes for synoptiske, fordi deres syn på Jesus er næsten 
det samme. Det fjerde, Johannesevangeliet, har en anden 
stil og en anden opbygning. Det er rigt på tanker og symbo-
ler. Johannes indleder med at fortælle: ”I begyndelsen var 
Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud” (Joh 1, 1).
For Kirken har evangelierne en ganske særlig betydning, 
fordi de fortæller om Jesus Kristus, Guds ord, som blev 
menneske. Det bemærker man blandt andet under messen.

Men hvordan? Snak sammen i gruppen og skriv ned, hvad I kommer i tanker om:

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

De fire evangelister er vidner til det, de fortæller om. De fortæller lidt forskelligt, 
men historien er den samme: historien om Jesus Kristus.
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Slå op og find lignelsen om sennepskornet i de tre synoptiske evangelier. 
Læs dem alle tre. Er der nogen forskel?
Matt 13, 31-32; Mark 4, 30-32; Luk 13, 18-19

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Jesus bruger mange lignelser, når han taler om Guds rige. Han fortæller om Guds 
herredømme og om et liv der leves fuldt ud og i kærlighed og retfærdighed.

Hvis du kigger i Bibelen, ser du, at evangelierne fylder mindre end halvdelen af 
Det nye Testamente. Efter evangelierne kommer Apostlenes Gerninger. Det er en 
fortsættelse af Lukasevangeliet, en rapport om kirkens ældste tider. Så kommer en 
masse breve. Nogle er opkaldt efter dem, de var skrevet til (f. eks. Romerbrevet), og 
andre efter afsenderen (f. eks. Jakobs Brev). Paulus har skrevet de fleste af brevene. 
Han sluttede sig først til de kristne efter Jesu død, og han gjorde en stor indsats for 
at udbrede den kristne tro.

Den allersidste tekst er Johannes’ Åbenbaring. Den indeholder forfatterens vision 
om tidernes ende.

Vidste  du... 

... at Bibelen er solgt i ca. 2,5 milliarder eksemplarer i løbet af de 
senes te 200 år?

... at den er oversat til mere end 2000 forskellige sprog og dialekter?

... at den oprindelig blev skrevet på hebraisk og græsk? 

... at man plejer at skrive Bibelen med stort B for at vise sin respekt 
for den?

... at Jesu lignelser og andet i Bibelen blev overleveret mundtligt i 
nogle årtier, inden man begyndte at skrive det ned? Kirken er altså 
ældre end Det nye Testamente!
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Vi lever vores tro

På Jesu tid havde man hverken computer eller 
kamera. Der var ingen personregister, ingen 

aviser og man kunne ikke slå ting op på 
internettet.  Den romerke kejser fik lavet en 
folketælling, men listerne over befolkningen 

findes ikke længere. Til gengæld næv-
nes Jesus i samtidige, skriftlige kilder, 

som ikke hører med til Bibelen. Det 
fortæller os, at han virkelig har 

levet – han er altså ikke bare 
én, som evangelisterne har 
fundet på.

Evangelierne er ikke detal-
jerede beskrivelser af Jesu 
liv.  Evangelisterne var 
ikke ude på at skrive bio-

grafier, altså fuldstændigt 
korrekte livsbeskrivelser. 

Men evangelierne lader os kon-
kludere, at Jesus af Nazaret er en 

historisk person, som har levet på 
et bestemt sted i et bestemt tidsrum.

Jesus er en person, som gør indtryk. Kunstnere, forfattere, filmfolk og mange andre 
har beskæftiget sig med ham. Nogle har ”krydret” historien eller digtet videre på 
den. Hvis man gerne vil vide, hvordan det virkelig begyndte, er det derfor de tid-
ligste kilder, man skal have fat i. Det er dem, som kirken har valgt ud og betragter 
som autentiske – dem, som vi finder i Bibelen.

Nye ord: Evangelium betyder godt budskab, eller det glade budskab.
Vi tror: Evangelisterne fortæller på hver sin måde det sande og glade 
budskab om Jesus Kristus.
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Hjemme hos os

Mariam og hendes far sidder og kigger i Bibelen. De har både en dansk og en arabisk 
udgave.

Vi har talt om Det Nye Testamente i undervisningen. 

Ved alle i familien, hvor I har Bibelen stående?

I hvilket sprog har I Bibelen? Måske flere forskellige?
Hvor stammer de fra? Jeres hjemland? Oldemors konfirmation?
Ofte har et bestemt eksemplar af Bibelen sin helt egen historie. Fortæl den!

Har din søn eller datter sit eget eksemplar? Måske en børnebibel?
Bruger I Bibelen?

Måske kan I arrangere en lille udstilling af forskellige bibeludgaver. Lad dem ligge 
fremme og mind hinanden om, at de er der, for at man skal læse i dem. I kan også 
gå ind på www.bibelselskabet.dk og klikke på Brug Bibelen. Så får I hele Bibelen i 
elektronisk udgave med søgefunktion. Der er tips om bibellæsning, aktiviteter og 
andre spændende links. Husk at bogmærke siden, så I let kan finde den igen!
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