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VÄLKOMMEN TILL 
TEENSTREET 2022
Vi är så tacksamma för att du vill komma och hjälpa till vid årets TeenStreet i 
Nederländerna. Utan sådana som dig, som har ett hjärta för tonåringar, skulle 
det vara omöjligt att anordna dessa läger. 

Vare sig det är första gången du är med på TeenStreet eller om du har varit med 
på TeenStreet i många år är vi glada att du kommer. Oavsett om du är coach, 
arbetar med säkerhet, städning, mat och dryck, KidsStreet, bön, själavård eller 
vad din roll än är, så är du viktig och vi vill hälsa dig varmt välkommen.   

I den här manualen hittar du riktlinjer och instruktioner för ledare och vuxna 
på TeenStreet. Du kommer att lära dig om årets tema, om säkerhet och hur vi 
behandlar varandra på TeenStreet, samt om de olika rollerna på TeenStreet. 
I slutet hittar du bibelstudierna på årets tema:  – UNFOLD!   

Vi tror att TeenStreet 2022 kommer att ha en enorm inverkan på många liv, både 
tonåringar och vuxna, och även på ditt liv! Det kanske inte sker omedelbart, men 
Gud kommer att uppfylla sina löften under de kommande månaderna och 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!

Var modig, gå på djupet och ha kul medan du 
tjänar och öppnar Guds Ord med oss.

//Ledarteamet, TeenStreet Europe
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KAPITEL 1 
– INTRODUKTION
Vi vill börja med att säga tack för att du tar dig tid att förbereda dig 
ordentligt för din roll på TeenStreet. TeenStreet handlar inte bara om 
tonåringar utan också om vuxna som du – som frivilligt investerar tid och 
energi i den yngre generationen genom att vara en förebild eller mentor i 
en liten grupp, eller NET-grupp, som vi kallar det. 

Både tonåringar och vuxna deltar i dessa NET-grupper. Det är vår önskan 
att Gud talar till – och genom – var och en av oss på Teenstreet. Därför är 
det viktigt att vi är förberedda, både andligt och praktiskt. Det är därför 
denna manual är så viktig!

TEENSTREETS ORGANISATION

Teenstreet handlar först och främst om människor. Det här är de olika 
personer som du kommer att träffa:

TONÅRINGAR
Tonåringarna är hjärtat av TeenStreet. Alla vuxna på TeenStreet är där för att 
fullfölja vår vision och vårt syfte för tonåringarna. 

COACHER
En coach har ansvar för tonåringarna i sin NET-grupp (4–7 tonåringar och en 
vuxen ledare av samma kön och med samma språk). Det är coachernas ansvar 
att leda NET-samlingen på förmiddagen och på kvällen, följa upp tonåringarna, 
tillbringa personlig tid med varje tonåring och vara en vuxen vän. 
Mer information om coachens roll finns i coachens arbetsbeskrivning i den här manualen.

M&M:s
Det finns normalt ett M&M-par (Ministry & Mentoring) för varje 7–10 
coacher. M&M-paret består av en man och en kvinna (inte nödvändigtvis 
ett gift par). De träffar coacherna varje dag för att ge stöd och uppmuntran. 
M&M:s finns också tillgängliga för att be tillsammans med coacher och 
tonåringar. De utgör en viktig länk mellan coacherna, NET-grupperna och 
TeenStreets personal. 
För mer information om rollen som M&M, se arbetsbeskrivningen i denna manual. 
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SERVICE TEAM
Många fantastiska volontärer gör TeenStreet möjligt genom praktisk tjänst 
på många olika områden.  De hjälper till att laga mat i köket, städa toaletter, 
skydda oss (security), servera oss fika och snacks eller använder sina 
gåvor inom konst, sport, första hjälpen eller kommunikation och mycket 
mer. Serviceteamet är helt nödvändigt! Volontärer kan även hjälpa till i 
böneteamet eller själavårdsteamet. 

För mer information om vad det innebär att vara med i Service Team, se arbetsbeskrivningarna i 
denna manual. 

TEENSTREET STAFF
TeenStreets Staff är de som utgör ledarskapet på TeenStreet, inklusive 
ansvariga för olika avdelningar, hemkontorsrepresentanter, nyckelpersoner i 
programteamet och ansvariga för service-teamet.

OM OSS

Vår vision
TeenStreet arbetar 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.

Våra grundvärderingar

1. Påverkan
Vi vill göra ett bestående avtryck i tonåringarnas liv. Det betyder att vi hjälper 
dem att förstå och komma fram till egna beslut istället för att tala om för 
dem vad vi tycker att de borde göra. Smågrupper och personliga studier 
spelar en viktig roll i att hjälpa tonåringar tillämpa undervisningen i sina liv.

2. Relationer
Vi vill att våra tonåringar ska ha en verklig relation med Gud och hälsosamma 
relationer till andra människor. Vi strävar efter att älska Gud och våra 
medmänniskor på TeenStreet. Vi erbjuder möjligheter för tonåringarna att 
utveckla sin vänskap med Jesus, sina relationer med andra tonåringar och 
sina relationer med vuxna som de litar på.

3. Utrustning
Vi vill fostra en generation av människor som räknar med att Gud ska 
använda dem just nu, inte bara i en avlägsen framtid. Vi vill att tonåringar ska 
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kunna tjäna Gud på många olika sätt, genom att använda sina gåvor och sin 
passion. Det här handlar om att göra saker tillsammans för Gud och för en 
värld som lider!

Vilka arrangerar 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 4900 arbetare som 
finns i över 120 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.

TeenStreet har visat sig vara särskilt effektivt i att:

• utmana unga människor att hitta sin egen relation med Jesus,

• träna och utrusta unga ledare i praktiskt tjänande – och att bryta ner 
barriärer mellan kulturer, samfund och generationer.

• förbereda unga att bli mer engagerade och involverade i deras lokala 
församling

Tolkning
Omkring 50% av tonåringarna på Teenstreet har inte engelska eller tyska 
som modersmål. Vi är fast beslutna att se till att alla våra tonåringar kan 
förstå och engagera sig i programmet på sitt eget språk. Därför översätter vi 
alla huvudsamlingar. 
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KAPITEL 2: SÄKERHET 
OCH VÄLBEFINNANDE
Vi vill att TeenStreet ska vara en trygg plats. En plats där tonåringar ska 
kunna växa i sin relation med Jesus för att sedan kunna gå ut och låta 
honom bli synlig genom dem i deras egen omvärld.

TeenStreet är en gemenskap av människor i olika åldrar från många olika 
länder och med olika kyrkobakgrund. På TeenStreet vill vi respektera 
deltagarnas olika kulturer, olika stilar av tillbedjan och sätt att vara och inte 
döma andra efter hur vi är vana vid att det ska vara. Istället vill vi älska Gud 
av hela vårt hjärta, av hela vår själ, av all vår kraft och av allt vårt förstånd 
och älska vår nästa som oss själva som det står i Markus 12:30-31.

Riktlinjerna och reglerna på följande sidor kommer hjälpa dig att trivas i 
gemenskapen och få ut mesta möjliga av den.

KINGDOM LIFESTYLE STATEMENT (KLS)

Din egen och andras SÄKERHET

1. Olagliga handlingar är självklart förbjudna på TeenStreet. Jag förstår 
att ledarna enligt lag är skyldiga att rapportera brott till polisen, som 
till exempel användande eller innehav av droger, användande av knivar, 
våldsamt beteende, hot, vandalism, rasism och liknande.

2. Jag kommer inte dricka alkohol under TeenStreet, varken på eller 
utanför evenemangsområdet. Jag kommer inte att röka eller på annat 
sätt använda tobak, varken på eller utanför lägerområdet.

3. Jag kommer att följa de instruktioner jag får av ledare och personal.

4. Jag förstår att tonåringar bara får lämna evenemangsområdet under 
särskilda tider, och då i grupper om minst tre personer. Jag förstår att 
tonåringar måste informera deras coach innan de lämnar området.

5. Jag kommer alltid att bära mitt armband och min badge runt halsen när 
jag närmar mig ingångarna eller befinner mig på området.
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6. Jag förstår att inlines, skateboardar, etc. endast är tillåtna på angivna 
områden och att bollspel, frisbees och liknande endast är tillåtet 
utomhus. Jag förstår att jag inte får stå på stolar eftersom detta är 
förbjudet på hela eventområdet.

ÄLSKA OCH RESPEKTERA DIG SJÄLV OCH ANDRA

7. Jag kommer att visa kärlek & respekt för alla människor på TeenStreet 
oavsett nationalitet, församlingsbakgrund, språk eller kultur.

8. Jag kommer inte att svära eller använda kränkande språk på TeenStreet.

9. Jag förstår att tonåringar & coacher måste delta i det dagliga 
programmet. Undantag kan endast göras av sjukvårdsteamet vid 
sjukdom eller liknande.

10. Jag förstår att alla tonåringar och coacher måste vara på logementen
vid den tidpunkt som anges på schemat. En timme senare måste allt 
vara tyst och ljuset släckt. Killar får inte gå in på tjejernas logement och 
tjejer får inte gå in på killarnas logement. 

11. Jag förstår att Service Teamets läggdags är 01:00 och att 
serviceteam-logementet ska vara tyst mellan kl. 22.00 och 06.30, 
eftersom folk arbetar hårt och behöver sova.

12. Jag kommer inte att ställa in min väckarklocka eller mitt 
mobiltelefonalarm före 06:30 så att de andra kan sova i lugn och ro.

13. Jag kommer inte att låna, flytta eller röra vid någon annans 
tillhörigheter utan deras tillåtelse.

14. Jag kommer att äta minst en av måltiderna varje dag.måltiderna varje dag.
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15. Jag kommer att klä mig på ett respektfullt sätt. Detta innebär att… 
� Jag täcker hellre för mycket än för lite (inga för korta shorts/kjolar 

till exempel).
� Jag kommer att bära en t-shirt eller topp hela tiden. Jag undviker 

genomskinliga eller mycket lågt skurna toppar och så kallade crop 
tops. Killar måste ha tröja eller t-shirt på sig även när de spelar sport. 
Flickor bör ha behå eller motsvarande under sina t-shirts/toppar.

� Jag kommer inte att bära kläder eller accessoarer med stötande 
text eller grafik.

