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VÄLKOMMEN TILL TEENSTREET+ 2021
Välkommen med på resan! På samma sätt som Gud bjöd in Mose att vandra med 
honom har han också bjudit in dig till den här resan. Tillsammans ska vi gräva 
djupare, sträcka oss vidare och ha massor av skoj! Låt oss uppleva vad Gud har 
förberett för oss de här kommande dagarna. Var beredd på allt – vi är säkra på att 
Gud kommer att överraska dig! 

Hur är läget med dig just nu? Hur har de senaste dagarna, veckorna och 
månaderna varit?  

De kommande dagarna på TeenStreet+ kan förändra ditt liv. Kanske inte 
omedelbart, men lita på att Gud kommer att fullborda  sitt löfte under de kommande 
åren. Du kommer att höra hans röst tydligt; du kommer att bli utmanad i ditt andliga 
liv, och du kommer aldrig att glömma dessa otroliga dagar tillsammans med båda 
gamla och nya vänner! 

Så var uppmärksam. Gud vill tala tydligt om din resa tillsammans med honom. Han 
kommer att ge dig möjligheten att svara på den uppgift han har skapat dig för.  

Var modig, gräv djupt och ha roligt, precis som Mose! J
Välkommen! Nu börjar resan! 

// Ledarteamet för TeenStreet Europa 

VAD ÄR TEENSTREET? 
TeenStreet är en del av OM. OM är en internationell, kristen missionsrörelse som vill se 
levande gemenskaper av efterföljare till Jesus bland de minst nådda. Rörelsen startade 
1957 och idag är vi över 3000 arbetare som finns i över 110 olika länder och ombord 
fartyget Logos Hope. Vi arbetar med evangelisation och församlingsgrundande arbete, 
lärjungaträning, bistånd- och utvecklingsprojekt och rättvisefrågor. Vi fokuserar särskilt 
på de områden i världen där det finns få andra kristna.  

TeenStreet började i Tyskland 1993. Sedan dess har tiotusentals tonåringar deltagit 
i TeenStreet över hela världen. Vårt mål är att arbeta tillsammans med församlingar 
över hela världen för att motivera, utrusta och vandra tillsammans med kristna 
tonåringar från hela Europa och hjälpa dem att hitta en riktig vänskap med Jesus och 
reflektera honom dagligen i sin värld.   
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EN DAG PÅ TEENSTREET+ 
Så här förstår du dags-schemat 

NAMED Dagens Bibelundervisning – då du, din NET-grupp och din coach lär er mer från 
Bibeln tillsammans. 

SHH En stund av total tystnad på hela lägerområdet. En stund att njuta av tystnaden, 
känna Guds närvaro och lyssna till hans röst. 

NET 1 En stund för dig och din NET-grupp. Ni pratar, ber, läser Bibeln och ställer frågor. En 
stund att vara tillsammans helt enkelt.   
Under NET 1 kommer du också att göra Big Adventure. Det är ett tillfälle då du får 
vara ensam med Gud, läsa Bibeln, prata med Gud och lyssna på honom. 

INTERACT 1 &  
INTERACT 2

Ett tillfälle att ha roligt tillsammans. Du kan välja från olika aktiviter beroende 
på hur just ert läger är utformat. Det kan finnas sport, Art-Zone, seminarier och 
workshops m.m. Det är också en bra möjlighet att bara hänga med kompisar och 
fika tillsammans. 

NET 2 Ni träffas i er NET-grupp och ber tillsammans innan kvällsmötet då TeenStreet TV 
och Throne Room börjar. 

TEENSTREET TV 
LIVE & 
THRONE ROOM  

Under TeenStreet TV får ni chansen att hänga tillsammans med andra TeenStreets 
från hela Europa och se en sammanfattning av dagen. Sedan börjar Throne Room 
– en av höjdpunkterna på TeenStreet. En chans att få möta med Gud, tillbringa tid i 
hans närvaro och lovsjunga honom med sång och i bön.  Det finns förbedjare som är 
redo att be tillsammans med dig under och efter Throne Room. 

INTERACT 3 Skönt kvällshäng med din NET-grupp och dina kompisar. Köp lite godis från Fun 
Food-kiosken, köp TeenStreet-merch att ta med hem, lyssna på musik och kör  
några softa lekar innan det är dags för kvällens sista NET-samling och lite vila inför 
nästa dag.  

NET 3 När ni samlas som NET-grupp sista gången under dagen får ni chansen att 
reflektera över dagen, dela med er av vad ni lärt er och be tillsammans.  

VAD ÄR Shhh... tid? 
På TeenStreet är det ofta en massa människor överallt. Shhh... är en stund då det under 
30 minuter är helt tyst på hela lägerområdet. Det här är en chans att bli stilla, att lyssna 
på Gud och njuta av hans närvaro. Gud är alltid med dig och njuter av att tillbringa tid med 
dig. Du kan fortsätta med Shh… tid även när du kommer hem från TeenStreet! 

Här är några förslag för vad du kan göra under din Shhh-tid: 
• Ligg i gräset och titta på molnen eller titta på de små insekterna i gräset – Gud skapade 

allt detta! 
• Ta en promenad i tystnad. 
• Plocka upp ett blad och släpp det. Lägg märke till hur det rör sig i vinden. 
• Välj en favoritvers från Bibeln – läs den om och om igen. 
• Lägg dig ner och blunda. Sätt fingrarna i öronen och hör hur ditt hjärta slår. 
• Tala med Gud i bön i olika positioner: stå upp, sitt ner, böj knä, lägg dig ner med ansiktet 

mot marken, gå omkring etc. 
• Lägg bort din mobil och andra skärmar – koppla ner och koppla av 30 minuter! 



Vad är årets tema?
Mose accepterade Guds inbjudan att följa med på en otrolig resa med 
Fadern som kände honom, kallade honom och sände honom. DU är också 
känd, kallad och sänd till din egen unika resa.  

Känd av Gud 
I 2 Mosebok, kapitel 33 säger Gud till Mose: ”Du har funnit nåd för mina ögon och jag 
känner dig vid namn” (SFB). Mose svarar: Om det är sant, så lär mig dina vägar så att 
jag kan förstå dig helt och fullt och kan fortsätta njuta av din nåd. 

Du är också känd av Fadern. Han ser dig, älskar dig och välsignar dig. 

Kallad av Gud 
Moses Gud, dina förfäders Gud, är samma Gud som känner dig!  

Han har arbetat i ditt liv, har format din identitet och gett dig ett namn och ett syfte. 
När Mose klev in i sin sanna identitet, upptäckte han sitt syfte. Ett liv med Gud är ett 
spännande äventyr – är du reda att börja resan? 

Sänd av Gud 
Precis som Gud kallade Mose och sände honom med ett syfte, har du också ett 
gudomligt syfte! 

Att upptäcka det syftet är en av de stora glädjeämnena i ett liv med Gud. Han kommer 
att vara trofast och ge dig allt du behöver för att uppfylla det. Resan kan leda dig till 
oväntade platser, men hans närvaro kommer att följa med dig. Vilket fantastiskt löfte! 
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1. ”Det finns en resa”

NET-grupper & Big Adventures 

1. ”Det finns en resa” 
                                                   NET-grupp                                                 

Välkommen till din NET-grupp och Big Adventure. På TeenStreet träffas 
vi varje dag i våra NET-grupper så att vi kan ta del av varandras resor. Vi 
lär oss tillsammans, uppmuntrar varandra och berättar vad vi hör och 
 upplever. Ta några minuter till att lära känna varandra i din grupp.

Berätta vad du heter och var du kommer ifrån.   

Försök att gissa varandras andranamn (om du har ett). Berätta vilken bokstav namnet 
börjar på och låt dem i din grupp turas om att gissa vad ditt andranamn kan vara. (Till 
exempel: om ditt mellannamn är John skulle du säga att det börjar med ”J”. Varje 
person i din grupp får då gissa en gång på vad det kan vara).  

Ett namn är en stor del av vilka vi är. Har du någon gång önskat att du kunde byta 
namn? I så fall, vilket namn skulle du välja och varför? 

I dagens undervisning fick vi höra att det finns en resa för var och en av oss. Gud 
inbjuder oss att följa honom. Vi lärde oss lite om Mose och om hur Gud bjöd in honom 
på denna resa. Mose mötte många med-och motgångar, och det var inte alltid lätt. 
När Gud först sa till Mose att det var dags att träda fram i tro och handling ville han 
inte göra det. Han bad Gud att använda någon annan. Han kom med flera olika skäl 
till varför Gud inte skulle använda honom. Han visste inte riktigt vem Gud var, men 
när han tog det första steget på resan förändrades allt. Gud sa om igen att han skulle 
vara med honom och att hans närvaro skulle vara tillräcklig. Mose blev en man som 
förstod sitt syfte och sin identitet och vem Gud kallade honom att vara.  

Mose är inte den enda i Bibeln som inte verkar vara det perfekta exemplet på 
vem Gud skulle välja att verka igenom. När vi läser Bibeln ser vi hur Gud använde 
ofullkomliga människor hela tiden.  

