
Big Adventure til den 5. juni:

DER ER EN REJSE

NAVN



Til mødet i dag hørte vi om hvordan 

hver eneste af os er på en rejse. Gud 

inviterer os til at følge efter Ham. 

Vi begyndte at høre om Moses, og 

hvordan Gud inviterede Moses med på 

denne rejse. Moses stod over for en 

masse op-og nedture, og det var ikke 

altid nemt. I begyndelsen, da Gud 

fortalte Moses, at det var tid til at 

træde frem i tro og handling, Moses 

ønskede ikke at gøre det. Han bad Gud 

om at bruge en anden. Han 

opremsede grundene til, hvorfor Gud 

ikke skulle bruge ham. Han vidste ikke 

rigtig, hvem Gud var, men da han 

begyndte rejsen, ændrede alt sig. Gud 

fortalte igen og igen, at han ville gå 

med Moses, og at hans nærvær ville 

være nok. Moses blev en mand, der 

forstod sit formål, sin identitet og den 

person, Gud kaldte ham til at være.

Der er andre personer i Bibelen, der 

som Moses ikke var perfekt, men som 

Gud alligevel valgte at arbejde 

igennem. I Bibelen, kan vi se, hvordan 

Gud har arbejdet med ufuldkomne 

mennesker hele tiden.

Gennem hele biblen ser vi de rejser, 

som Gud tog sine efterfølgere med 

på. Rejser med eventyr, opofrelse, 

kærlighed, tilgivelse, rejser til det 

ukendte og rejser ind i det ukendte. Og 

Gud har en rejse til dig. Han inviterer 

dig til at gå med Ham, at bruge de 

talenter Han har givet dig til at vise 

folk hen til ham og til at være en del 

af det største eventyr nogensinde. Du 

er kendt af Gud, fået navn af Ham og 

er sendt af Ham. Han har forberedt en 

rejse til dig.

Denne rejse er en rejse, der skal 

hjælpe os til bedre at forstå vores 

formål og vores identitet. Gud har en 

rejse til hver eneste af os.

· Måske har nogle af jer været på

rejsen i et stykke tid og ønsker

at blive ved med at vide mere og

vokse tættere på Gud.

· Måske er det første gang, du har

hørt om denne idé om en rejse med

Gud, og det hele er nyt for dig.

· Måske var nogle af jer på en rejse

med Gud, men du blev distraheret

eller traf nogle valg, der gør at du

føler dig langt væk fra Gud og den

rejse, du var begyndt på.
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· Måske har nogle af jer lært om

Gud og Bibelen, siden I var små,

men det er aldrig blevet til noget

personligt eller påvirket dit liv.

· Andre muligheder:

Hvilket eksempel beskriver bedst, hvor 

du føler du er lige nu? Det er noget jeg 

vil tænke på i dag, når jeg går ind til 

min Big Adventure tid.

Uanset hvor du befinder dig i dag, er vi 

så glade for, at du er her, og vi håber, 

du vil være med os i august for at lære 

mere om Moses, og den rejse Gud 

har til os. Men du skal vide, at Gud er 

virkelig, Han er til stede og vil trække 

dig tættere på sig selv, uanset hvor du 

nu føler du er i forhold til Ham. Der er 

en rejse. Gud skabte dig, elsker dig, og 

vil have dig til at kende Ham.
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BIG ADVENTURE 

Begynd med at tale med Gud om alt det, der berørte dig til 
mødet eller i din gruppetid. Så bed og spørg Gud om et åbent 
hjerte over for alt det, Han vil sige til dig i dag. (At tale med Gud 
er som at tale med en person. Det behøver ikke være smarte 
ord, bare tal sådan som du gør det med en ven. Han kan høre 
dig, uanset om du taler højt, hvisker eller taler inden i dig selv.)

I dag skal vi høre en historie om en anden person, som modtog en invitation fra 

Jesus. Lad os se, hvordan han reagerede.

Læs Matthæus 19 :16-26

I afsnittet læser vi om en mand, der kommer hen til Jesus. -Hvad spørger han 

Jesus om?

______________________________________________________ (vers 16)

Manden svarer Jesus i vers 20, hvor han siger, at han allerede har opfyldt 

budene. Jesus kendte hans hjerte og Jesus bad derfor manden gøre det, som 

Han vidste ville afsløre for manden, hvad han i virkeligheden satte højst. Hvad 

bad Jesus manden om at gøre?

______________________________________________________ (vers 21)

Jesus vidste, at manden ikke ville gøre det. Jesus viste ham, at det evige liv 

ikke var noget han kunne gøre sig fortjent til, ved at gøre gode gerninger. (Jesus 

forklarer dette mere i Matthæus 20) I Matthæus 19:17, siger Jesus, „Der er 

kun Én, der er god.» Han hentyder til Gud. Senere i vers 26 spørger disciplene 

Jesus «Hvem kan så blive frelst?“ Og Jesus svarede, „Menneskeligt talt er det 

umuligt. Men for Gud er alt muligt.“ Evigt liv er muligt, fordi gennem Jesu død og 
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opstandelse gjorde Han det muligt for os ufuldkomne mennesker at have adgang 

til en perfekt Gud. At komme i himlen, når vi dør, og at have adgang til Gud er 

ikke noget vi kan opnå ved at være gode nok, det er ikke noget vi kan gøre os 

fortjent til. Det handler ikke om vores indsats, det handler om, hvad Jesus gjorde 

for os. Jesus hjalp den unge mand til at undersøge sit hjerte, sine værdier og sin 

tro.