� Jag kommer att bära anständiga badkläder som inte är 
genomskinliga och som täcker mina privata delar av kroppen väl. 
Jag använder badkläder bara vid poolen.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT GENTEMOT TONÅRINGAR

På TeenStreet vill vi skapa en säker plats där tonåringar kan utveckla en äkta 
relation med Jesus och reflektera honom i sin värld. TeenStreet handlar 
om nära relationer mellan vuxna och tonåringar. Vi tror att Gud kommer att 
arbeta genom dessa relationer. Mångfalden av åldrar, kulturer och kyrkliga 
bakgrunder innebär att det alltid finns risk för missförstånd och kanske till 
och med kränkningar.  

Det finns ingen plats för “specialbehandling” för någon på området. 
Tonåringar förväntar sig att vuxna följer samma regler som de själva och 
föregå med gott exempel. Om någon beter sig fel så kan det förstöra den tillit 
som tonåringarna har till oss ledare och volontärer.

Därför förväntar vi oss att alla ledare och volontärer arbetar enligt 
följande riktlinjer:

1. Som vuxen går jag med på att följa Kingdom Lifestyle Statement.

2. Jag vet att jag som vuxen kommer att behandlas strängare än 
tonåringar och att jag bör vara ett gott föredöme när det gäller att följa 
Kingdom Lifestyle Statement och andra instruktioner.

3. Jag vet att det i första hand bara är de som är direkt ansvariga för 
tonåringar (t.ex. coacher, M&M:s, eller medlemmar i Soul Care och 
böneteamet) som förväntas be med eller själavårda tonåringarna. Om 
jag arbetar i någon annan roll och ser ett behov att bli mer involverad, 
ska jag först prata med min TS-koordinator.
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4. Jag är väldigt försiktig med all fysisk beröring (t.ex. kramar, klappar 
eller annan tröstande beröring) eftersom jag vet att tonåringar kanske 
inte alltid känner sig fria att uttrycka tydliga gränser. 

5. Jag lovar att sätta tonåringarnas behov först och göra allt jag kan för att 
säkerställa att ingen tonåring skadas under eller efter TeenStreet som 
ett resultat av mitt engagemang med dem.

6. Jag inser vilket inflytande jag har när jag som ledare pratar med, ber 
med, eller ger råd till tonåringar. Mitt tillvägagångssätt kommer att 
vara ödmjukt och avslappnat, och jag kommer att undvika att sätta 
tonåringar i situationer där de tvingas t.ex. berätta personliga detaljer 
eller be högt på ett sätt som de senare kommer att ångra.

7. Gud talar genom människor. Men jag använder inte uttryck som ”detta 
kommer från Herren”. Istället förklarar jag alltid hur man kan pröva tilltal 
med hjälp av Bibeln.

8. Jag kommer inte att ensam be med eller själavårda en tonåring av 
motsatt kön. Minst en annan person av samma kön som tonåringen ska 
vara närvarande om det finns behov av samtal, råd eller bön – även om 
det sker öppet.

9. Jag kommer undvika att utveckla relationer med tonåringar som gör 
dem beroende av just mig, utan strävar efter att se alla växa med Gud 
utan att vara osunt beroende av andra. 

10. Jag respekterar tystnadsplikt men lovar aldrig absolut tystnadsplikt. I 
en del situationer har jag både ett juridiskt och moraliskt ansvar att föra 
vidare information till ledare eller myndigheter. Detta kommer jag att 
förklara för tonåringarna.

11. Om en tonåring berättar om något från listan nedan, behöver detta 
rapporteras till ledarteamet eller Soul Care-teamet, även om 
tonåringen inte vill träffas och prata igen.

• Sexuella, fysiska, känslomässiga eller andliga övergrepp
• Depression
• Alkohol- eller drogmissbruk
• Ätstörningar
• Självskadebeteende (t.ex. att skära sig)
• Mentala, psykologiska eller känslomässiga 

funktionshinder eller sjukdomar
• Ockultism
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• Självmordstankar eller -försök
• Bundenhet vid syndiga mönster som verkar omöjliga att bryta
• Våld eller användande av vapen (t.ex. kniv)
• Andra allvarliga svårigheter med sig själv 

eller i samspel med andra
• Spelberoende
• Traumatisk olycka
• Smärtsam förlust/sorg
• Ångest
• Längre tid av allvarlig stress

Du kan när som helst be om hjälp och råd från Soul Care-teamet eller 
någon i det svenska ledarteamet om du känner dig osäker kring något. 

Om du träffar samma person flera gånger för att ta itu med ett problem 
så rekommenderar vi att du tar hjälp av en erfaren själavårdare. En 
erfaren själavårdare kan möta tonåringen tillsammans med dig (om 
tonåringen vill det) eller med någon annan (t.ex. en M&M eller annan 
ledare från ditt land).

Bra att veta:

erfaren själavårdare kan möta tonåringen tillsammans med dig (om 
tonåringen vill det) eller med någon annan (t.ex. en M&M eller annan 
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POLICY FÖR SKYDD AV BARN OCH UNGA

Att garantera en trygg och säker miljö för barn och unga – inte minst från 
sexuella övergrepp – är ett viktigt ämne som berör alla. Som personal och 
frivilliga har vi ett stort ansvar för barn och ungdomar på TeenStreet. 

Som ansvariga för de barn och ungdomar som har blivit anförtrodda till oss 
under TeenStreet är det viktigt att vi känner till de riktlinjer som styr vårt 
agerande i olika situationer. Här följer en kort sammanfattning:

Om du misstänker eller upplever sexuella övergrepp på TeenStreet:
� Behåll lugnet! Även om det inte är lätt, försök hålla dig lugn och gör 

inget förhastat.
� Skriv ner! Dokumentera alla observationer och uppgifter så exakt som 

möjligt med datum, tid, plats och vittnen (om sådana finns). Detta kan 
vara till stor hjälp senare.

� Prata med en betrodd person (t.ex. Child Safety Officer – se nedan), 
som sedan kan tillkalla professionell hjälp. Försök inte hantera saker 
och ting på egen hand. Förhastade åtgärder – såsom en konfrontation 
med förövaren eller  polisanmälan på fel sätt– riskerar att förvärra 
situationen. Alla åtgärder bör samordnas med Child Safety Officer och 
brottsoffret.

Vad gör jag om någon på TeenStreet berättar 
för mig om sexuella övergrepp?
� När en tonåring berättar om sexuella övergrepp – ta det på allvar! 

Visa tydligt att du är beredd att lyssna på vad de har upplevt, men låt 
dem berätta i egen takt, utan att trycka på eller ifrågasätta dem.

� Ge inga löften som du inte kan hålla. Berätta för tonåringen att det 
finns stöd från Child Safety Officer, eller en annan pålitlig person, och 
själavårdsteamet.

� Diskutera saken med TeenStreets Child Safety Officer. Om du 
misstänker att förövaren finns bland ditt team av personal eller 
volontärer: Dokumentera dina observationer (se ovan).

� Informera inte den misstänkte förövaren. Prata med Child Safety 
Officer, som beslutar vad som ska göras. 

Child Safety Officer för TeenStreet 2022 
i Nederländerna är Marijke Boersma
E-post: marijke.boersma@teenstreet.de
Akutnummer: + 31 625208390

Viktigt!
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KAPITEL 3: 
LEDARSKAPSROLLER
SERVICE TEAM – ARBETSBESKRIVNING

(Följer du med som serviceteam i år? TACK! Din roll är livsviktig.)

Vi förutsätter att du:
� är 18 år eller äldre.
� har en relation med Jesus.
� är beredd att följa Kingdom Lifestyle Statement (KLS) under 

TeenStreet.
� arbeta dina tilldelade pass i ditt team.
� har en tjänande attityd.
� avstår från varje form av sexuell relation utanför äktenskapet.

Beskrivning
TeenStreet-veckan skulle inte bli av utan det generösa och uppoffrande 
arbete som utförs av volontärerna som vi kallar Service Team. Detta team 
utgörs av alla som hjälper till bakom kulisserna. Detta innefattar matlagning, 
städning, att hålla workshops, att se efter säkerheten, uppsättning av 
tält, att leda sportaktiviteter, vara chaufför, handla, arbeta med grafik/
kommunikation, hjälp på administrativa kontoret, organisering av teamen 
under månaderna före m.m.

Vissa tonåringar kommer hem från en vecka på TeenStreet och är mest 
berörda av människorna som offrat sin tid för att städa upp efter dem! Ditt 
tjänande på TeenStreet spelar roll!
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Ditt ansvar
Före TeenStreet:

� förbereda dig genom bön.
� läsa igenom denna ledarmanual.

Under TeenStreet:
� arbeta dina tilldelade pass i ditt team.
� delta i smågruppsandakten och andra möten med ditt team.
� vara en förebild för tonåringarna genom att följa Kingdom Lifestyle 

Statement (KLS).
Efter TeenStreet:

� fylla i eventuella utvärderingar.
� gärna hålla kontakten med OM-kontoret.
� be för TeenStreet och tonåringarna.

M&M – ARBETSBESKRIVNING 

(Följer du med som M&M i år? TACK! Din roll är livsviktig.)

Ministry & Mentoring (M&M): Ett team bestående av en man och en kvinna 
(som inte nödvändigtvis behöver vara gifta) vars uppgift är att vara mentorer 
för och hjälpa 7-10 coacher från samma landsgrupp.

Vi förutsätter att du:
� har en levande relation med Jesus.
� är mogen i din tro.
� har gåvan och erfarenhet av att leda andra (mentorskap).
� har erfarenhet av själavård på lekmannanivå.
� är villig att följa Kingdom Lifestyle Statement (KLS) under 

TeenStreet.
� avstår från varje form av sexuell relation utanför äktenskapet.
� kommer bra överens med ungdomar.
� är fysiskt och psykiskt frisk.