Tillsammans ska vi tittta på några av de människor i Bibeln som gjorde stora och bra 
saker. Sedan ska vi också titta på de saker som Bibeln berättar om dem som inte var 
lika bra. Låt oss till exempel titta på Matteus, en av Jesu lärjungar. Han har skrivit en 
bok i Bibeln! I Matteus 10:3 beskriver Matteus sig själv som ”tullindrivaren”.  Innan 
han blev en lärjunge försörjde han sig som tullindrivare, vilket var en person som 
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1. ”Det finns en resa”

arbetade för fienden till det judiska folket. Romarna hade intagit deras land, styrde 
över dem och tvingade dem att betala skatt till det romerska riket. Matteus arbetade 
för romarna! Du kan föreställa dig hur illa omtyckt det gjorde honom bland hans 
eget folk. Han kunde höja skatten för folket och behålla en del av pengarna själv. 
Tullindrivare var kända som förrädare, tjuvar och oärliga människor, men ändå valde 
Jesus Matteus. Hans liv förändrades när han tackade ja till inbjudan han fick av Jesus. 

Namn: Bra saker de gjorde: Misslyckande eller dåliga beslut: 

Matteus (Jesu lärjunge) Jesu efterföljare, skrev 
ett av evangelierna, 
ledare i den tidiga 
kyrkan. 

Arbetade för romarna, tog 
pengar från sitt eget folk. 

Kung David 

Saul (senare känd som 
Paulus) 

Annan: 

Genom hela Bibeln ser vi resor som Gud tog sina efterföljare på. Spännande resor, 
men också resor av uppoffring, förlåtelse och kärlek. Resor i det bekanta, men också i 
det okända. Och Gud har en resa för dig. Han bjuder in dig att vandra med honom och 
att använda de gåvor han har gett dig. För att visa människor till honom, och att vara 
en del av det största äventyret någonsin. Du är känd av Gud, kallad av honom, och 
sänd av honom. Han har en resa förberedd för dig. 

Det här är en resa för att förstå mer av vårt syfte och vår identitet. Gud har en resa för 
var och en av oss.  

• Några av er har kanske varit på denna resa ett tag och vill veta mer och växa 
närmare Gud.  

• För en del av er är det här kanske första gången ni hör talas om den här resan 
med Gud, och allt känns nytt.  

• Några av er har kanske börjat er resa med Gud, men blivit distraherade eller valt 
vägar som har fått er att känna er väldigt långt från Gud och den resa ni var på.  
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• Kanske har några av er lärt er om Gud och Bibeln sedan ni var små. Men det har 
aldrig känts som något personligt eller som att det har påverkat era egna liv.  

• Annat: 

Vilket exempel beskriver bäst var du befinner dig just nu? (Om inget av dessa exempel 
beskriver dig, kan du själv beskriva var du känner att du befinner dig just nu). Berätta 
för din grupp.  

Tack för att du är modig och ärligt delar med dig till gruppen. Var du än befinner dig, 
gläds vi över att du är här och att du kommer få lära dig mer om Mose och resan Gud 
har för oss. Gud är verklig, närvarande och vill dra dig närmare sig själv, oavsett hur 
du känner att din relation till honom är idag. Det finns en resa. Gud skapade dig, han 
älskar dig och vill att du ska lära känna honom. 

                                              Big Adventure                                               
Börja med att prata med Gud om något i undervisningen eller under grupptiden som 
stack ut för dig. Be sedan Gud om ett öppet hjärta för vad han vill säga till dig idag. 
(Att prata med Gud är som att prata med en person. Det behöver inte vara massa fina 
ord, bara prata som du gör med en vän. Han kan höra dig oavsett om du talar högt, 
viskar eller bara tänker i ditt huvud.) 

Idag ska vi titta på berättelsen om en annan person som fått en inbjudan från Jesus. 
Låt oss se hur han svarade. 

Läs Matteus 19:16-26 

I det här avsnittet kommer en man till Jesus. Vilken fråga ställer han till Jesus? 

_________________________________________________________ (vers 16)

I vers 20 svarar han Jesus att han redan har hållit budorden. Jesus kände mannens 
hjärta, så han sade till honom att göra det enda som Jesus visste skulle visa mannen 
var hans prioriteringar fanns. Vad sa Jesus åt mannen att göra?  

_________________________________________________________ (vers 21)

Jesus visste att mannen inte skulle vilja göra detta. Jesus visade mannen att evigt 
liv inte var något som han kunde förtjäna genom att göra goda gärningar. (Jesus 
förklarar detta mer i Matteus 20.) I Matteus 19:17 säger Jesus: ”Det finns bara en 
som är god.” Han syftade på Gud. Senare i vers 25 frågar lärjungarna Jesus ”Vem 
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kan då bli räddad?” Och Jesus svarar: ”För människor är det omöjligt,  men för Gud 
är allting möjligt.” Tack vare Jesu död och uppståndelse gjorde han det möjligt för 
oss ofullkomliga människor att ha en relation med en perfekt Gud. Att ha en relation 
med Gud och att komma till himlen när vi dör är inget vi kan förtjäna, inget vi kan 
vara bra nog för att få. Det handlar inte om våra ansträngningar, det handlar om vad 
Jesus gjort för oss. Jesus hjälpte den unge mannen att pröva sitt eget hjärta, sina 
värderingar och sin tro. 

Hur svarade den rike mannen på Jesu anvisning och inbjudan? 

________________________________________________________ (vers 22)

Den rike mannen gick sin väg. Han kunde ha påbörjat en resa med Jesus! Han kunde 
ha blivit en av hans efterföljare och faktiskt pratat med och lärt sig av Jesus! Men han 
valde istället att gå iväg. Hans ägodelar var mer viktiga för honom. Han kunde ha blivit 
en del av historiens största äventyr, men hundratals år senare är han känd som en 
namnlös man som gick sin väg för att han älskade sina saker mer. Han är känd för vad 
som höll honom tillbaka. Han gick miste om resan.  

Vilka var hans främsta prioriteringar? ___________________________________

Hur är det för dig? Vilka är dina främsta prioriteringar? Ta en stund och fundera på vad 
du älskar mest, vad du spenderar mest av din fritid på, och vad du tycker är viktigast.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Hjälper dessa prioriteringar dig på din resa med Gud? Eller distraherar de dig och 
hindrar dig från att påbörja denna resa?  

Idag har du hört att Gud har en resa för dig. Hur svarar du på den inbjudan? Finns det 
någon ånger eller rädsla som hindrar dig från denna resa? Vad mer behöver du veta 
eller förstå innan du skulle känna dig redo att börja den resa som Gud skapade dig 
för? Eller kanske har du redan påbörjat resan. Finns det då något som hindrar dig från 
att gå vidare? Skriv ner dina tankar här nedan. 

För att runda av ditt Big Adventure, prata med Gud om det du skrev ovan.  
När du är klar kan du gå till din NET-grupp igen.
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                                       Tillbaka i din NET-grupp                                        
(Vi hoppas att denna grupptid blir ett tillfälle för er att lära känna och uppmuntra 
varandra. Men om du inte känner dig bekväm med att svara på någon av frågorna är 
det okej. Du kan bara säga ”pass” när det är din tur att svara.) 

Vad tyckte du om den unge rike mannens reaktion?  

Finns det saker eller människor i ditt liv som hindrar dig från att följa Jesus, eller att 
komma vidare på din resa med honom? 

Om du vill följa med Jesus på resan som han har för dig, hur skulle nästa steg för dig 
se ut?  

Om du redan har påbörjat resan, hur ser nästa steg ut för dig? Hur kan du gå djupare i 
din tro? Beskriv var du befinner dig på din resa. 

Vem eller vad hjälper dig på resan? 

                                              Digging Deeper:                                                
(Detta är en del av bibelstudiet som du kan göra hemma senare, om du vill. Det är en 
möjlighet att gräva djupare i undervisningen vi pratade om idag.) 

När vi vandrar med Gud på resan upptäcker vi mer av vår identitet. Vi är fullständigt 
kända av Gud (och det är en bra sak!).  

Läs Jesaja 40:26 

Vad säger versen till oss att titta på himlen? ______________________________

Vem är skaparen av dessa ting? _________________________________________

Hur ser Gud på stjärnorna, enligt versen? __________________________________

Vet du hur många stjärnor som finns på himlen? Gissa: ______________________

Forskning som gjorts på University of Santa Barbara visar att ”Antalet stjärnor i en 
galax varierar, men om man antar ett genomsnitt på 100 miljarder stjärnor per galax, 
betyder det att det finns ungefär 1 000 000 000 000 000 000 000 (1 miljard biljoner) 
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stjärnor i det observerbara universum! Det är ungefär lika många sandkorn som finns 
på alla stränder på jorden!” 

Det är MÅNGA stjärnor och Gud känner dem vid namn.  

Hur känner du när du tänker på hur stor Guds kännedom och förmåga är? 

Gud, som skapade allt och alla miljarder biljoner stjärnor (som han känner vid namn), 
skapade dig och älskar att tänka på dig! Han vet allt om dig.  Han skapade dig med 
avsikt och han vill att du med glädje ska få använda de gåvor och förmågor som han 
har gett dig på resan han förberett för dig. Han vill att du ska lära känna honom och 
hans kärlek för dig. Detta är större än vi till fullo kan förstå, men vi kan tillbringa varje 
dag i, och i kunskapen om, hans stora kärlek till oss!  

När var första gången du förstod att Gud älskar dig och känner dig?  

Hur har den förståelsen av hans kärlek påverkat ditt liv? 

Ibland kan det vara svårt att komma ihåg och vandra i verkligheten av Guds kärlek 
till oss varje dag. Vi kan bli distraherade av andra saker eller mer bekymrade över 
vad andra människor tycker om oss. Bläddra till Efesierbrevet 3:14-19 och läs de 
verserna.  

Vad talar dessa verser om? 

”Så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och 
höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills 
hela Guds fullhet uppfyller er.” (Efesierbrevet 3:18-19) Aposteln Paulus skrev dessa 
ord till folket i Efesos och berättade att han bad om detta för dem. Vi kan be detta 
även för oss själva! Att vi skulle få veta och uppleva mer av Guds stora kärlek till oss 
varje dag på den här resan. 