Hvordan reagerede den rige mand på Jesu opfordring og invitation?

______________________________________________________ (vers 22)

Den rige mand gik sin vej. Han kunne have begyndt en rejse sammen med Jesus! 

Han kunne være blevet en af Hans tilhængere og talt direkte med Jesus og lært 

af Ham! Men han valgte i stedet at gå sin vej . Hans ejendele betød mere for ham. 

Han kunne have været blevet en del af det største eventyr i historien, men flere 

hundrede år senere er han blevet kendt som en navnløs mand, der gik sin vej, 

fordi han elskede sine ting for meget. Han er blevet kendt for det, der holdt ham 

tilbage. Han gik glip af rejsen.

Hvad var hans topprioriteter? ______________________________________

Hvad med dig? Hvad var dine topprioriteter? Brug lidt tid på at tænke over, hvad 

du elsker mest, hvad du bruger det meste af din fritid på, hvad der betyder mest 

for dig?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Er disse prioriteter en hjælp for dig på din rejse med Gud? Eller distraherer de dig 

eller holder dig fra at begynde på rejsen?

Du har i dag hørt, at Gud har planlagt en rejse for dig. Hvordan vil du besvare 

invitationen? Er der noget du har fortrudt eller noget du er bange for, der holder 

dig væk fra rejsen? Hvad mere har du brug for at vide eller forstå, for at du føler 

dig klar til at begynde den rejse som Gud har

skabt dig til? Eller hvis du allerede er begyndt på rejsen, er der noget, der holder 

dig væk fra at komme videre? Skriv dine tanker her.

For at afslutte dit Big Adventure, så tal med Gud om det, du skrev ovenfor.

_____________________________________________________________

Hvad synes du om den måde den rige unge mand reagerede på?

Er der noget eller nogen i dit liv, der afholder dig fra at følge Jesus eller fortsætte 

på din rejse med Ham?
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Hvis du ønsker at være sammen med Jesus på den rejse Han har planlagt for dig, 

hvad vil dit næste skridt så være?

Hvis du allerede er begyndt på rejsen, hvad vil dit næste skridt så være? Hvordan 

kan du komme dybere ned i din tro?

Ville du gerne være med til TeenStreet Experience i august? Giv lederne besked 

om det, så de kan sørge for, at du bliver orienteret om hvad der sker næste gang.

GRAV DYBERE:

(Denne del af bibelstudiet kan du gøre senere derhjemme, hvis du vil. Det er en 

mulighed for at grave dybere ned i det budskab, vi har talt om i dag.

Når vi har Gud med på rejsen, opdager vi mere af hvem vi er. Vi er fuldt ud kendt af 

Gud (og det er en god ting!)

Læs Esajas 40:26

Hvad fortæller verset vi skal se på i himlen? ____________________________

Hvem er skaberen af disse ting? ____________________________________

Ifølge verset, hvordan omtaler Gud så stjernerne? ________________________

Ved du, hvor mange stjerner der er på himlen? Gæt en gang: ________________
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Ifølge undersøgelser foretaget af University of Santa Barbara så vil, „Antallet 

af stjerner i en galakse varierer, men hvis man antager et gennemsnit 

på 100 milliard stjerner pr. galakse betyder det, at der er omkring 

1,00,000,000,000,000,000.000 (det er 1 milliard billioner) stjerner i det 

observerbare univers! Dette svarer til antallet af sandkorn på alle strande på 

planeten Jorden lagt sammen!“ Det er RIGTIG MANGE stjerner og Gud kender 

dem ved navn.

Hvordan rammer det dig, når du tænker på omfanget af Guds viden og kunnen?

Gud, der skabte alt også en milliard billioner af stjernerne (og som han kender 

ved navn), Han skabte dig og elsker at tænke på dig! Han ved alt om dig. Han 

skabte dig med en hensigt og Han vil, at du skal opleve glæden ved at bruge 

de gaver og evner, Han har givet dig til den rejse Han har planlagt for dig. Han 

ønsker du skal lære Ham at kende ham på rejsen og opleve Hans kærlighed 

til dig. Det er større end vi helt kan forstå, men vi kan bruge i dag og hver dag 

herefter til at lære nyt og leve i Hans store kærlighed!

Hvornår forstod du første gang, at Gud elsker dig og kender dig?

Hvordan har forståelse for Hans kærlighed til dig påvirket dit liv?

Nogle gange kan det være svært at huske og hver dag at leve i, at Guds kærlighed 

til os er virkelig. Vi kan blive distraheret af andre ting eller være mere bekymret 
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over, hvad andre mennesker tænker om os. Slå op i din Bibel på Efeserbrevet 

3:14-19 og læs versene.

Hvad fortæller versene?

„At I sammen med alle de hellige får styrke til at fatte, hvor stor bredden og 

længden og højden og dybde er og til at kende Kristi kærlighed“ (Efeserbrevet 

3:18) Apostlen Paulus skrev disse ord til de mennesker, der boede i Efesus 

for at fortælle dem, hvad han bad om for dem. Vi kan også bede om det for os 

selv! At vi mere og mere vil opleve Guds store kærlighed til os og vil erfare Hans 

kærlighed på hvert eneste skridt på rejsen!

Læs Efeserbrevet 3:14-19 igen, men bed denne gang ordene tilbage til Gud.

Prøv at læse versene hver morgen, så du starter din dag med at vide, hvor meget 

Gud elsker dig.

Vi ses på Teenstreet + i august!
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