Beskrivning
M&M-teamet träffar alla sina coacher varje dag för att ge dem stöd och 
uppmuntran. Vi vill att TeenStreet ska vara en plats där ungdomar ska kunna 
utveckla en levande relation med Jesus och reflektera Honom i deras värld. 
Din insats som M&M har en avgörande betydelse i detta eftersom du har den 
närmaste kontakten med coacherna och hjälper dem att leda tonåringarna. 
Det som kommer påverka coacherna mest som M&M är din egen relation till 
Jesus och hur du reflekterar honom i ditt liv.
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Ditt ansvar
Före TeenStreet:

� under bön läsa igenom ledarmanualen.
� delta i den utbildningskväll som anordnas av OM-kontoret och 

träffa de andra vuxna som ska med på TeenStreet. 
� hålla kontakten med dina coacher, be för dem och hjälpa dem med 

deras förberedelser.
Under TeenStreet:

� träffa dina coacher åtminstone en gång varje dag och ge dem 
uppmuntran, stöd och praktisk hjälp.

� dagligen be för dina coacher vid namn.
� hjälpa coacherna att förstå vilket viktigt jobb de gör och hjälpa dem 

att göra det bättre.
� hjälpa till med svåra frågor och knepiga situationer i 

NET-grupperna.
� vara ett stöd för coacherna vid läggdags så att de kan hjälpa 

tonåringarna att komma till ro och  stanna kvar i logementen tills 
alla är tysta.

� vara beredd att be med tonåringar som behöver extra omsorg.
� träffa den svenska TeenStreet-koordinatorn dagligen och stödja 

teamet med andra behov som uppstår.
� vara beredd att rycka in och hjälpa till i en eventuell krissituation.

Efter TeenStreet:
� fylla i eventuella utvärderingar.
� se till att träffa alla dina coacher åtminstone en gång för att gå 

igenom hur lägerveckan var. Glöm inte att tala om för dem allt som 
de gjort bra och hur uppskattat deras arbete är.

� fortsätt att be för dina coacher.
� hålla kontakten med OM-kontoret och vara med på återträffen.

COACH – ARBETSBESKRIVNING 

(Följer du med som coach i år? TACK!  Din roll är livsviktig.)

Coachen leder en liten grupp med 4–7 tonåringar av samma kön.

Vi förutsätter att du:
� är minst 20 år gammal.
� har en levande relation med Jesus.
� vill hjälpa ungdomar att växa i sin relation med Jesus.
� har erfarenhet av ungdomsarbete eller att leda smågrupper.
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� är beredd att följa Kingdom Lifestyle Statement (KLS) under 
TeenStreet.

� avstår från varje form av sexuell relation utanför äktenskapet.
� har en rekommendation från en ledare i din församling.
� har förmågan att förbereda bibelstudierna i förväg.
� kan sova i logementet tillsammans med tonåringarna under 

TeenStreet.
� är frisk och har energi att orka med det ansvar och den press det 

innebär att vara coach på TeenStreet. Vi rekommenderar att du 
kommer utvilad till TeenStreet.

Beskrivning
Din insats som coach har en avgörande betydelse under TeenStreet 
eftersom du har den närmaste kontakten med tonåringarna. Tonåringar 
söker efter en tro som är äkta och som fungerar i deras vardag. Några har 
kanske haft en relation med Jesus i flera år medan andra är nya i tron. 
Någon kanske inte ens har upptäckt Jesus som sin personlige frälsare än. 
Tonåringarna behöver en vuxen vän som kan hjälpa, stödja och tillrättavisa 
dem och som de kan se upp till som ett gott exempel.

Som coach kommer du att få många tillfällen att visa på, och berätta om, 
vad Jesus har gjort i ditt liv. Det kan bli livsavgörande för dina tonåringar. 
En coach måste vara öppen och vaksam för att göra Guds vilja och låta den 
Helige Ande leda arbetet i gruppen. En bra coach är lyhörd för vad Gud gör.

Ditt ansvar
Före TeenStreet:

� delta i den utbildningskväll som anordnas av OM-kontoret och 
träffa de andra vuxna som ska med på TeenStreet.

� förbereda dig genom bön.
� läsa igenom ledarmanualen.
� gå igenom och vara förberedd att leda de bibelstudier som 

tillhandahålls av TeenStreet.
� kontakta tonåringarna i din NET-grupp.
� vara utvilad och förberedd för ett fullspäckat läger.

Under TeenStreet:
� ta hand om tonåringarna i din NET-grupp.
� leda och hjälpa tonåringarna att växa i sin tro.
� träffas som grupp under de tre NET-tiderna.
� leda bibelstudierna i gruppen.
� vara med tonåringarna så mycket som möjligt under 

Interact-perioderna.
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� tillsammans med din NET-grupp vara med på huvudmötena och 
följa med i den andliga resa som tonåringarna gör.

� förklara och uppmuntra tonåringarna till att följa Kingdom Lifestyle 
Statement (KLS).

� hjälpa tonåringarna att komma till ro och se till att de är tysta vid 
läggdags.

� se till att dagligen prata med dina M&M:s, som är dina mentorer och 
är med för att hjälpa dig.

� se till att tonåringarna får den hjälp de eventuellt behöver genom 
M&M:s, den svenska TeenStreet-koordinatorn eller Soul Care.

Efter TeenStreet:
� fylla i eventuella utvärderingar.
� hålla kontakten med tonåringarna och uppmuntra dem att följa de 

beslut som de tagit för sina liv.
� fortsätt att be för dina tonåringar.
� gärna hålla kontakten med OM-kontoret.
� vara med på återträffen.

BÖNETEAMET

Böneteamet finns här för att lyssna och be med tonåringar, coacher, 
Service Team eller andra ledare under TeenStreet, både i bönerummet och 
efter möten. För riktlinjer om hur man ber med tonåringar, gå till Bön med 
tonåringar – för coacher och böneteamet.

SOUL CARE TEAM (SJÄLAVÅRDSTEAM)

Själavårdsteamet – The Soul Care Team – erbjuder en trygg plats för 
rådgivning från mer erfarna själavårdare. Samtalen är tillgängliga för både 
tonåringar, coacher, service team och andra ledare. 

Man kan själv boka en tid hos Soul Care Teamet vid bönerummet eller be om 
hjälp från sin coach, M&M eller TeenStreet-koordinator.

Vi har människor med grundläggande utbildning och mer kvalificerade 
rådgivare tillgängliga på många olika språk. Du avgör själv vilken information 
och vilka detaljer du vill dela.
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KAPITEL 4: 
DET HÄNDER PÅ 
TEENSTREET 2022
INTERACT

Interact 1.0, 2.0 och 3.0 är den organiserade fritiden på TeenStreet. 
Interact-perioderna är fulla av aktiviteter där du kan träffa nya personer, 
lära dig mer om dig själv och om Gud och utforska alla möjliga olika 
ämnen.

Coacher: Uppmuntra dina tonåringar att delta och skaffa nya vänner. Ni 
kanske vill göra vissa aktiviteter tillsammans som NET-grupp. Kom ihåg att 
njuta av Interact själv också!

Service Team: Ta chansen att hänga med tonåringarna. På kvällarna, när 
tonåringarna har sin NET3-tid och går och lägger sig, kan du fortfarande vara 
i Interact Zone. Men, kom ihåg att visa hänsyn och håll ner ljudnivån.

Aktiviteter under Interact
Sport 
Vi brukar erbjuda en rad olika sporter på evenemangsområdet, som basket, 
volleyboll och fotboll. Sport-teamet organiserar matcher och turneringar 
under hela veckan. De umgås också och ber för varandra både på och 
utanför plan – ta med din NET-grupp eller uppmuntra dina tonåringar att 
vara med!

Konst
Vissa människor finner det lättare att uttrycka sig genom skapande än med 
ord. Vi tror att konst och skapande också kan vara en form av tillbedjan! 

Interaction Zone
The Interaction Zone är som TeenStreets vardagsrum. 
Häng med vänner, spela spel, koppla av på soffor eller 
utmana någon i ett spel.
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Outreach
Du kommer att få möjlighet att gå ut i staden och dela med dig av din tro. 

Coacher: Ta med din NET-grupp! När ni kommit tillbaka från outreachen: 
hjälp dina tonåringar att bearbeta deras upplevelse. Du kan använda dessa 
frågor som utgångspunkt:

� Vad var din höjdpunkt? Vad var svårast för dig?
� Hur arbetade ni som grupp?
� Hur kan du använda det du lärt dig / upplevt idag i ditt vardagsliv?

Workshops och Seminarier
Vi erbjuder ett brett utbud av workshops och seminarier under Interaction 
Time. Gå djupare med dina tonåringar i en mängd olika ämnen. Det kommer 
också att finnas workshops och seminarier särskilt för coacher och 
serviceteam:are.

RAG - RAISE & GIVE

RAG är TeenStreets insamlingsevent. 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 2022
Hopp och framtid för undernärda barn i Afghanistan
I augusti 2021 vändes miljontals afghaners liv upp och ner när talibanerna 
plötsligt och oväntat tog över. Många människor har förlorat hoppet och vissa 
gör desperata ansträngningar för att hålla sina familjer vid liv. Över 1 miljon 
barn i Afghanistan förväntas riskera att dö av undernäring i år. Därför har vår 
partnerorganisation startat ett projekt för att hjälpa två fattiga samhällen i 
städerna där undernärda barn kommer att tas in i ett behandlingsprogram 
och få speciella matpåsar som räddar livet på dem, ger dem energi och gör 
det möjligt för deras hjärnor att fortsätta att utvecklas väl. De barn som får 
hjälp kommer inte bara att återfå sin hälsa och få en chans i livet, utan de 
kommer också att orka gå i skolan och utvecklas mentalt och socialt. 

Tonåringar från Ukraina
Kriget i Ukraina har inneburit att flyktingarna är närmare oss än någonsin i 
Europa. Många av dessa flyktingar är tonåringar som TeenStreet vill vi dela 
Guds kärlek med dem och ge dem en möjlighet att finna fred och hopp för 
framtiden, trots deras nuvarande omständigheter. Därför har vi bjudit in 
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tonåringar från Ukraina till TeenStreet i år, och i tro har vi beslutat att stödja 
dem ekonomiskt, så att de kan komma och förhoppningsvis genomföra sitt 
eget TeenStreet i framtiden. Vår bön är att de ska få ett möte med Fadern i 
sommar, och att de ska bli uppfriskade, uppmuntrade och stärkta att dela 
Jesu kärlek med sin omgivning. Insamlingen stödjer ukrainska tonåringar 
och volontärer, både i sommar och under kommande år...