Läs igenom Efesierbrevet 3:14-19 igen, men be dessa ord tillbaka till Gud den  
här gången. 

Överväg att läsa dessa verser varje morgon för att börja din dag med att veta hur 
mycket Gud älskar dig. 
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2. ”Känd av Gud” 
                                              NET-grupp                                         

Välkommen till din NET-grupp och Big Adventure. På TeenStreet träffas vi varje 
dag i våra NET-grupper så att vi kan ta del av varandras resor med Gud. Vi lär oss 
tillsammans, uppmuntrar varandra och berättar vad vi hör och upplever. Ta några 
minuter till att lära känna varandra i din grupp.

Berätta vad du heter och var du kommer ifrån. Berätta lite kort om någon resa du 
varit på, eller kanske om ditt favoritresemål?  

Med vilka ord brukar din familj eller dina vänner beskriva dig? Hur brukar de 
som känner dig bäst beskriva dig? (rolig, blyg, driftig, seriös, utåtriktad, snäll, 
ansvarstagande, glad, etc.) 

I dagens samling fick vi lära oss om Mose och att vi är kända av Gud. Hur går dina 
tankar efter den här första samlingen? Har du några frågor?  

Gud känner till allt om dig, om ditt förflutna, om vad som händer idag, om dina 
tankar, vad du hoppas på och om dina drömmar – allting. Hur känner du kring tanken 
på att vara känd av Gud?  

Det är faktiskt väldigt bra att vara känd av Gud. Han har skapat oss och vet precis allt 
vi har gått igenom, och han förstår oss. Vi behöver aldrig känna att Gud inte förstår 
oss, för han känner våra hjärtan. Han vet också precis vad vi tänker och alla val vi 
gjort genom livet. Vi behöver inte oroa oss över att dölja något för Gud, för han vet 
redan allting. Och han älskar oss ändå.  

Läs Romarbrevet 5:8-11.  

I de här verserna står det att Gud visade sin kärlek för oss genom att Jesus dog på 
korset för oss. Hur beskriver den här versen oss? (vers 8) ”Kristus dog för oss medan 
vi ännu var _____________________.” Det betyder att Gud tog det första steget för 
att nå fram till oss, och bjuda in oss till en resa med honom!  Han inbjuder oss att få 
förlåelse för alla fel vi har gjort och någonsin kommer att göra, och att bli försonade 
med Gud! Gud tog det första steget för att nå fram till dig, och göra det möjligt för 
dig att lära känna honom personligen och ha en relation med honom. Har du svarat 
honom tillbaka? I så fall, när och varför började du följa Jesus? Om du inte har svarat 
på hans inbjudan ännu, vet du vad som hindrar dig från att ta det beslutet?   
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Vi är inte alla på samma plats i vår resa med Gud, och det är okej. Det här är en resa 
för att förstå mer av vårt syfte och vår identitet. Det börjar med att förstå vad Jesus 
gjorde för oss. Hur känner du kring tanken på att vara på en resa med Gud?  

• Några av er har kanske varit med på denna resa ett tag och vill veta mer och växa 
närmare Gud.  

• För en del av er är det här kanske första gången ni hör talas om den här resan 
med Gud, och allt känns nytt.  

• Några av er har kanske varit på en resa med Gud, men blev distraherade eller 
valde vägar som har fått er att känna er väldigt långt från Gud och den resa ni  
var på.  

• Kanske har några av er lärt er om Gud och Bibeln sedan ni var små. Men det har 
aldrig känts som något personligt eller som att det har påverkat era egna liv.  

• Annat: 

Vilket exempel beskriver bäst var du befinner dig just nu? (Om inget av dessa exempel 
beskriver dig, kan du själv beskriva var du känner att du befinner dig just nu). Berätta 
för din grupp.  

Vi är så glada att var och en av er är här. Tack för att du följer med oss på den här 
TeenStreet-resan kommande dagar. Vi vet att Gud har fört dig hit och att han vill att 
du ska få lära känna honom mer. Och att du ska få känna hans kärlek till dig och veta 
mer om den resa han har för dig. Oavsett var du är i din tro, finns det alltid mer att 
lära sig och att tillämpa, allt eftersom Gud lär oss att lita på honom. 

                                         Big Adventure                                          

Börja din stund med Gud genom att prata med honom. (Att prata med Gud är som  
att prata med en person. Det behöver inte vara massa fina ord, bara prata som du  
gör med en vän. Han kan höra dig oavsett om du talar högt, viskar, eller bara tänker  
i ditt huvud.)  

Gud har fört dig hit och han vill att du ska få lyssna till hans ord de kommande 
dagarna. Be honom att leda dig den här stunden. 

Vi kommer att hoppa fram ganska många år i Moses liv i dagens Big Adventure.  
Gud använde Mose för att på ett mirakulöst sätt leda det israelitiska folket ut ur 
slaveriet i Egypten. Men folket var inte redo att gå till det nya landet ännu. Gud  
låter dem vandra i öknen i flera år, för att förbereda dem för nästa steg i deras liv.  
Läs 4 Moseboken  21: 4-8. Där kan vi läsa om israeliterna i ödemarken.
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Varför är människorna upprörda? (vers 5) _________________________________

Vad sände Herren som svar på deras klagande? ____________________________

Hur reagerade folket på det här straffet? (vers 7) ____________________________

_______________________________________________________________

Mose bad för folket och sedan sa Gud till honom att göra något. Vad sa Gud till Mose 
att göra? (vers 8) 

________________________________________________________________

Vad behövde människorna göra för att bli räddade efter att ha blivit bitna av en orm? 
(vers 8 & 9) 

_______________________________________________________________

När folket ropade på hjälp och Mose bad för dem, gav Gud dem ett sätt att bli räddade 
från de giftiga ormarna. Han sa åt Mose att göra en orm och sätta upp den på en påle. 
Genom att bara titta upp på den kunde människorna räddas från de giftiga ormarna. 
Gud gav folket ett sätt som kunde rädda dem ur situationen de befann sig i. Visste 
du att Bibeln består av 66 olika böcker, men att den har ett tema som löper genom 
allting? Bibeln är den sanna historien om hur Gud gjorde det möjligt att lära känna 
honom och ha en relation med honom. Hela Bibeln pekar på vårt behov av Jesus, som 
kom till oss som vår Frälsare. Även denna berättelse om Mose och ormarna i öknen 
pekar på Jesus. Bläddra till Nya Testamentet och läs Johannesevangeliet 3:14-18. 

Känns vers 14 bekant? Det är historien du just läste i 4 Moseboken 21! Jesus hängdes 
upp på korset för att ta vårt straff i vårt ställe, så att vi kunde få det rätt ställt med Gud! 
Läs nu vers 16 igen (Joh. 3:16). Skriv om versen med dina egna ord här: 

 

Gud kände Mose och bjöd in honom att följa honom. Gud känner dig och vill att du 
också ska vara hans efterföljare. När Adam och Eva syndade i begynnelsen, blev de 
själva och alla som föds efter dem, separerade från Gud. De fel vi gör skiljer oss från 
Gud, eftersom han är fullkomlig. Men Gud gav oss en möjliget att bli försonade med 
honom, och kunna lära känna honom och hans kärlek till oss. Han gjorde detta genom 
att sända Jesus som den fullkomlige, för att han skulle ta straffet som vi förtjänade. 
Det är vad dessa verser talar om.  
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Har ditt liv påverkats av det som Jesus gjorde på korset? I så fall, hur? 

Om du inte är säker på hur eller varför det som Jesus gjorde på korset skulle kunna 
påverka ditt liv, kan du fråga Gud om det. Kanske kan du be dina ledare att dela med 
sig av hur deras liv har påverkats, och vad det betyder för dem. 

Som efterföljare till Jesus, är hans död och uppståndelse något som borde påverka våra 
liv varje dag. På vilket sätt skulle ditt liv vara annorlunda om du inte trodde på honom?  

Om du inte tror på Jesus, och utifrån det du har lärt dig hittills om honom, vilken 
inverkan tror du att en tro på Jesus skulle kunna ha på ditt liv? 

Gud känner dig – både det bra och det dåliga – och han älskar dig. Han har döpt dig 
... din identitet kommer från vem du är i honom. (Vi kommer att prata mer om detta i 
morgon.) Samtala med Gud om denna sanning. Han är här med dig, och han är med 
alla tonåringar i alla länder som deltar i TeenStreet+ dessa dagar. Vad betyder det för 
dig att vara känd av honom? Skriv ner dina tankar här nedan.  

 

Avsluta den här stunden med att prata med Gud om dina tankar, och be honom att dra 
dig närmare honom under de här kommande dagarna.  

När du är klar går du tillbaka till din NET-grupp igen.

                                Tillbaka i din NET-grupp                                    

Om du känner dig bekväm kan du dela med dig av det du skrev om hur ditt liv har 
påverkats av Jesu död och uppståndelse.  

Har du några frågor om vad det innebär att vara på denna resan med Jesus eller att 
bli en av hans efterföljare? 

Finns det något annat från Big Adventure som du skulle vilja dela med dig av till gruppen? 

Är det något som din grupp kan be med dig om under TeenStreet? Dela med dig av 
eventuella böneämnen.  

Avsluta den här stunden med att be tillsammans och för varandra.
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                                        Gräv djupare                                            

Om du vill gräva djupare i det här att vara känd av Gud, finns här ett bibelstudium du 
kan göra på egen hand. 