Stöd till tonåringar runt om i världen
Under åren har vi sett hur TeenStreet har påverkat tonåringar i Europa 
och hur de har påverkat sin omgivning och andra områden. Vi vill också se 
tonåringar i andra delar av världen växa i sin personliga relation med Jesus, 
ha en andlig inverkan och nå ut med Jesu kärlek i sitt eget land. Vi tror att 
detta är möjligt genom TeenStreet och vi drömmer om att växa och starta 
nya TeenStreet runt om i världen, så att tonåringar i dessa länder verkligen 
kan göra skillnad. 
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KAPITEL 5: 
TIPS TILL COACHER
På TeenStreet vill vi skapa en säker plats där tonåringar kan utveckla 
en äkta relation med Jesus och reflektera honom i sin värld. Som coach 
spelar du en viktig roll i detta. Här är några tips på vägen!

EN TYPISK DAG FÖR EN COACH

FRUKOST
Se till att alla dina tonåringar är 
uppe och påklädda i tid till frukos-
ten. Dubbelkolla deras klädsel så att 
de kan reda ut eventuella ”kläd-
regel-problem” innan de lämnar 
sovsalarna. Påminn tonåringarna 
om att kolla in informations-
skärmarna för pålysningar.

HUVUDMÖTE
Försök att sitta tillsammans med 
dina tonåringar. 

SHHH-TIDEN
Detta är 30 minuters tystnad över 
hela TeenStreet-området. Det 
är ett tillfälle att lyssna på Gud 
och njuta av lugnet! Förbered 
tonåringarna så att de vet vad som 
händer – lyssna efter signalen över 
högtalarsystemet.

NET1
Läs ”Att leda NET-samlingarna” och 
använd materialet i manualen.

EFTERMIDDAGARNA
Ta reda på vad dina tonåringar gör och 
se till så att ingen hamnar utanför. 
Ibland vill du kanske delta i 

aktiviteter med dina tonåringar. Vid 
andra tillfällen kanske du vill ta tid 
för dig själv.

NET2
Samla din NET-grupp under eller 
direkt efter kvällsmaten för att 
förbereda er inför kvällen och be 
tillsammans.

KVÄLLARNA
Sitt tillsammans med dina 
tonåringar under Throne Room. 
Kom ihåg att hjälpa alla som 
behöver tolkning.

NET3
Läs: ”Att leda NET-samlingarna”.

IN-TIME
Var tillbaka i sovsalarna i god tid 
och se till att dina tonåringar gör sig 
klara att lägga sig.

TYST!
Du har ansvar för att dina tonåringar 
kommer till ro och är tysta på 
natten. Kom ihåg att det finns 
M&M:s som sover i sovsalarna 
om du skulle 
behöva hjälp.  Sov gott!
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ATT LEDA NET-SAMLINGARNA

NET-samlingen är en viktig del av det dagliga programmet. De ger 
tonåringarna chansen att studera Bibeln och diskutera temat. Ta tid att 
läsa igenom NET-materialet som finns i slutet av denna manual.

NET-samlingen den första kvällen:
Om ni inte redan känner varandra, använd en lek för att lära känna gruppen 
och få alla att lära sig och använda namnen på de andra i gruppen.

1. Förklara vad NET-samlingarna är och varför de är viktiga.
2. Kom överens om en plats där er NET-grupp kan träffas på 

morgonen och även vid de andra NET-tiderna.
3. Betona vikten av att släcka lamporna och vara tysta vid utsatt tid. Ingen 

får lämna ert område efter den sista NET3-samlingen på kvällen. 
4. Om din grupp känner sig bekväm med att be för varandra, gör då 

det. Om inte, be för din grupp.

 NET1:
Förmiddagens NET-samling består av 5 delar:

1. NET-bibelstudier – introduktion av ämnet, gemenskapsaktiviteter, 
bibelstudie och diskussion.

2. Du och Gud – tonåringarnas egen tid med Gud. De använder de 
dagliga bibelstudierna i TeenStreet Magasinet. Detta finns i ditt 
NET-gruppmaterial.

3. Tillbaka till din NET-grupp – återsamlas som grupp och använd 
materialet du fått för att hjälpa tonåringarna att dela med sig, ställa 
frågor och bearbeta vad de lär sig.

4. NET-bön – ta tid att be för varandra.
5. Information – påminn tonåringarna om viktig information och prata 

om aktiviteterna under resten av dagen. Se till att tonåringarna vet 
hur de ska hitta de olika aktiviteterna.

NET2:
Samla din grupp och be och förbered er inför kvällens 
lovsångsmöte. Se till att alla är tillbaka på området.

NET3:
Varje kväll innan läggdags träffas din grupp för NET 3.

1. Daglig återblick – Fråga tonåringarna vad de har 
lärt sig idag. Ge dem en utmaning att lyda Gud inom 
de här områdena.

2. NET-bön – Ta några minuter för att be tillsammans 
och för varandra.

Om din NET-grupp behöver 
mer tid för NET 3 så kan ni 

bestämma att träffas tidigare. 
Ni kan också träffas tidigare 
om dina tonåringar behöver 

sova tidigare. Detta är särskilt 
viktigt för yngre tonåringar. 

Tips!
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ANVÄND BÖNENS KRAFT
Be din församling och vänner 
hemifrån att stödja dig i bön. 
Dela med dig av information och 
böneämnen till dem som ber för dig. 
Se till att själv ta tid i bön.

HÅLL HUVUDET KALLT!
Allt som distraherar får du lämna 
hemma – allt annat kan vänta. 
Fokusera på dina tonåringar. Var 
förberedd på en hektisk vecka med 
få möjligheter att vara för dig själv.

KOM FÖRBEREDD
Läs all information du får från ditt 
hemlandskontor och se till att gå på 
samlingarna för coacherna. Prata 
med andra coacher. Läs igenom och 
studera denna ledarmanual, särskilt 
delarna om NET-stunderna och 
bibelstudierna. Be!

GÖR ALLT I GUDS KRAFT
Välkomna Guds närvaro. Be om 
Hans styrka och vishet. Förlita dig 
inte på din egen förmåga.

KOM IHÅG ATT DET ÄR GUDS 
VERK, INTE DITT EGET
Gör ditt bästa och lämna resultaten 
till Gud. Det är bättre att lyssna 
än att ha alla svar. Gud verkar i 
tonåringarnas liv.

VAR DIG SJÄLV
Du behöver inte försöka vara något 
du inte är. Var autentisk – det finns 
inga ”superkristna” på TeenStreet.

AVSÄTT TID FÖR DIG SJÄLV
Se till att du får den vila du behöver 
under TeenStreet.  Tonåringarna 
kommer inte att ha nytta av en 
coach som är slutkörd. Du har rätt 
till en paus då och då. Det finns ett 
ledaracafé där du kan hänga.

KOM IHÅG ATT DU INTE ÄR ENSAM
Det finns människor som är där för att ha 
omsorg om dig också.  Dina M&M:s och 
din hemkontorsrepresentant finns där 
för dig.

REFLEKTERA
Ta tid för dig själv. Lyssna och ta emot 
från Gud – använd dig av Shhh-
tiden. Njut av TeenStreet och låt Gud 
undervisa dig.

HITTA NYA KRAFTER!
För att pigga upp dig själsligt går du 
till själavården eller bönerummet. För 
att pigga upp dig fysiskt kan du gå till 
ledarcaféet eller hitta ett ställe där du 
kan ta en kopp kaffe eller något annat 
som du gillar. 

”Var stilla och vet att jag är Gud;

Jag skall bli upphöjd bland folken, 

jag skall bli upphöjd på jorden.”

Psaltaren 46:11

COACHENS ÖVERLEVNADSTIPS
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EN ”LYCKAD” NET-SAMLING

� skapar en kärleksfull och accepterande atmosfär som hjälper 
tonåringarna att vara ärliga.

� bygger förtroende som ger tonåringarna frihet att prata om 
personliga upptäckter, frågor, problem och behov.

� hjälper tonåringar att lyssna till andras idéer och stimulerar 
till diskussioner om Bibeln utan rädsla för att bli generad eller 
kritiserad.

� tas inte över av bara en eller två röster.

NET-samlingen är en stund för gruppen att dela med sig till varandra, 
inte en stund för dig att vara lärare eller hålla en föreläsning. Kom ihåg 
våra grundvärderingar! Sitt i en ring så att ni kan se varandra utan att bli 
distraherade av sådant som händer omkring. Träffas på en plats där dina 
tonåringar kan koncentrera sig.

TIPS FÖR ATT HANTERA OLIKA SITUATIONER 
SOM KAN DYKA UPP I DIN NET-GRUPP

1. OLIKA TYPER AV MÄNNISKOR 
Håll atmosfären positiv och kärleksfull. Låt alla känna att de är en 
viktig del av gruppen, oavsett om de är tystlåtna eller högljudda, 
självsäkra eller blyga.

2. GE ALLA MÖJLIGHET ATT SVARA 
Du kanske måste ställa direkta frågor till de mer tystlåtna och 
uppmuntra dem att tala. Hjälp de pratglada att vänta tills alla fått 
möjlighet att prata. Om en tonåring inte tycker om att prata i stor grupp 
bör du se till att prata enskilt med personen och fråga om det finns 
något du kan göra för att underlätta. Pressa inte någon att prata.

3. STÄLL FRÅGOR 
Frågor är viktiga eftersom de...
� hjälper tonåringarna att tänka.
� förhindrar dig från att vara den enda som pratar.
� tillåter dina tonåringar att upptäcka andliga sanningar själva.
� hjälper dig att utvärdera hur mycket dina tonåringar förstår.
De bästa frågorna kan inte besvaras med ”ja” eller ”nej”. Öppna frågor
tillåter många olika svar (t.ex. ”Hur tror du att han kände sig …?”). Begränsa 
inte dina tonåringar genom att säga hur många svar de måste ge.
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4. SIDOSPÅR 
När ni kommer in på ett annat ämne kan du säga något i stil med: ”Det 
här är verkligen intressant, men vi har kommit bort från ämnet. Kan vi 
kan prata mer om det här senare?” Visa respekt för varje tonårings 
åsikt och var lyhörd för vad de tycker är viktigt.

5. FEL SVAR 
Låt aldrig en tonåring känna sig dum eller okunnig. Om personens svar 
inte. stämmer, vänta och se om någon annan kommer med ett annat 
svar. Tillåt en stund av öppet samtal. Se till att du klart och tydligt men 
ödmjukt förmedlar Bibelns sanning (inte bara din åsikt) på slutet.