Vårt tema för idag är ”Känd av Gud”. Det är så fantastiskt att vara känd av Gud! Ibland 
kan denna sanning vara något vi känner till i våra tankar, men det påverkar inte vårt 
hjärta eller vårt sätt att leva. Om man har varit en efterföljare till Jesus ett tag, kan 
man ibland bli van vid dessa grundläggande sanningar och de kan tyckas påverka 
oss mindre. Men vetskapen om att vi är kända och älskade av Gud, kan och borde 
påverka varje dag av vårt liv, när vi lever och vandrar i denna sanning.  

Be och samtala med Gud om vad du tänker och känner. Be honom hjälpa dig att 
bättre inse och förstå att du är känd och älskad av honom. 

Läs Psaltaren 139:1-18. Dessa verser är ganska välkända, så om det är hundrade 
gången du läser dem, be Gud hjälpa dig att fokusera på sanningen i det som står och 
att få ett nytt perspektiv när du läser dem. Stryk under de verser som betyder mest 
för dig i dag. 

Psaltaren 139:1-18 
Herre, du rannsakar mig  
    och känner mig.  
Om jag sitter eller står vet du det,  
    du förstår mina tankar fjärran ifrån.  
Om jag går eller ligger ser du det,  
    med alla mina vägar är du förtrogen.  
Innan ordet är på min tunga  
    vet du, Herre, allt om det.  
Du omsluter mig på alla sidor  
    och håller mig i din hand.  
Den kunskapen är för underbar för mig,  
    den är så hög att jag inte kan fatta den.  
Vart kan jag gå för din Ande,  
    vart kan jag fly för ditt ansikte?  
Stiger jag upp till himlen är du där,  
    bäddar jag åt mig i dödsriket är du där.  
Tar jag morgonrodnadens vingar,  
    gör jag mig en boning ytterst i havet,  
ska också där din hand leda mig  
    och din högra hand hålla mig.  
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Säger jag: ”Låt mörker täcka mig  
    och ljuset bli natt omkring mig”,  
så är inte mörkret mörkt för dig.  
    Natten lyser som dagen,  
    mörkret är som ljuset.  
Du har skapat mina njurar,  
du vävde mig i moderlivet.  
Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.  
    Underbara är dina verk,  
    min själ vet det så väl.  
Benen i min kropp var inte osynliga för dig  
    när jag formades i det fördolda,  
    när jag bildades i jordens djup.  
Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster.  
    Alla mina dagar blev skrivna i din bok,  
    formade innan någon av dem hade kommit.  
Hur ofattbara är inte dina tankar för mig, Gud,  
    hur väldig är inte deras mångfald!  
Räknar jag dem  
    är de fler än sandkornen.  
När jag vaknar är jag kvar hos dig. 

Ringa in de ord i verserna som beskriver hur Gud känner dig, eller vad han vet om dig.  

Hur känner du kring att Gud känner dig så väl, och att han har känt dig sedan han 
skapade dig i din mammas mage?  

Kung David har skrivit denna psalm. Han talar till Gud. ”Du” i psalmerna syftar på 
Gud. Hur ser David på Gud, utifrån det han säger? Vad tror han att Gud känner och 
tänker om honom?  

Om någon skulle fråga dig hur Gud tänker om dig, skulle du svara som David gjorde i 
psalmen? Varför eller varför inte? Vad skulle du säga? 

 Det skulle vara så häftigt att känna Gud som David gjorde. Att skriva en sång eller 
dikt som denna och som visar på hur Gud känner mig! Ta en stund och be Gud hjälpa 
dig att ännu djupare förstå och lära känna hans kärlek till dig, och hur han känner dig. 
Tacka honom för hans stora omsorg och kärlek till dig.  

Valfritt: Skriv en egen psalm, dikt eller sång till Herren som beskriver hur han känner 
och älskar dig. 
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3. ”Kallad av Gud” 
                                            NET Group                                               

Välkommen tillbaka! 

Har du någon gång gett ett namn till något? (Ett husdjur, en plats, en leksak etc.) 
Vilket namn gav du och varför valde du det namnet?  

Vad tänkte du på från undervisningen idag? Har du några frågor eller vill du dela 
något som du lärde dig?  

Utifrån vad du lärt dig hittills om Mose, vilka ord skulle du använda för att beskriva honom?  

Idag under huvudmötet hörde vi om när Mose pratade med Gud vid den brinnande 
busken. Det här är en så intressant berättelse! Gud berättade för Mose att han ville 
att Mose skulle hjälpa honom att befria israeliterna från 400 år av slaveri! Det är en 
stor uppgift, men Mose ville inte ha uppdraget. Utan att titta i texten, gissa hur många 
gånger Mose hittade på ursäkter eller sa ‘nej’ till att vara en del av vad Gud skulle göra. 

Moses såg på sig själv och sa: ”Skicka någon annan.” Mose såg på sig själv och såg 
sitt förflutna. Mose såg på sig själv och såg ett misslyckande … Gud såg på Mose och 
såg något annat. 

Hur vi ser på oss själva är ofta väldigt annorlunda mot hur Gud ser på oss och vad han 
säger om vilka vi är.  

Låt oss titta närmare på Moses samtal med Gud. Öppna era biblar och gå till Andra 
Mosebok, kapitel 3.

Vad sa Gud till Mose att göra? (vers 10) __________________________________

________________________________________________________________

Hur svarade Mose? (vers 11) __________________________________________

Gud lovar att vara med Mose och lovar också att han en dag skulle vara tillbaka på 
detta berg och lovsjunga Gud efter att ha fört ut folket ur Egypten! Men Mose är inte 
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övertygad. Han är rädd att israeliternas ledare inte kommer tro att han är sänd av 
Gud. Gud hör hans oro och svarar. 

Vad kallar Gud sig själv i vers 14? Vilket namn använder han?   

_______________________________________________________________

Gud ger Mose sitt namn och förklarar hur saker kommer hända och vad han kommer 
göra. Men Mose är fortfarande inte övertygad. Han frågar Gud, ”Men tänk om de inte 
tror mig?” 

Gud är tålmodig och säger att han kommer visa dem flera mirakulösa tecken. Men Mose 
protesterar en fjärde gång! Vilken förevändning ger han Gud i Andra Mosebok 4:10? 

________________________________________________________________

Gud svarar på hans rädsla och säger att han kommer vara med Mose och hjälpa 
honom. Men Mose svarar en femte gång och ber Gud att bara skicka någon annan! 
Läs Guds svar i Andra Mosebok 4:14-17.  

Mose protesterar fem gånger och varje gång svarar Gud på hans oro. När Gud 
instruerade författaren till Andra Moseboken att ta med den här berättelsen hade 
han kunnat utelämna den här konversationen. Men Gud ville ha det här samtalet 
nedtecknat. Mose var inte en riddare i skinande rustning, han var en vanlig man som 
Gud valde för den här uppgiften. Gud hade en plan för Moses liv. Vi ser det redan 
i början av hans berättelse när Gud mirakulöst räddar honom från döden när han 
var en liten bebis i en korg på floden Nilen. Det såg ut som om Mose hade förstört 
sina chanser att vara en del av Guds plan när han förhastat dödar egyptiern och är 
tvungen att fly från Egypten. Men Gud hade fortfarande en plan för Moses liv. När 
Gud kom till honom var Mose fylld av tvivel om sin trovärdighet inför israeliternas 
ledare, sina talsvårigheter och sin egen effektivitet, men Gud fortsatte att lugna 
honom.  

Har du, liksom Mose, någonsin tvivel om dig själv? Om du är bekväm med det, dela 
gärna vilka de tvivlen är eller vilka frågor du har. 

Hur tror du att du hade svarat om du var i Moses situation? 

Låt oss gå in i vårt Big Adventure för att ta reda på mer om hur Gud ser oss och vad 
det innebär att bli kallad av honom.
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                                          Big Adventure                                          

Gud kallade Mose vid namn, och berättade sedan vem han själv var. Gud fångade Moses 
uppmärksamhet med en brinnande buske och bjöd sedan in Mose till en resa med 
honom. Hur har Gud försökt fånga din uppmärksamhet? Det kanske inte finns någon 
brinnande buske, men Gud har en plan med att du är här just nu och läser det här Big 
Adventure. Han vet ditt namn. Börja den här stunden med att be Gud hjälpa dig att växa 
närmre honom och förstå mer av hans ord idag. Leta efter vad han vill att du ska lära dig 
och förstå idag. 

Du har också ett syfte när du vandrar på den här resan med Gud. Om du är en efterföljare 
till Jesus och har accepterat Guds frälsningsgåva kan du vara säker på att Gud har en 
mening med ditt liv! (Om du inte skulle beskriva dig själv som en efterföljare till Jesus 
och har frågor eller vill veta mer så uppmuntrar vi dig till att fortsätta läsa. Om du vid 
något tillfälle vill hitta din coach eller en ledare och prata om dina tankar/frågor med 
dem och göra Big Adventure tillsammans går det också bra.) Gud längtar efter att du 
ska lära känna honom och veta att han älskar dig. Han har också en uppgift för dig! Läs 
Efesierbrevet 2:8-10.  

Skriv ner vers 10 här: 

Låt oss för en stund föreställa oss att vi är i Moses skor och att vi går runt med fåren 
och plötsligt ser en buske som brinner men inte brinner upp. Föreställ dig att Gud 
säger denna vers i Efesierbrevet 2:10 till dig: 

(Skriv ditt namn här) ”___________________________, du är mitt mästerverk! Jag 
skapade dig på nytt i Jesus Kristus så att du kan göra de goda gärningar som jag har 
planerat för dig för länge sen.” 

Hur skulle du svara? Om du har tvivel, osäkerheter, rädslor eller sår kan du berätta det 
för Gud. Mose berättade allt för Gud och talade om sin oro och sina tvivel, och det kan du 
också göra. Föreställ dig att Gud säger det du läste ovanför till dig. Hur hade du svarat? 

Föreställ dig nu att Gud svarar dig med samma löfte han gav Mose: ”Jag ska vara 
med dig”. (Andra Mosebok 3:12) Och vi hittar ännu ett löfte i Jesaja 41:10… ”Var inte 
rädd, för jag är med dig, se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag 
hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighetens högra hand.” 

Hur vill du svara på detta löfte? 

Som Jesu efterföljare har vi fått vårt namn, vår identitet, av honom. Det betyder att 
vi tillhör honom. Bibeln säger att när vi accepterar Jesus som vår Frälsare står vårt 
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namn skrivet i livets bok. Tänk dig en bok i himlen, fylld med namnen på alla som 
följer Jesus! Så stor den boken måste vara!  

När vi vandrar denna resa med Gud kommer vi, liksom Mose, att ha svåra tider. Men 
låt oss komma ihåg de värdefulla löften vi läste idag. 

Vad är Guds svar på vårt tvivel på oss själva?  
Jag är med dig. Jag ska hjälpa dig. (Jesaja 41:10) 

Vad är Guds svar på vår osäkerhet?  
Jag är med dig. Jag ska hjälpa dig. (Jeremia 29:11; Psaltaren 1) 

Vad är Guds svar på vår rädsla för människor?  
Jag är med dig. Jag ska hjälpa dig. (Efesierbrevet 2:10) 

Vad är Guds svar på vår rädsla för misslyckande?  
Jag är med dig. Jag ska hjälpa dig. (Jesaja 40:29; 2 Korintierbrevet 12:10) 

Ibland när saker blir svåra och frustrerande eller när vi tvivlar så ser vi på oss själva. 
Gud ber oss att titta på vem som är med oss. När det blir svårt kan vi se på HONOM. 

Vilket av Guds löften (listade ovan) behövde du höra idag? Ta en stund och tacka Gud 
för det löftet. 

Vad är en sak du kan göra idag för att komma ihåg att fokusera på Gud och Hans 
löften och inte på dig själv? 

Om du ännu inte har gjort det, vill du acceptera Guds inbjudan att ansluta dig till 
honom på den här resa? Eller har du frågor och vill veta mer? I så fall, berätta det för 
Gud. Prata med honom. Fundera också på att prata med din coach eller någon på 
TeenStreet+ som du känner dig bekväm med (staff, böneteam, etc). 

Ta några minuter för att prata med Gud om de saker du har läst idag. 

                            Tillbaka i din NET-grupp                                      

Vad är en sak du vill komma ihåg från ditt Big Adventure? 

Moses hade en speciell upplevelse av Gud vid den brinnande busken. Har du haft en 
speciell erfarenhet av Gud som du skulle vilja berätta om?  
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Vi kommer att gå igenom goda tider och svåra tider på vår resa när vi vandrar i de 
äventyr som Gud har förberett för oss. Ibland händer saker och vi förstår inte varför, 
men vi kan vara säkra på att Gud aldrig kommer att lämna oss. Vi kan lita på honom.

Diskutera i gruppen hur vi kan lita på Gud mitt i svårigheter, osäkerhet och när vi är 
fulla av tvivel.  

Hur kan vi fokusera på Gud praktiskt varje dag under de svåra stunderna men också 
under de goda stunderna? 

Avsluta grupptiden med att fråga om någon skulle vilja be.

                                       Gräv djupare                                             

Tro är en stor del av vår resa. Hur skulle du beskriva vad tro är? 

(Kolla Hebreerbrevet 11:1 för att ta reda på den bibliska definitionen av tro. Jämför 
ditt svar med vad versen säger.) 

Hur kan vi göra tron till utgångspunkten för varje dag, för varje tanke, för varje steg? 

Läs Jeremiah 6:16. Vi ser flera handlingsord: spana, vandra, fråga.  Läs versen igen. 
Skriv i vilken ordning dessa tre ord är skrivna.

__________________   ______________________   ___________________

Har vi någonsin fått dessa i oordning i våra liv? Finns det några vägar du går på som 
du aldrig frågat Gud om? Är vägarna du går på hans vägar?  

Det tar bara 7 sekunder att pausa när som helst under din dag och be din fader 
att visa dig vad han ser, vad hans perspektiv är på en situation – hur ofta frågar du 
honom vad han ser?  

Hur mycket tid spenderar du på att stå och titta? Ett annat sätt att tänka på det är – 
hur mycket tid tillbringar jag stilla hos Gud, min fader? Ju mer tid du tillbringar med 
din fader desto mer kommer du att se vad han ser! Du kommer att se dig själv så som 
han ser dig! Du kommer att få se stigarna som din far går på – de goda stigarna, de 
forntida stigarna, hans stigar. 
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Under vår NET-gruppstid ställde vi frågan ”Hur tar jag bort fokus från mig själv och 
fokuserar på Gud?” Här är några exempel som vi ser i denna vers i Jeremia. Stanna 
upp och ta en tyst minut för att vara stilla med Gud. 

SPANA: Låt Gud visa dig områden runt omkring dig där han arbetar, de vägar han är 
på. [Detta är ett bra tillfälle att tacka Gud för de saker du har sett honom göra!] 

FRÅGA: Fråga Gud vad han vill att du ska göra. 

VANDRA: Gå på hans vägar och i möjligheterna som han ger dig. Lita på honom när 
du vänder din blick mot honom.  

När vi vet vem Gud är hjälper det oss att lita på honom. Här är några av Guds namn i 
Bibeln. Vilket namn sticker ut mest för dig just nu? Du kan be honom att uppenbara 
mer av sig själv för dig i den egenskapen. 

EL: Gud (”mäktig, stark, framträdande”) använt 250 gånger i GT, se 1 Mos 7:1, 28:3, 
35:11; 4 Mos 23:22; Josua 3:10; 2 Sam 22:31, 32; Neh 1:5, 9:32; Jes 9:6;  
Hez 10:5. 

EL SHADDAI: Gud Allsmäktig eller ”Gud All-tillräcklig”. 1 Mos 17:1, 2. 

ADONAI: Herre i våra svenska biblar (Stort “H”, “erre” med små bokstäver)

JEHOVA: betyder HERREN. ”Jag är den jag är” eller ”Jag kommer att vara den jag 
kommer att bli” som uppenbarades för Mose vid brinnande busken, 2 Mos 3. Guds 
namn, för heligt för att uttalas; förkortas eller skrivs ”YHWH” utan vokaler. 

JEHOVAH-JIREH: ”Herren kommer att förse.” 1 Mos 22:14. Gud förser alltid 
tillräckligt när tiden kommer. 

JEHOVAH-ROPHE: ”Herren som helar” 2 Mos 15:22-26. Innebär andligt, 
känslomässigt såväl som fysiskt helande. 

JEHOVAH-NISSI: ”Herren vårt baner”. 2 Mos 17:15. 

JEHOVAH-M’KADDESH: ”Herren som helgar” 3 Mos 20:7-8 

JEHOVAH-SHALOM: ”Herren vår frid” Dom 6:24. Shalom betyder den sortens frid 
som är resultatet av att vara en hel människa i rätt förhållande till Gud och till ens 
medmänniska.
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4. ”Sänd av Gud”
                                           NET-grupp                                                 

Vad tyckte du om undervisningen idag? Har du några frågor eller tankar 
du vill dela med dig av? 

Idag tänker vi på hur vi sänds av Gud. Vad betyder att bli ”sänd av Gud” för dig? 

När vi vandrar denna resa med Gud skickar han ut oss för att vara hans 
representanter i våra skolor, arbetsplatser, familjer och samhällen. Det är viktigt vilka 
människor du går med och vilka som påverkar dig på din resa.  

Be en person i din grupp att läsa Ordspråksboken 2:1-15 högt.  

Vad talar dessa verser om?  

Enligt dessa verser, hur ser det ut rent praktiskt att gå i vishet? 

Versarna 12-15 talar om någon som inte går i vishet. Hur beskrivs deras beslut i  
dessa verser?  

Läs Ordspråksboken 2:20. Diskutera i gruppen vad ni tror att den här versen betyder. 

Kapitel 2 i Ordspråksboken målar upp en bild av hur vishet ser ut i våra liv. Vishet kommer 
från Gud och vi vill be honom om vishet och söka hans ord för att växa i kunskap och 
förståelse. Kapitlet slutar med att säga att vishet kommer att leda dig på rätt väg med 
goda människor! Du kan se vishet genom människor du är med och den riktning du går!  

Det är verkligen viktigt för oss att gå den rätta vägen och att vi har andra med samma 
värderingar och kärlek till Gud som följer med oss. Vi behöver varandra för att 
uppmuntras och hållas ansvariga.  

Vem går på vägen med dig? Vem i ditt liv har också svarat på Guds inbjudan att resa 
med honom?  

Vilka är människorna i ditt liv som du spenderar mest tid med?  

Till och med Mose behövde människor som gick med honom och hjälpte honom. När 
vi läser Moses berättelse kan vi se att Josua, Moses hjälpare, var en uppmuntran för 
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honom. Josua hade samma starka tro på Gud och var hängiven att följa Herren. Har 
du en ”Josua-person” i ditt liv?  