6. TYSTNAD
Var inte rädd för tystnad efter att du ställt en fråga. Ge alla tid att 
tänka. Väntandet visar på ditt intresse och din omsorg för dem. Du 
behöver intefylla tystnaden genom att prata. Ibland kan en stunds 
tystnad vara bra, det ger tonåringarna utrymme att tänka igenom saker. 
I vissa grupper (särskilt med killar) är det svårt att vara personlig. 
Uppmuntra dem att prata, men visa dem också på andra sätt att 
uttrycka sig, genom samspel och lekar.

7. KONCENTRATIONSPROBLEM
Vissa tonåringar kommer vara lättdistraherade. För att hjälpa dem 
koncentrera sig kan du ta paus ibland och be någon i gruppen att 
sammanfatta vad ni pratat om.

Vi ber att Gud ska använda dig och din relation till tonåringarna till att 
påverka deras liv positivt, både just nu och för evigheten så att tonåringarna 
återvänder hem stärkta i att följa Jesus.

GRUNDLÄGGANDE EGENSKAPER HOS DEN SOM LEDER 
NET-SAMLINGARNA

� HA GOD KUNSKAP OM BIBELSTUDIEMATERIALET 
Ta tid INNAN TeenStreet för att studera allt NET-gruppmaterial. Läs 
ALLA verser, gör aktiviteterna (om möjligt), ställ dig själv de frågor 
som du sedan kommer att ställa till gruppen, gör bibelstudierna 
själv och ge dig själv utmaningarna. Det här kommer att hjälpa dig 
att vara bättre förberedd för din tid på TeenStreet. Det kommer 
också att hjälpa dig att vara redo att dela personliga erfarenheter.
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� GLÄD DIG ÖVER UPPTÄCKTER SOM DINA TONÅRINGAR GÖR. 
Visa din entusiasm – även om du gjorde denna upptäckt för flera år 
sedan! Du kanske inte är den som kommer på alla upptäckter, men 
du bör vara den med mest entusiasm. Hjälp till att göra varje NET-
stund oförglömlig!

� TILLBRINGA TID I BÖN. 
Börja be nu! Be Gud förbereda dig och be att han använder dig i 
tonåringarnas liv. Fortsätt att be under hela TeenStreet.

SHHH-TID

Shhh-tiden är 30 minuters tystnad över hela hela lägerområdet. 

För många tonåringar är detta en stor höjdpunkt – en chans att vara stilla, 
lyssna på Gud och njuta av hans närvaro. Andra kan uppleva det jobbigt, 
särskilt de som är naturligt högljudda och aktiva. Var uppmärksam på 
tonåringar som tycker att det är svårt. Hjälp dem och uppmuntra dem genom 
att ge praktiska förslag på hur de kan använda tiden. En del tonåringar 
förstår inte vad det innebär att ”lyssna” på Gud och det kan ni behöva prata 
om i gruppen eller enskilt.

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 under tystnad.
� Plocka upp ett löv och släpp det. Lägg märke till hur det rör sig i 

vinden.
� Välj en favoritvers ur 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 undan alla mobiltelefoner och elektroniska apparater som 

du har – var utan teknologi i 30 minuter!
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KAPITEL 5: TIPS TILL COACHER

På TeenStreet vill vi skapa en trygg plats där tonåringar kan utveckla en äkta relation 
med Jesus. Som coach är du en av de personer som står tonåringarna i din grupp närmast. 
Be gärna för dem och också med dem. Kliv fram, var modig och ta tid att be. Du behöver 
ingen speciell gåva för att be, men vi uppmuntrar dig att vara vis och känslig inför hur Gud 
leder dig. Här är några riktlinjer som kan vara till hjälp när du ber med tonåringar:

ENKLA BÖNER
Försöka att be korta, enkla böner. Fråga 
vad tonåringen vill ha förbön för. Börja 
gärna med att be den Helige Ande vara 
närvarande och visa er hur ni ska be. Vänta 
gärna en stund på att Gud ska tala.

HEDRA OCH RESPEKTERA 
DEN DU BER FÖR
Detta innebär att du är försiktig med att 
lägga händerna på dem eftersom tonåringar 
inte alltid känner sig fria att uttrycka tydliga 
gränser. Om tonåringen är bekväm med det 
kan du ta dem i handen eller vidröra armen, 
men lägg inte handen på deras huvud. Vi 
är bröder och systrar som står bredvid 
varandra, vi kommer inte ovanifrån.

BE GÄRNA TVÅ OCH TVÅ
Det är en styrka att kunna komplettera 
varandra. Be aldrig ensam med en tonåring 
av motsatta könet. Minst en annan person 
av samma kön ska vara med. 

LÄGG ALDRIG KRAV PÅ TONÅRINGEN
Bönesvar har inte något att göra med deras 
prestation.

ANVÄND DE ANDLIGA NÅDEGÅVORNA 
PÅ ETT NATURLIGT OCH ENKELT SÄTT
Vi har fått gåvorna för att bygga upp, utrusta 
och betjäna varandra. Profetiskt tilltal och 
kunskapsord ska vara till uppmuntran. 
Använd inte uttryck som ”Detta kommer 
från Herren…” eller liknande uttryck. Tala 

i stället om vilka tankar som kommer fram 
och ge tonåringen full frihet att avgöra om 
det ska tas emot eller inte. 

INGA TEOLOGISKA DISKUSSIONER
Gå inte in på teologiska diskussioner med 
den du ber för.  Respektera mångfalden av 
åldrar, kulturer, kyrkliga bakgrunder och 
olika syn på hur Gud handlar. 

INGEN SJÄLAVÅRD
När det kommer upp svåra ämnen såsom 
depression, självmordstankar, svår ångest, 
sexuella övergrepp, självskadebeteende, 
ätstörningar, droger, etc. så gå inte in i 
något själavårdande samtal, utan be bara 
en kort bön. I enlighet med TeenStreets 
vuxenpolicy tar du inte emot förtroenden 
med tystnadsplikt när det gäller dessa frågor, 
utan rapporterar detta vidare till ansvariga 
ledare för böneteamet eller lägret. 

VILA I GUD! 
Lita på att Gud handlar och möter dem vi 
ber för. Vi gör vår del, så får Gud sedan ta 
ansvar för det vi bett för.

GUD VILL TALA TILL OSS! 
Här är några av de sätt han talar till oss:
� Genom sitt ord (Heb 4:12)  
� Direkt kommunikation/inre övertygelse 

(Joh 8:47)
� Situationer (Ef 1:17-19)
� Människor (1 Tim 4:13; 2 Tim 4)
� Drömmar och visioner (Joel 3:1)

ATT BE MED TONÅRINGAR 
– FÖR COACHER, M&M:S OCH BÖNETEAM 
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UNFOLD: uppenbara, utveckla, berätta, presentera, 
visa, öppna, expandera

Är det möjligt att vara stabil och fokuserad trots livets upp- och nedgångar? 
Under de senaste åren har pandemin fått oss att känna en mängd olika 
känslor - kanske kan du känna igen dig i några av dem; kanske har du känt 
dig orolig, deprimerad, ensam eller uttråkad. Även om det är okej att känna 
sådana saker, behöver vi veta vad vi ska göra med dessa känslor! 

ÅRETS TEMA: 
UNFOLD

”NÄR DINA ORD ÖPPNAS, GER DE LJUS OCH FÖRSTÅND ÅT ENKLA 
MÄNNISKOR.”

TEENSTREET 2022 – LEDARMANUAL 

2828



ÅRETS TEMA: UNFOLDÅRETS TEMA: UNFOLD

När vi väljer att öppna Guds ord får vi perspektiv, ljuset flödar in i våra 
hjärtan och vi lär oss att bygga våra liv på den fasta grunden - Gud själv. 
När vi går på djupet in i Bibeln formar Gud oss och visar sina planer och 
syften för våra liv.

Psaltaren är en samling sånger och dikter som visar oss några fantastiska 
rörelser och övergångar. I klassisk musik är längre stycken ofta uppdelade 
i mindre delar eller rörelser - till exempel: snabbt, långsamt, uppåt, dystert 
- på samma sätt som böcker delas in i kapitel. Från mörker till ljus, från 
modlöshet till hopp, från sorg till glädje - psalmerna visar oss exempel på 
förvandling: att gå från ett tillstånd eller en känsla till ett annat. De ger oss 
några riktigt praktiska nycklar för att leva stadigt, starkt och meningsfullt. 

Visste du att David är författare till 73 av de 150 psalmerna? Man kan 
säga att han ibland var lite av en drama queen! Hans reaktioner kan verka 
extrema eller lite överdrivna, men David hade ett mer utmanande liv än 
många av oss. Han hade en ödmjuk början, blev utvald av Gud att bli kung, 
och som kung mötte han en mycket svartsjuk föregångare. David hade 
tydliga fiender och gjorde stora misstag i sitt liv. Mitt i detta var David ärlig 
och sårbar inför Gud, och han lärde sig hur han skulle hantera de många 
olika känslor han kände. 

Under de kommande dagarna kommer vi att öppna Guds ord tillsammans, 
växa i förståelse och upptäcka mer om vårt syfte och vår identitet som 
Jesu efterföljare.
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BIBELSTUDIER – 
INTRODUKTION FÖR 
COACHER OCH LEDARE

COACHER 

Se till att du vet vad som kommer att tas upp under veckan; studera 
bibelställena och fundera på hur du kommer att leda NET-tiderna. Det har 
visat sig att de coacher som tar sig tid att be och förbereda sig i förväg också 
får störst inverkan på tonåringarna i sina NET-grupper. 

Vi föreslår att du uppmuntrar dina tonåringar att använda en tryckt Bibel 
istället för Bibel-appen i deras telefoner. Bibelappar är bra, men mobilen kan 
lätt bli en distraktion när de läser Bibeln.

Kom ihåg att under TeenStreet kommer dina M&M:s att finnas tillgängliga för 
dig för att hjälpa dig besvara frågor som du har. De kan ge dig nya idéer och 
förslag och kan hjälpa dig om du får svårigheter. 