Om du har en sådan person, berätta för dem att du uppskattar deras uppmuntran och 
ansvarstagande för att hjälpa dig att vandra klokt på din resa. Om du inte har någon, be 
Gud att visa dig vem du skulle kunna fråga om att vara denna uppmuntran för dig.  

Hur kan ni, som NET-grupp, fortsätta att uppmuntra varandra efter TeenStreet+?  

Innan ni går till era Big Adventures, be för varandra för de saker som ni har delat. 

                                         Big Adventure                                            

Låt oss börja med vårt Big Adventure i bön. Prata med Gud om vad du har på hjärtat 
och tacka honom för vem han är. När Jesus lärde folket att be i Matteus 6:9 började 
han sin bön med att prisa Gud för den han är och det är ett bra sätt för oss att börja 
vår bön också.  

När vi läser Andra Mosebok ser vi att israelerna äntligen lämnade Egypten efter 400 
år av slaveri! Farao gick med på att låta dem gå, och Mose leder folket och deras 
ägodelar och djur ut ur Egypten. Gå till 2 Mosebok 13:21-22 för att läsa hur Gud 
ledde folket under deras tid i vildmarken. 

Vilka var de två synliga tecknen som Gud använde för att vägleda folket? 

Det måste ha varit fantastiskt att bli ledd av ett moln på dagen och en eldpelare på 
natten! Har du någonsin blivit ledd av Gud av ett moln eller en eldpelare? Förmodligen 
inte, detta var ett specifikt sätt som Gud valde att leda sitt folk på just den här 
gången. Hur ser det ut att ledas av Gud nu? Hur leder Gud dig? Hur vet du om du 
följer honom? 

Låt oss titta på några av de huvudsakliga sätten som Gud leder oss på.  
Läs Psaltaren 119:105. 

Bibeln kallas ofta för ”Guds ord” och ”Skrifterna”. I denna vers jämförs Bibeln med 
vilka två saker?  

Vi har en enorm skatt i Bibeln. Gud använder sitt ord för att kommunicera med oss och 
för att hjälpa oss att veta vem han är. Gud leder oss med sitt ord. Ett liv på vandring 
med Jesus innebär att vi läser hans ord och låter hans vilja vägleda våra värderingar, 
prioriteringar och beslut. Vad är en bibelvers som har hjälpt dig på din resa med Jesus? 
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Låt oss titta på ett annat sätt som Gud leder oss. Läs Johannes14:15-21 nedan. 

”Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag skall be Fadern, och han ska ge er 
en annan Hjälpare som ska vara hos er för alltid— sanningens Ande. Världen kan inte ta 
emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för 
han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. 
Ännu en kort tid, och världen ser mig inte längre. Men ni ska se mig, för jag lever och ni 
ska leva.  Den dagen ska ni förstå att jag är i min Far, och att ni är i mig och jag i er. Den 
som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Den som älskar mig 
ska bli älskad av min Far, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom.” 

Jesus sa detta när han talade till sina lärjungar under den sista måltiden. Han 
förklarar för dem vad som kommer att hända när han återvänder till himlen. Jesus 
beskriver den helige Anden i dessa verser. Gå tillbaka och ringa in de ord som 
beskriver den helige Anden.  

Hur beskriver den här versen den helige Anden och hans roll? 

Johannes 16:13 är en annan vers som talar om den helige Andens roll. Den säger, ”Men när 
han kommer, sanningens Ande, då ska han leda er in i hela sanningen.” Den helige Anden 
är vår guide för att leda oss närmare Gud och hjälpa oss att be och förstå Guds vägar.  

Vi läser om den helige Anden igen i Apostlagärningarna 1:8 när Jesus sa:  

”Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i 
Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.”  

Jesus talade här till sina lärjungar, men denna vers är också för hans efterföljare idag. 
Vi får den helige Anden och skickas ut för att bli Jesus ambassadörer! Precis som 
Mose var sänd av Gud för att befria israeliterna från deras slaveri och leda dem till 
frihet har även vi fått ett uppdrag av Gud. Lärjungarna skulle vara vittnen om Jesu 
budskap i Jerusalem (staden där det fanns just då), Judeen (deras region), Samarien 
(området nära dem där det bodde människor som var annorlunda än dem och som 
de inte kom överens med) och hela vägen till jordens yttersta gräns! Vi är sända till 
människor nära oss och långt borta. Och en cool sak med Europa är att vi har så 
många människor som brukade bo långt bort som nu bor nära oss! Många människor 
som kommer från länder med knappt någon tillgång alls till Bibeln lever nu i Europa. 
Du kan vara den första som berättar för någon om hoppet om Jesus och du behöver 
inte ens lämna ditt land eller lära dig ett annat språk.  

Vem sänder Gud till dig som du kan dela din tro med? Kanske kan det börja med 
ett samtal om TeenStreet och vad du lärde dig här. Kanske det kan vara att dela din 
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historia och hur din resa med Jesus började. Be Gud att visa dig en person som du kan 
be för och berätta för om evangeliets goda nyheter under nästa vecka. Det kan vara en 
vän, släkting, granne. Be om det nu och skriv namnet på personen här. 

Jesus talade också om sina bud under den sista måltiden. Gå tillbaka till verserna i 
Johannes 14 ovan och stryk under vad Jesus säger om sina bud. Vad vill Jesus att hans 
efterföljare ska göra med hans befallningar? 

Att resa med Jesus är att hålla hans bud. (Och det är att ångra oss när vi trasslar till det, 
att acceptera hans förlåtelse och sen gå tillbaka till vägen igen.) När du tänker på Jesu 
bud, vilka befallningar tänker du på? 

Kanske tänkte du på Matteus 22:37-39 där Jesus sammanfattar det största budet. Slå 
upp versen. Vad befaller Jesus sina efterföljare att göra?  

Hur ser det ut att praktiskt lyda dessa två bud? 

I undervisningen idag talade vi om att bli sänd av Gud. Att bli sänd av honom är att 
färdas med honom och att leva med ett syfte. Det är att bli ledd av Gud genom den 
helige Anden genom att läsa hans ord och att leva enligt hans bud.  Vi sänds ut att gå i 
de vi är i honom. Vi sänds ut för att dela hans budskap om kärlek och förlåtelse. Vi ska 
leva ut kärlek och förlåtelse varje dag i våra egna liv. Vi sänds ut dit han har satt oss 
just nu. Du behöver inte vänta tills du är äldre för att bli sänd av Gud, redan nu skickar 
han dig till din skola, din arbetsplats, din familj, din gemenskap, och din kyrka för att 
representera den Gud är! Att bli sänd av Gud är inte baserat på en plats, det är ett 
tänkesätt. Vi får ansluta oss till Gud i vad han gör i världen! 

Innan vi avslutar detta Big Adventure – vad innebär det för dig att bli ”sänd av Gud”?  

Avsluta din tid med att be och prata med Gud om vad han har lagt på ditt hjärta som du 
kan vara en del av när du sänds ut av honom. 

                                    Tillbaka i din NET-grupp                                   

När vi nu deltar i den sista dagen av vår tid tillsammans får ni gärna dela med varandra: 

3 av dina favoritsaker med TeenStreet+

2 saker du vill ta med från den här tiden (två saker som du inte vill glömma). 

1 sak som du kommer att omsätta i praktiken dagligen för att komma ihåg och tillämpa 
de 2 saker som du lärt dig.  
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                                         Gräv djupare                                           

Låt oss ta en titt på en annan person i Bibeln som var på en resa med Gud. När du 
läser namnet Jona, vilken bild eller del av hans resa kommer du att tänka på?  (Om 
du inte har hört talas om Jona tidigare så finns det en kort bok i Gamla Testamentet 
uppkallad efter honom som berättar hans historia. Kolla upp den.) 

Jona är mest ihågkommen för det otroliga som hände honom när han inte lydde Gud. 
När han seglar på ett skepp i motsatt riktning än dit Gud sa till honom att gå kommer 
en storm och Jona kastas överbord. Han drunknar dock inte eftersom en stor fisk 
kommer och sväljer honom. Han överlever i magen i tre dagar innan fisken spyr upp 
honom på stranden.  

Vi har ofta inte så mycket medlidande med Jona. Kanske är det på grund av de 
tecknade bilder vi har sett av Jona som sitter i ett utrymme i fiskens mage som är lika 
stort som ett rum med en lykta hängande från ”taket” (i verkligheten var det varken 
bekvämt eller rymligt). Eller kanske är det för att han inte lydde och vi tycker att han 
borde ha gjort vad Gud sa till honom att göra från första början.  

Vad var det för meddelande som Jona skulle leverera? (Jona 1:2)  

Vilken stad skulle han meddela detta budskap? 

Här kan lite historia vara till stor hjälp. Nineve var en provins i det assyriska riket. 
Assyrierna erövrade stora områden vid den här tiden i historien. ”Ledarna för denna 
grymma regim hade ett rykte om sig av fysisk och psykisk terror, som de fritt tillfogade 
sina fiender. Forskare anser att det var ganska troligt att Jonas hemstad en gång hade 
varit i vägen för en assyrisk belägring. Så det är möjligt att han hade sett medlemmar 
av sin egen familj eller några av sina bästa vänner torteras och dödas av hänsynslösa 
onda horder från Nineve.” (-Priscilla Shirer)  

Nu förstår vi lite mer av varför Jona inte ville lyda Gud när hans färd tog honom till 
Nineve. Jona ville se Gud straffa folket. Han ville inte varna dem för att fortsätta 
synda. Han ville se rättvisa skipas, men Jona lydde tillslut och tog meddelandet till 
Nineve. Till hans besvikelse trodde folket honom och omvände sig från sin synd.  

Vad var Jonas svar när han såg nineviterna ångra sig och Gud säga att han inte skulle 
straffa folket? (Jonah 4:1-3) 

Hur beskriver Jona Gud? (4:2) 



30

4. ”Sänd av Gud”

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Ibland kan vi läsa Gamla Testamentet och tro att Gud inte är barmhärtig, men här ser 
vi en person från den tiden som beskriver Gud som barmhärtig, medkännande, sen 
till vrede, full av outtröttlig kärlek, ivrig att inte förgöra människor. Låter det bekant? 
Vi har nog hört den här beskrivningen i en annan del i Gamla Testamentet. Gud 
beskriver sig själv för Mose i 2 Mosebok 34:6. 

Hur beskriver Gud sig själv i den här versen? 

___________________, ____________________, ___________________

_____________________________________________________________

Gud beskrivs på detta sätt på fem andra ställen i Gamla Testamentet  
(4 Mosebok 14:18 ; Nehemja 9:17 ; Psaltaren 86:15 ; Psaltaren 103:8 ; Joel 2:13). 

Vilka av dessa ord som beskriver Gud står ut mest för dig just nu?  

Hur har du sett Gud vara detta i ditt liv? 

Jona visste att Gud är redo och villig att förlåta och han ville inte att han skulle förlåta 
dessa människor som hade orsakat så mycket smärta. Ibland tar våra resor med 
Gud oss till svåra platser. Att gå med Gud betyder inte att vi inte kommer att stöta 
på svårigheter. Lydnad kommer ibland att vara mycket svårt. Men precis som Gud 
arbetade i nineviternas liv när de såg hans nåd som svar på sin omvändelse var Gud 
också verksam i Jonas liv. Han kände till de skador som fanns i Jonas liv och den 
bitterhet som fanns i hans hjärta. Gud brydde sig tillräckligt mycket om Jona för att 
föra det ut i ljuset. Våra resor är en förfinande process, de är möjligheter att lita på 
Gud när vi går igenom utmaningar. Vi lever i en ofullkomlig värld och det kommer 
att finnas svårigheter och besvikelser och stunder när vi inte förstår varför saker 
händer. Men i dessa ögonblick är Gud precis bredvid dig. Hans heliga Ande är inom 
dig och hans närvaro kommer att vara tillräcklig för att ta dig igenom de svåraste 
ögonblicken.  

 Prata med Gud i bön om vad som än finns på ditt hjärta.
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5. ”Fira resan” 
                                            NET-grupp                                              

Välkommen tillbaka till din NET-grupp! Vi ska börja med att leka en lek. 
Ta ut några saker som du har i fickorna, i väskan eller ryggsäcken. Försök 
att tillsammans hitta ett sätt att stapla sakerna på varandra till ett så högt 
torn som möjligt. Tävla mot de andra NET-grupperna i att bygga det stör-
sta tornet! Ni har 4 minuter på er att bygga ert torn. 

Dela med varandra 1 höjdpunkt och 1 svår stund som du upplevt under de senaste 
månaderna sedan TeenStreet+ i augusti. 

Hur har det gått för dig på din resa med Jesus? Vad har varit en positiv aspekt och vad 
har varit en utmaning? 

Vad var något du hörde i undervisningen idag som du vill komma ihåg? Varför stack 
detta ut för dig? 

                                         Big Adventure                                            

Det är dags för Big Adventure! Du vet hur detta fungerar, börja din tid med att prata 
med Gud. Prata med honom om vad som än finns på ditt hjärta just nu. Be honom att 
hjälpa dig att ha ett öppet hjärta så att du kan lära av honom och hans ord idag. 

Under TeenStreet + har vi lärt oss av Moses resa. Det är så bra att Bibeln är så ärlig. Vi 
läser om de fantastiska saker som människor gjorde på sina resor och vi lär oss också 
om de misstag de gjorde och hur de gick till Gud för förlåtelse och kom tillbaka på rätt 
spår igen. 

Vi ska läsa i Josuas bok idag. Snabb sammanfattning… Mose dog och den nya 
ledaren hette Josua. Josua älskade Herren. Han hade tjänstgjort som Moses assistent 
och han var den som Gud hade utvalt till att leda israeliterna efter Moses död. När vi 
börjar läsa Josuas bok har folket avslutat sin tid i öknen. De kommer äntligen att få 
komma in i det förlovade landet och börja bygga upp sina hem där! Det första steget 
är att de måste korsa Jordanfloden. Det finns inga broar och de har inte båtar att ta 
med sig själva och alla sina ägodelar och djur över floden. Josua 3:15 berättar att det 
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var skördesäsong och att floden svämmade över, så vi vet att detta inte var någon 
liten bäck.  

När israeliterna började sin resa och lämnade Egypten, vilket mirakel gjorde Gud vid 
Röda havet? 

Jag tror inte att folket någonsin glömde det ögonblick de gick genom ett hav på torr 
mark med väggar av vatten på båda sidor av dem! De berättade förmodligen den 
historien ganska många gånger för sina barn under de 40 åren i öknen. Nu var det 
dags att korsa ett annat vatten och Gud gjorde återigen samma mirakel för den nya 
generationen att se med egna ögon! Floden delades och de gick över på torr mark! 
Folket skulle inleda en ny fas av sin resa och Gud påbörjade den med ett berömt 
mirakel som de hade hört sina föräldrar och mor- och farföräldrar prata om!  

Läs Josua 4:1-7 

Vad sa Josua till de 12 männen att göra? 

Vad var syftet med stenarna? (vers 6-7) 

Det är så viktigt att komma ihåg vad Gud har gjort och att komma ihåg hans 
trofasthet. Israeliterna gjorde detta minnesmärke av stenar så att varje gång de såg 
det kunde komma ihåg vad Gud hade gjort den dagen på den platsen. De kunde 
komma ihåg hur han hade försett och väglett dem. 

Varför tror du att det är viktigt att komma ihåg?  

På våra resor, precis som på Moses resa, kommer det att finnas riktigt fantastiska 
stunder, genomsnittliga stunder och det kommer att finnas svåra tider. Vi kan 
frestas att glömma Guds kraft, hans trofasthet och hans kärlek när saker och ting är 
utmanande, men det är särskilt då vi måste minnas. Idag talar vi om att fira resan. 
Idag är en möjlighet att se tillbaka och komma ihåg vad Gud gjorde på TeenStreet+ 
och vad han har gjort sedan dess och före TeenStreet+. Att minnas är ett sätt att 
lovsjunga Gud, att vara tacksam och att låta vår tro byggas upp när vi tänker på hur 
han genom historien alltid har varit trofasthet. 

Så låt oss ta en stund för att göra vår egen hög med stenar för att minnas och namnge 
de sätt som Gud har varit trogen. Rita en hög med stenar här. (Den behöver inte vara 
jättekonstnärlig, du kan rita ovala former ovanpå varandra.) Skriv inuti varje sten ett 
minne av en tid där du har sett Gud vara trogen. Hur har han svarat på dina böner? 
Vilka händelser gjorde att du fick lära dig om Gud? Detta kan vara stora saker, det kan 
vara små saker, men stunder där du har sett Guds trohet. Vilka bibelverser har hjälpt 
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dig att lära dig och förstå vem Gud är och har uppmuntrat din tro?

Ta några minuter och tacka Gud för hans trofasthet och be honom att hjälpa dig 
komma ihåg de saker han har gjort i det förflutna. (Om du inte har påbörjat din resa 
med Jesus ännu, hitta din coach och be dem att dela med sig av hur de märkt några 
av stenarna på sin resa. Om du känner dig bekväm med det, be dem att dela med dig 
mer av vad det innebär att resa med Jesus.)

                              Tillbaka i NET-gruppen                                    

Dela din teckning av dina stenar med din grupp och dela med dig av vad en del av 
dina stenar representerar. (Om du inte är en efterföljare till Jesus ännu och du just 
börjar lära sig om Gud är vi så glada att du är här. Det är okej om du inte gör den 
här aktiviteten. Lyssna på vad de andra har skrivit och på vilka sätt de har sett Guds 
trofasthet.) 

Be tillsammans i gruppen. Dela ett böneämne och något som du vill tacka Gud för. 
Tacka Gud för hur han har visat er sin trofasthet. 

                                         Gräv djupare                                            

Visste du att Mose skrev en av psalmerna?! Gå till Psalm 90 för att läsa vad han skrev. 
Hur kunde Mose fortsätta att uthärda och älska folket i 40 år i en het öken? Det hade 
varit en riktig utmaning att göra det som Mose gjorde! 

Finns det någon i ditt liv som du ibland kämpar med att vara med? Moses skulle veta 
hur du känner. Han hade tusentals människor som gnällde på honom. 

Vers 1:  

Hur beskriver Mose Gud i vers 1?  

(Tänk på alla de saker ett hem ska representera – familj, gemenskap, avkoppling, 
mat – det ska vara en plats för säkerhet och vila och försörjning.) 

När vi läser igenom psalmen ser vi att Mose vände sig till Gud för allt! Om vi skulle 
sammanfatta hela kapitlet i en vers skulle det kunna vara ”Jag kan härda ut genom 
öknen för att min Gud ger mig allt jag behöver!” (David sade en liknande sak i Psalm 
23 vers 1-”Herren är min herde, mig ska inget fattas.”) 
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Vår Gud vill att vi ska gå till honom med allt vi bär på. Mose hade ett liv med några 
höga toppar, några skrämmande dalar och allt däremellan. Han tog med sig sina 
känslor till Gud i den här psalmen ... vi borde göra detsamma.  

Läs vers 12.  