M&M:S 

Genom att ta tid att läsa igenom och studera undervisningsmaterialet 
kommer du att kunna hjälpa och stödja dina coacher när de förbereder sig 
för sina NET-tider. Kom förberedd med kreativa idéer och förslag för att 
hjälpa dina coacher.

Kom ihåg att be för dina coacher och tonåringar, både före TeenStreet och 
varje dag under TeenStreet.

TEENSTREET 2022 – LEDARMANUAL 
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DAG 1: VÄNTAN

En minut är bara 60 sekunder - men ibland kan det kännas som en timme! 
Dela med er av vad som var den längsta minuten ni någonsin har utstått... 
vad var en situation där tiden tycktes gå väldigt långsamt?

Att vänta kan ibland vara en utmaning. Vi har möjligheter att vänta varje 
dag. Till exempel: att vänta på att maten ska bli klar, att få tillräckligt med 
pengar för att köpa något, att vänta på att nästa säsong av vår favoritserie 
ska komma ut. Hur väl klarar du av att vänta? Ranka er själva i följande 
kategorier: 

DAG 1: VÄNTAN 1: VÄNTAN 1: V

DAG 1: 
VÄNTAN

1
Du tycker att det är svårt 
att spara pengar

10
Du tycker att det är svårt 

att spara pengar

SPARANDE

1
Du kan inte bevara en hemlighet

10
Du är ett bankvalv! 

En hemlighet är säkrare med dig än i 
en telefon med en sex-siffrig pinkod!

HEMLIGHETER 

1
Du vill ha din mat snabbt! Du använder 
mikrovågsugnen när det är möjligt.

10
Du vill att maten ska vara perfekt 

tillagad och använder bara ugnen!

MIKROVÅGSUGN
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1
Du kan titta på en hel serie på en dag

10
Du tittar på ett avsnitt i taget

TV-SERIER 

1
Du läser en bok från början 
till slut på en dag!.

10
Kul? Tycker du att 

det är roligt att läsa?!?

LÄSA FÖR ATT DET ÄR ROLIGT

1
Du tycker att det är svårt att vänta.

10
Du kan sitta och vänta en hel dag!

ATT VÄNTA 

Allt och alla måste ibland VÄNTA. Det finns de som blir bättre, starkare och 
fortsätter på rätt väg efter en period av väntan. Det finns andra som fattar 
förhastade och dåliga beslut och kommer ut på andra sidan på en helt annan 
väg. Väntan är ett ämne som återkommer genom hela Psaltaren. David är 
författare till 73 av de 150 psalmerna. Vi kan lära oss mycket om väntan av 
honom. 

FÅNGAD I EN GROTTA

Vi ska börja med att läsa om när David blev instängd i en grotta av sin fiende. 
Om du frågar David vad hans längsta minut var, kan den här berättelsen vara 
svaret på den frågan! 

Ledare: Varför förföljs David av fienden, kung Saul? Vi har inte tid att ta med 
den längre berättelsen här, men du kan berätta bakgrunden för din grupp - 
om någon är väl bekant med väntan, är det David! Som tonåring lovar Guds 
profet att David ska bli nästa kung - han blir sedan landets hjälte genom att 
döda en jätte (medan han fortfarande är tonåring!). Kung Saul blir avundsjuk 
och ägnar resten av sitt liv åt att jaga David! David hade varit på flykt i 
åratal och väntat på Guds timing för honom att bli kung. Det är så viktigt att 
uppmuntra tonåringarna att använda sin hjärna och fantasi när de läser 
Bibeln! Försök att visualisera berättelsen tillsammans.
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DAG 1: VÄNTAN

� Läs 1 Samuelsboken 24:1-4.

Föreställ dig den här scenen! David hade 400 krigare - hur kunde de vara så 
tysta i en grotta?! Hur länge var Saul i grottan?! Somnade han där han satt 
och gjorde sina behov?! Hur kunde David lyckas klippa en bit av en Sauls 
kläder medan han uträddade sina behov utan att bli upptäckt?! Hur modig 
var inte krigaren David?! Det finns så många frågor att fundera över, men låt 
oss besvara den här tillsammans…

� Vilket beslut ställdes David inför i grottan?
Tänk tillsammans och se på situationen med en krigares ögon: Vad 
verkade vara det självklara för David att göra?

� Titta på verserna 4-7: 
David hade två motsatta röster som han lyssnade på. Vilka var det? 

� David ställdes inför ett val. Vilken röst lyssnade han på till slut?

� Hur valde David att lita på Guds timing i denna situation? 
(verserna 6 och 7)

� Ta en stund och fundera över ditt liv: 
Vem lyssnar du på när du står inför ett beslut? 

� Diskutera tillsammans: Hur kan vi låta oss ledas av Gud och vända 
oss till honom för att få vägledning? 

David hade en stark relation till Gud och vi kommer att lära oss av hans liv 
och hans tro under vår tid tillsammans. Du kommer nu att ha lite egen tid 
med Gud. Du kommer att läsa en psalm som David skrev ungefär samtidigt 
som han var på flykt från Saul och gömde sig i grottan! Det är så häftigt och 
hjälpsamt att få veta en del av bakgrunden om vad som hände när denna 
psalm skrevs!

Ledare: Be för din grupp när de delar upp sig för att läsa och reflektera kring 
psalm 57 på egen hand med Gud. 
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DU OCH GUD

Börja med att tala med Gud och be honom hjälpa dig att fokusera på 
bibelverserna. Be Gud hjälpa dig att lära dig av honom och lära känna honom 
mer idag.

� Läs Psalm 57.

� Vad lägger du märke till kring de känslor som beskrivs i denna 
psalm?

� David skriver om sitt perspektiv på situationen. Hur beskriver han 
sina känslor och sin situation i verserna 4 och 6?

David befinner sig i en svår situation. Han pratar med Gud om vad han 
upplever och känner. Han vet att Gud bryr sig om honom och att han kan 
komma till Gud och tömma ut sitt hjärta för honom. Våra känslor kan också 
vara väldigt starka ibland. 

� Kan du komma ihåg ett tillfälle då du kände intensiv lycka, sorg, 
spänning, rädsla eller ångest? Vad gjorde du med dessa känslor?

Vi ser i detta kapitel att David kände extrem rädsla och sorg och att han 
gjorde två saker:

1. Han pratade med Gud om vad som hände och hur han mådde.
2. Han påminde sig själv om sanningen. Han flyttade sitt fokus från 

situationen och fokuserade istället på Gud, vem Gud är och vad han har 
lovat.

� Läs Psalm 57 igen och stryk under de verser som David skrev för att 
påminna sig själv om vem Gud är. 

� Vilka verser i detta kapitel tycker du är mest speciella? 

Vi kan lära oss av vad David gjorde. Vi kan till och med använda hans egna 
ord för att påminna oss själva om sanningen när vi känner oss överväldigade 
i livet. Håll fast vid de tre första verserna i Davids psalm - gör dem till din 
egen bön. Mitt i gråten talar David ut att Gud faktiskt lyssnar. Men stanna 
inte vid den tredje versen. I tro kan du tala ut vers 10:  ”hans kärlek sträcker 
sig till himlen, hans trofasthet sträcker sig till skyn”. När du talar till dig själv 
om hur trogen Gud är, be honom visa dig några tillfällen då han har varit med 
dig i ditt liv. Skriv ner det du kommer att tänka på. 
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DAG 1: VÄNTAN

TILLBAKA TILL DIN GRUPP

Nu är det pappers-vikar-tajm! När ni kommer tillbaka till er grupp, vik ett 
pappersflygplan med pappret som ni fått. Skriv några av dina favoritord eller 
meningar från Psalm 57 under vingarna.

Ledare: Lägg några minuter på en pappersflygplanstävling: Dela ut ett pris 
till den bästa designen och ett pris till det flygplan som flyger längst. 

Se till att uppmärksamma verserna på flygplansvingarna. 
Ge gruppen chans att förklara varför de just valde dessa verser. 

� Ta en stund och kolla en gång till på Psalm 57, verserna 7-9. Vad 
säger David i dessa tre verser? Han ber inte Gud om något, han talar 
ut vad han kommer att göra och vem han vill vara! 

� Diskutera tillsammans: 
Vad talade David ut att han skulle göra och bli? 

SPELLISTA

Vi kommer att avsluta varje grupptillfälle med att arbeta på en ”spellista”: 
En lista med sånger, verser och psalmer som kommer att utrusta dig att 
klara de utmaningar som livet ställer dig inför. Behåll ditt flygplan och skriv 
ner fler nyckelverser du får med dig idag på vingarna.  
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Vilket projekt, uppdrag eller mål har du haft som krävt mycket tid och 
energi men som du lyckades slutföra? Kommer du ihåg när du kunde säga 
orden ”Det är färdigt!”?

Ta lite tid i gruppen och prata om era framtidsdrömmar. Vad skulle du vilja 
kunna säga ”Det är färdigt” om, i framtiden? Vilka är några stora mål eller 
projekt som du vill genomföra?

� Utbildning? 
� Drömkarriär?
� Bli miljonär?

Finns det några idrottare där ute? 
Är det någon som drömmer om att kunna säga:  

� ”Jag tog 100 kg i bänkpress!”
� ”Jag gjorde 1000 armhävningar på 30 minuter!”
� ”Jag sprang en mil på 40 minuter!”

Vilka av er är kreativa? 
� Vem vill skriva en egen låt som spelas på Spotify?
� Vem vill få en målning utställd på ett museum? 

� Vad skulle du vilja kunna säga ”Det är färdigt” om?

LEV LIVET  

Låt oss nu tänka lite större och inte bara tala om en enda prestation, utan 
om att leva ett liv där vi kan säga ”Det är färdigt” Visst vore det fantastiskt 
att nå slutet av våra liv, se tillbaka och kunna säga att vi levde det liv som vi 
skapades för! 

DAG 2: 
IDENTITET
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DAG 2: IDENTITET

� Vi ser exempel på människor i Bibeln som levde sitt liv och i slutet 
sa ”det är färdigt!”. Vilka är några exempel på människor som följde 
Gud och fullbordade sina”lopp” väl i Bibeln? 

� Läs Markus 15:15-32 

� Vad händer i dessa verser? 

Låt oss läsa Johannes 19:28-30 för att få lite mer information om vad Jesus 
sa när han hängde på korset. 

� Vad sa Jesus innan han dog?

Jesus gjorde det! Han uppfyllde allt som han var ämnad att göra! 