Vad ber Mose Gud om?  

Ett annat sätt att se på det – vad säger Mose kommer från Gud?  

Mose vänder sig till Gud för att lära sig av honom. Han vill lära sig av Gud – han vill se 
sina dagar och sitt liv som Gud ser det. Vishet kommer från Gud.  

Läs vers 14. 

Varifrån kommer tillfredsställelsen? Varifrån kommer glädjen?  

Läs den sista versen av psalmen. Läs den flera gånger – den är så bra! Detta är en 
fantastisk vers att förvandla till en bön till Gud. 

Mose börjar sången med att säga att Gud är hans hem, hans allt. Mose avslutar sin 
sång med att be om Guds nåd – allt han gör är för Gud. 

Precis som Mose, skriv din egen psalm. Att skriva en psalm är som att skriva en 
bön eller en sång till Gud. Berätta för honom om dina känslor (de sorgliga och de 
glädjefyllda), skriv hur du har sett honom vara trofast, berätta för honom om dina 
tvivel, be honom om hans hjälp, kom ihåg vem han är och proklamera hans löften 
som du gör anspråk på. 



Reach Me if You Can! Checklista
Bocka av varje station när du har klarat av uppgiften. Du måste klara av 
alla fem. Station 6 måste göras sist.

Station 1: Var i hela världen är du? 
Att prata om:  Vilka behov tror du finns i den här delen av världen? T.ex. fattigdom? 
Människohandel? Naturkatastrofer? Annat? Hur kan du göra skillnad där?

Station 2: Felöversatt!  
Att prata om:  Vad tyckte du om uppgiften? Vad lärde du dig om språkets betydelse? 

Station 3: Stå eller böja knä? 
Att prata om:  Hur kändes det för dig? Obekväm, rädd, lycklig, glad? Var det 
annorlunda mot vad du är van vid? Kunde du uppleva Gud i denna annorlunda form 
av tillbedjan? Vad säger det här om dig? Om Gud?   

SStation 4: Lukta och smaka!  
Att prata om:  Vad tyckte du?! Har du smakat nåt liknande förut? Utmanade det dina 
smaklökar? Är det bra eller dåligt för dig? Vad tyckte du om att äta med händerna?    

Station 5: Vill du dansa?  
Att prata om:  Vad tyckte du om den här uppgiften? Kan du se det som ett sätt att 
dela de goda nyheterna? Var det svårt för dig? 

Station 6: Gräv djupare! Reflektion  
Hitta en lugn plats där du och din grupp kan gå igenom och prata om de uppgifter ni 
just avslutat! 
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Intro  

| B     | B C#m | G#m | G#m F# | 

Verse 1 

B 
I lift my eyes  

      C#m         G#m     
Up to the sky, I fix my mind 

	                  F# 
On who you are and all you've promised 

B 
I give my life  

C#m    G#m 
A sacrifice, To you and I 

	                    F# 
choose to go where you have called me 

E                       F# 
I’m crucified And testify 

E                      F# 
In you I am alive 

Chorus 

	            B	           
In you I have been named  

     C#m	            G#m 
In you I have been known 

      F# 	              E	       	  
By you I have been called 

                                     G#m 
to the ends of the earth  

                   F# 
And I will follow 

Verse 2 
I’m justified 
In Jesus Christ I say goodbye 
To all the things that separate me. 
I set aside 
My selfish pride And pray that I 
would grow to be all that I could be 
I’m crucified And testify 
In you I am alive  

Chorus (2x) 

Bridge (2x) 

E                       B              F#                        G#m	
Open up my eyes in wonder To the glory of 

E                      B                F#	  
God, the son, His holy thunder I believe in His 

E                        B                 F#       G#m            E B F# 
Promises and I surrender To the call on my life 

Chorus 2 (2x) 

Db 
In you we have been named  
In you we have been known 

	                  Gb 
By you we have been called to the ends of the  

Db (Bbm)	                Ab 
earth       And we will follow 

Chorus 3 (2x) 

               Gb  Db  Ab  Bbm 
In you we have been named  

	                 Gb  Db  Ab   
In you we have been known. 

                Gb  Db  Ab  Bbm 
In you we have been named  

	                Gb  Db  Ab 
To the call on my life  

 

Music: Claas-P. Jambor  
Lyrics: Claas-P. Jambor, Símun Jóannesarson Hansen, Aaron Lewis

NNAMED - ÅRETS TEENSTREET-SÅNG 2021
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RAG – Raise & Give
RAG är årets insamlingsevent på TeenStreet. Före och under varje TeenStreet 
samlar vi in pengar för att stödja ett gott ändamål, oftast ett projekt inom OM, som 
kommer att påverka ungdomar i och utanför Europa. Pengar samlas in genom vårt 
RAG-race och andra aktiviteter under veckan. 

RAG-projekt 2021 

TeenStreet runtom i världen! 
Vi lever i en tid som har sett den största 
mängden flyktingar i världshistorien. 
Människor har lämnat sina hem på grund 
av krig och svält, och många av dem väntar 
i flyktingläger på en bättre framtid. Bland 
dessa flyktingar finns också tonåringar. Ofta 
har de flytt från sina hem utan sina föräldrar. 
Det finns många aktiviteter i flyktinglägren 
för små barn och unga mammor. Det är 
bra! Men för tonåringar organiseras inget. 
De ser ingen framtid och har inget att 
göra. Vår dröm är att anordna TeenStreet 
för tonåringar på flykt. Vi vill skapa ett 
TeenStreet-program speciellt för dem, för att 
ge dem hopp, glädje, uppmärksamhet och 
en försmak av Guds rike. 

Skolor i Malawi 
I norra Malawi finns det redan två skolor 
för föräldralösa barn och ungdomar. En 
tredje skola är planerad, och vi vill samla 
in pengar till skolorna. Det är en av de 
fattigaste platserna i landet och skolorna 
gör stor skillnad. De har 12 olika årskurser 
i skolan och arbetar även med jordbruk, 
ungdomsverksamhet och idrott. Projektet 
involverar både kristna och muslimer och 
hjälper till att bygga broar mellan dem, och 
ger dem möjlighet att leva ut sin tro. För bara 
10 kr kan ett barn få mat i en hel månad. 
Just nu finns det cirka 600 barn i dessa 
skolor – låt oss vara med och göra skillnad. 

Norra Indien 
Omkring 96% av befolkningen har liten 
eller ingen tillgång till evangeliet i Indien. 
Människor där vill lära sig engelska eftersom 
språket är ett verktyg som kan hjälpa dem 
att ta sig ur fattigdomen. New Dehli och 
Moaradabad är två platser där vi har sett 
människor komma till tro på Jesus genom 
engelska Bibel-kurser, där man får lära 
sig engelska genom att läsa Bibeln. Små 
grupper av troende har bildats. De engagerar 
sig nu för att växa i sin tro och nå fler indier 
för Kristus. 

Sport i Bangladesh 
Trots att Skolverket i Bangladesh inte 
uppmuntrar idrott, finns det ett stort 
intresse från barn och ungdomar att spela 
fotboll, cricket och volleyboll. Genom dessa 
idrottsaktiviteter vill vi investera i denna 
generation och inte bara ge dem det de vill 
ha, utan också vad de behöver:  de goda 
nyheterna om Jesus. De söker efter idrott 
och vi erbjuder dem också möjligheten att 
delta i Guds resa för dem. I små grupper 
lär de sig att vara ett lag på olika sätt och 
förhoppningsvis leva ut sin resa med Jesus. 



Fortsätt resan… 

Resan fortsätter även efter att TeenStreet + slutar och vi vill uppmuntra 
och utmana dig att dela vidare det du har lärt dig och upplevt med andra! 
Kom ihåg att du har blivit utsänd av Gud med ett syfte. 

Här är ett enkelt sätt att leda en bibelstudie med dina vänner eller famil-
jemedlemmar, även om de inte tror än. Vi har föreslagit ett par lämpliga 
bibeltexter som alla har ett budskap om hopp. 

Hur gör man?   
1. Läs och reflektera över en bibeltext/berättelse. 

2. Fundera över dessa frågor och diskutera kring dem tillsammans.  

(Ta en fråga i taget)  

• Vad kan jag LÄRA mig om Gud från den här texten?  

• Vad SÄGER den här texten om människor?  

(Deras tankar, attityder, handlingar etc.)  

• Vad SÄGER den här texten att jag ska GÖRA eller INTE GÖRA?  

• Hur kan jag LÄRA andra detta? 

3. Avsluta med en enkel bön.   

Förslag på bibeltexter att läsa tillsammans med icke-troende (berättelser 
om hopp):   
1. Hopp för den som är utanför: Lukas 7:36-50 

2. Hopp för de icke-religiösa: Lukas 18:9-17 

3. Hopp som förändrar: Lukas 18:18-30 & 19:1-10 

4. Hopp om förlåtelse: Matteus 18:21-35 

5. Hopp genom döden: Lukas 22:26-23:25 och 23:32-43 

6. Hopp som återuppstår: Lukas 24:1-20 

7. Hoppet väntar på dig: Lukas 15:11-32
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TeenStreet-shop

NAMED oversize unisex t-shirt 22.99€

TeenStreet 2021 long sleeve unisex shirt 26.99€

TeenStreet 2021 beanie 12.99€

TeenStreet 2021  
sweatpants unisex 39.99€

  15% OFF & FREE SHIPPING!   

Use coupon code  IAMNAMED21 
at checkout online.

www.teenstreet.life/shop
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Boka in redan nu... 

TeenStreet 2022 

Offenburg, Tyskland 

29 juli – 5 augusti 