� Som en grupp, beskriv vad Jesus uppdrag var. Varför kom han till 
jorden?

� Låt oss nu gå över till Psalm 22 och läsa den första versen. Låter det 
bekant?

� Läs nu Psalm 22, verserna 6-8 och 14-18.

� Var har du hört detta förut?

Jesus citerade delar av denna psalm när han hängde på korset. När Jesus 
levde lärde sig judarna mycket av Skrifterna utantill. Folk citerade skrifterna 
tillsammans. När Jesus började tala från den här psalmen kände judarna 
som hörde det igen verserna och tänkte på Psalm 22! Jesus pekade på den 
profetia i Gamla Testamentet som han uppfyllde! Här hänger Jesus på korset 
i outhärdlig smärta och han talar ord från Psaltaren! I en av hans svåraste 
stunder, förklarar han sitt syfte och identitet!

Genom att citera Psalm 22 berättar Jesus att han var precis där han 
skulle vara, och att han uppfyllde det liv han hade kommit för att leva. Han 
förklarade att han hade levt sitt syfte: han hade gjort det! 

Jesus citerade Psalm 22 i dödsskuggans dal. Idag ska vi se vad vi kan lära 
oss från denna psalm om att hålla fast vid sin identitet och sitt syfte. 
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� Nu är det pappers-vikar-tajm! 

Innan vi tittar på resten av Psalm 22 kan vi passa på att vara lite kreativa 
tillsammans.  Låt oss vika tillsammans! Denna psalm handlar om var 
vi lägger vårt fokus och vart vi tittar. Gör origamiglasögon med hjälp av 
instruktionerna.

38



DAG 2: IDENTITET

DU OCH GUD

När du blir ensam, ta några minuter och bli stilla inför Gud och be honom tala 
till dig.  Låt Gud veta att du vill höra från honom om din identitet och ditt syfte.  

� Läs Psalm 22

Psalmen innehåller en del tuffa partier, men den har en vändpunkt i mitten 
av kapitlet. Psalmen stannar inte i mörkret, den förflyttar oss någonstans. 
Läs verserna 16-19.  

� Vart flyttas fokus i vers 19?
� Var låg fokus innan detta?

Ta en minut och be Fadern om hans perspektiv. Fråga honom om det finns 
områden i ditt liv där du fokuserar på människor istället för på honom. Finns 
det områden där du fokuserar på situationen istället för på honom?  

� Skriv ner det Gud visar dig.  

Nyckeln till att hålla fast i din identitet och ditt syfte är att ändra ditt fokus, 
bort från omständigheter och människor och till Gud! Att flytta ditt fokus till 
Gud är tillbedjan! När psalmen fortsätter börjar mer och mer tillbedjan flöda. 
Det finns fler och fler uttalanden om vem Gud är! 

� Läs verserna 27-28. Vad säger dessa verser? 

Livet kan vara riktigt svårt ibland, men det förändrar inte vem som har 
kontrollen. Dessa verser (verserna 27-28) är bra verser att komma ihåg! Lägg 
till dem i din spellista.

Psalmen verkar ha ytterligare ett tema när den närmar sig slutet. Läs de tre 
sista verserna och se om du kan hitta ytterligare ett tema.

� Vad har ”ner till stoftet”, ”död”, ”framtida generationer”, och 
”ofödda” gemensamt? 

En nyckel till att hålla fast i din identitet och ditt syfte är att fokusera på 
mer än bara just den här dagen. Det handlar om att ha ett evigt perspektiv.
Hebreerbrevet uttrycker det så här:  
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”Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För 
att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry 
sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron.”
(Hebreerbrevet 12:2, B2000)  

Avsluta din egen tid genom att skriva ner det Gud visat dig. Ge honom några 
minuter i tystnad för att bara vara med honom. Att vara tyst inför Fadern och 
lyssna är också en form av tillbedjan när vi fokuserar på honom!  

TILLBAKA TILL DIN GRUPP 

Ledare: När ni samlas igen, ge tonåringarna möjlighet att dela med sig av 
vad Gud visat dem.  

Att flytta vårt fokus till Gud och evigheten är kärnan i Psalm 22. 

� Prata tillsammans om vilka saker som kan få oss att flytta vårt fokus 
från honom. 

Vet du vem Gud har skapat dig till att vara? Öppna Guds ord varje dag och 
upptäck mer.  Vill du hålla fast vid den du är kallad att vara? Fyll dig med 
Bibeln. Det som flödar ut ur dig kommer att vara hans ord.  

Ledare: Ta en kopp eller mugg och fyll den med dricka eller vatten hela 
vägen upp. Jämför det med vår vardag och lägg märke till hur allting är 
begränsat och hur vi kan ha kontroll över livet när det är lugnt. Prata om hur 
när livets väg blir stenig eller när du kommer till en bergskedja, så börjar det 
som finns i din kopp att synas.  Ett tips är att göra liknelsen extra tydlig och 
visuell genom att fylla muggen mer och mer tills vattnet rinner över, eller 
genom att skaka bordet eller muggen. Det är ok om det blir blött! När livets 
utmaningar sätter igång har man inte tid att fixa det perfekta Instagram-
fotot. Vi kan se bra ut när det inte finns några motgångar.  Men när livet 
skakas om kommer det som är på insidan och den vi verkligen är och vad vi 
verkligen tror att synas. 

Ta en minut i gruppen och prata tillsammans: Har du någonsin reagerat 
omedelbart när du inte hade tid att förbereda dig? Vad kom ut?  
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DAG 2: IDENTITET

SYFTE 

Kvällen innan Jesus torterades och dödades var detta några av hans sista 
ord till sina lärjungar:  ”Vem är störst, den som ligger till bords eller den som 
betjänar honom? Är det inte den som ligger till bords? Men jag är mitt ibland 
er som er tjänare.” (Lukasevangeliet 22:27, B2000) 

Jesus visste sitt syfte! Inte bara det, utan han kallade också sina efterföljare 
till samma syfte. Skriv ordet TJÄNARE på dina pappersglasögon. Som Jesu 
efterföljare är detta vår kallelse. Det är vad vi är. Det är vad vi gör.  

En nyckel till att hålla fast i din identitet och ditt syfte är att flytta fokus från 
dig själv. Gud vill att vi går till honom med allt vi känner och tänker. Han vill 
att vi ska ge honom våra bekymmer och lita på honom och sedan flytta vårt 
fokus från oss själva till andra. När vårt fokus flyttas från oss själva, från våra 
omständigheter, från människorna runt omkring oss och från idag, blir vi fria 
att tjäna. 

VAR MODIG

Tänk på de grupper och människor du finns bland: Finns det människor och 
områden som väntar på att Guds folk ska att visa sig och betjäna dem? Prata 
om det tillsammans, men be också Gud att lyfta fram människor i ditt eget 
liv som du kan tjäna. Be Gud ge dig nästa steg att ta. 

� Gör en plan för att tjäna tillsammans. 

SPELLISTA

När vi slutar, tänk lite på din spellista. Kom ihåg att din spellista är en 
lista med sånger, verser och psalmer som ger dig möjlighet att möta de 
utmaningar livet ställer dig inför. Spara dina pappersglasögon och skriv ner 
fler viktiga verser, sånger eller psalmer från idag på det vikta pappret.
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Under vår första samling i NET-gruppen talade vi om David och hur han 
berättade sina känslor för Gud och sedan påminde sig själv om vem Gud 
är. Han uttryckte sina känslor och flyttade sedan fokus från sig själv till 
Gud. Vi ser hur han gör detta ofta i psalmerna.

Idag tittar vi på något som hände i Davids liv när hans tid på flykt i grottorna 
var över. Han blev kung. En vår, när kungarna normalt skulle vara ute och 
strida tillsamans med sina arméer, valde han att hålla sig undan. Ett dåligt 
val ledde till ett annat. Du känner säkert till historien. Påminn varandra om 
vad som hände.

Här är en lista över huvudpersonerna i denna sanna historia. Koppla 
samman personen med beskrivningen av vem han / hon var:

Joab profet

Uriah soldat

Bethsheba armégeneral

Natan vacker kvinna

Ledare: Låt tonåringarna påminna varandra om vad som hände i 
berättelsen. Hjälp dem att fylla i de bitar som saknas om det behövs. Om du 
behöver fräscha upp minnet finns berättelsen i 2 Samuelsboken 11 och 12.

Detta är en sorglig och tråkig historia! Det är en berättelse om hur en otrolig 
man och kung faller. David gjorde några riktigt hemska val! Gud sände en av 
sina profeter, Natan, för att konfrontera David.

TEENSTREET 2022 – LEDARMANUAL 

DAG 3: EN 
VÄG TILLBAKA 
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� Läs 2 Samuelsboken 12:1-3.

� Vad sticker ut för dig i inledningen av den här berättelsen? 

� Vad kan vi lära oss om Gud från dessa tre verser?

Ledare: 1. Gud sände Natan till David.
2. Gud sökte efter David!
3. Gud försökte få Davids uppmärksamhet och återupprätta honom! 

Visst är det härligt att vår Gud sänder folk att leta efter oss? Hoppa inte över 
Nathans roll i den här berättelsen! Han borde vara en inspiration och en 
utmaning för oss alla. Vi behöver alla en Natan i våra liv. Människor som talar 
om för oss när vi gör fel val och hjälper oss att se hur vi kan komma tillbaka 
på rätt väg.

� Har någon konfronterat dig över något du gjort fel, som Natan 
gjorde? 

� Har du behövt konfrontera någon (som Natan gjorde) för att få han 
eller hon att inse att de har gjort fel?

� Något hade förändrats inom David med tiden. Han hade hårdnat och 
blivit kall och stolt. Varför tror du att Gud använde berättelsen om 
ett får för att fånga Davids uppmärksamhet? 

Ledare: Kan berättelsen om får påmint David om att han en gång var en 
herdepojke? Kanske David hade några favoritfår när han var liten? 

Gud är fantastisk! Han söker efter var och en av oss på ett unikt sätt 
samtidigt som han öppnar en väg för oss att se honom igen. Vi ser hur den 
här historien fortsätter. 

� Läs vidare i 2 Samuelsboken 12:4-6.

David blir rörd av medkänsla och en önskan om rättvisa när han hör Natans 
berättelse! När David fattade de fruktansvärda fel-besluten, berättar inte 
Samuelsbokens författaren om David kände någon ånger. ’ Men nu blir han 
känslosam över ett får som husdjur! 

� Vilken dom uttalade David omedvetet över sig själv i verserna 5 och 6?
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Nathan växlar från berättande till att leverera Guds ord. Läs de följande 
verserna i 2 Samuelsboken 12:7-10. 

� Om du skulle sammanfatta Guds tre huvudpunkter till David, vilka 
är de?

Verserna 7 och 8: 

Vers 9: 

Vers 10: 

Ledare: Verserna 7 och 8: Jag gav dig allt du har!
Vers 9: Du har syndat.
Vers 10: Din synd får konsekvenser.

Berättelsen om ett får öppnade Davids hjärta, och han kände skuld och 
skam över vad han hade gjort mot Uria. David valde att svara på Natans 
budskap genom att ångra sig, erkänna att han hade gjort fel och be Gud om 
förlåtelse. Han skrev en psalm om detta och nu när vi känner till bakgrunden 
ska vi titta närmare på psalmen under vår tid med Gud.

� Nu är det pappers-vikar-tajm!

Låt oss göra lite mer pappersarbete innan vi går in på Psalm 51. Knyckla ihop 
ett pappersark till en boll. Behåll bollen. Du behöver den senare.

Ledare: Om ni hinner kan ni spela en snabb omgång mini-basket genom att 
ställa en kopp i mitten av gruppen. Se vem som kan kasta sin pappersboll i 
koppen flest gånger. Ge alla tre försök.

Be för dina tonåringar när de delar upp sig och tillbringar tid i Psalm 51 på 
egen hand med Gud. 
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DU OCH GUD

När du blir ensam, ta några minuter och bli stilla inför Gud och be honom tala till 
dig.  Ibland är det svårt att dra sig undan från allt som pågår runt omkring dig. 
Fokusera på orden du läser och på allt som Gud vill dela med sig av till dig.

� Läs Psalm 51.

Läs inledningen och första versen igen. David går rakt på sak. Han ropar 
genast till Gud. 

� Vad ber han om?
Hur känner sig David inför det han gjorde? (Psalm 51:1-7)

Vi ser att David förstod att han hade syndat. När du tittar på dessa verser ser 
vi att David erkänner att han hade fel. Han ber också Gud om något. 

� Vad trodde David om Gud och vad bad han honom om?

Gud öppnar en väg för oss att resa oss upp igen, bli återställda och bli 
skapade på nytt. Vår Gud är fantastisk. Det finns ingen större ära än att vara 
en del i hans berättelse. Gud är den enda som kan lyfta upp oss och göra oss 
nya, och han fortsätter att göra det!

� Läs Psalm 51:9-14.

� Fyll i de tomma orden från vers 9: 

”Rena mig med isop, så att jag blir  ”

”två mig, så att jag blir vitare än   ”

David trodde att Gud kunde och skulle förlåta honom, även efter de 
fruktansvärda saker han hade gjort! David visste att han fortfarande kunde 
komma tillbaka till Gud. Precis som David kan du komma till Gud med allt du 
har gjort och be honom om förlåtelse. I går tittade vi på vad Jesus hade gjort 
på korset. Varför dog Jesus på korset?

I Jesaja 53:6 står det: ”Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, 
men all vår skuld lade Herren på honom” (Jesus).

Ingen av oss är perfekt och vår synd (skuld) skiljer oss från Gud. Gud ville att 
vi skulle kunna återförenas med honom och därför tog Jesus på sig straffet 
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som vi förtjänade när han dog på korset. Kom ihåg att det var därför han sa: 
”Det är fullbordat!” Han fullbordade det syfte han kom till jorden för. Han 
dog och uppstod till livet igen och är nu i himlen. Tack vare det Jesus gjort 
kan vi bli förlåtna! Vi kan bli återställda och rena!

Ta fram din ihopknycklade pappersboll och försök att veckla ut den till sitt 
ursprungliga skick. Släta ut pappret och se om du kan få det att se ut som 
om nytt igen. Detär nästan omöjligt att få vecken att försvinna helt. När du 
plattar ut ditt papper, tänk på vad David trodde att Gud kunde göra... 
Gud kunde förlåta honom och återställa honom. 

Synden kan skada ditt liv. Den kan beröva dig glädje och lycka, beröva dig 
hopp och frihet och hindra dig från att vandra i din sanna identitet. 

� Läs 1 Johannesbrevet 1:9. 
Vad gör Gud om vi kommer till honom och erkänner vår synd? 

Tack vare det som Jesus gjorde kan vi gå till Gud och berätta för honom om 
vad vi har gjort. Vi kan säga till honom att vi inser att vi hade fel och att Gud 
kan och kommer att förlåta oss! Precis som David, kan vi tala med Gud om 
alla känslor av skuld och besvikelse och lyfta upp allt till honom. Gud gjorde 
allt som behövs för att vi ska kunna bli återupprättade. Kanske känner du 
ibland att ditt liv är som en skrynklig boll. Du kanske har skadat dig själv och 
andra. Eller kanske är du arg på Gud för att han inte har besvarat dina böner 
på det sätt som du ville. Du kan gå till Gud med alla dessa känslor, med din 
skrynkliga boll, och ge den till honom. 

Psaltaren 51:1-3 kan också bli din bön. Be Gud att förlåta dig och hjälpa dig 
att vända om och gå på den väg som han vill att du ska gå.

� Ta några minuter och prata och lyssna till Gud. 
� Fråga honom om det finns områden i ditt liv 

där du inte lever i lydnad för honom.
� Har du gjort livsval eller hållit fast vid felaktiga uppfattningar om 

vem du är och vem Gud är, som skadar dig och din relation till Gud? 

Precis som Gud följde efter David, så följer han även efter dig. Gud letar efter 
oss och vill att vi ska bli återställda och återförenade med honom. Det finns 
alltid en väg tillbaka till honom. Avsluta din tid med att prata med Gud om 
allt som du har tänkt på, och gå sedan tillbaka till din grupp.
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TILLBAKA TILL DIN GRUPP

Ledare: När ni samlas igen, ge tonåringarna möjlighet att dela med sig av 
vad Gud visat dem. Passa på att fråga dem var de känner att de befinner sig 
i förhållande till Gud. Har de en levande relation med Jesus? Förstår de sitt 
behov av Jesus? Känner de att de har skapat ett avstånd mellan sig själva 
och Gud på grund av de val de har gjort? Detta är ett bra tillfälle att ställa 
frågor för att bättre förstå var de befinner sig i sin tro.

RÖRELSE 

Denna psalm är på väg. Den rör sig från en punkt till en annan. David slutar inte 
på samma ställe som han började. Han går från skuld till glädje, från syndig till 
vit som snö! Psalmen är grovt sett indelad i tre delar. Diskutera tillsammans om 
ordningen i psalmen och lista beskrivningarna i rätt ordning, 1-3:

 David utgjuter djupet av sin skam inför Gud.
 Verserna fokuserar på hur Guds godhet mot David  kommer att  påverka 
hans omgivning.
 David ber modigt Gud att återställa det han har förlorat.

� Läs Psalm 51:14 och 15. Vad tror du att dessa verser förmedlar?

VAR MODIG

Tänk på de kretsar och gemenskaper du finns bland. 
� Finns det folk där som behöver höra 

Guds goda nyheter om förlåtelse?
� Finns det människor som behöver höra 

berättelsen om vad Gud har gjort för dig? 

Gör en lista tillsammans och be Gud lyfta fram människor i ditt liv som 
behöver honom. Be Gud ge dig nästa steg att ta. Gör en plan för att göra 
något åt det tillsammans.

SPELLISTA

Glöm inte din spellista! Skriv ner fler viktiga verser, sånger och psalmer som 
har dykt upp idag.
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Nu är det pappers-vikar-tajm!
Innan vi börjar vårt bibelstudie idag ska vi vara lite kreativa. 

� Vik origami-lyktor enligt instruktionerna nedan. 

DAG 4: 
LYDNAD
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� Skriv första delen av Psalm 119:130 på era lyktor: 
”När dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd”

Vår temavers för årets TeenStreet säger att ju mer vi känner till och tillämpar 
Guds ord, desto mer riktning och ljus kommer vi att ha i vårt liv. Vi har ju alla 
varit i mörker och då behövt använda ficklampan på våra mobiler. Den här 
versen handlar om tanken att ha tillgång till ljus för att hitta rätt.

I går tänkte vi på bilden av en skrynklig pappersboll, och vi pratade om hur 
våra liv ibland kan kännas som en sån boll. Men Gud inbjuder oss att ge 
honom vår skrynkliga boll och låta honom veckla ut den och återställa oss. 
Vi kan vandra i vår relation med honom, leva i lydnad mot hans ord och vägar 
och låta honom vara vår vägvisare.

Idag ska vi titta på Bibelns längsta kapitel! Psaltaren 119. Den här psalmen 
talar mycket om Guds ord och hur viktigt det är.  Kapitlet är indelat i 22 
avsnitt. Det finns ett avsnitt för varje bokstav i det hebreiska alfabetet. Det är 
det längsta kapitlet i Bibeln, men är nästan helt fokuserat på endast 2 saker: 
behovet av Guds ord och att lyda det. Låt oss gå på djupet i denna psalm 
tillsammans. 

� Läs Psalm 119:129-136.

� Vad gör författaren med Guds ord? (Vers 129)

� Hur påverkar Guds ord oss? (Vers 130)

� Vad tror du är den viktigaste uppmaningen i dessa verser? 
(Verserna 133 och 134)

� Vad ber författaren Gud om och vad står i vägen?

Ledare: Om tonåringarna har svårt att hitta det sista svaret: Psalmisten 
vill lyda Guds ord och låta sig ledas av det. Synd och andra människor kan 
distrahera honom.

KÄNNA TILL OCH LYDA 

Det finns ett steg till förutom att bara känna till Guds ord. Att verkligen känna 
Guds ord innebär rörelse. Att känna Guds ord innebär handling: lydnad. 
Att känna till kraften i Guds ord och att lyda det finns med i alla de 22 
avsnitten i psalm 119. 
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Jesus berättade en kort berättelse om samma två punkter i fyra verser. 

� Läs Lukas 6:46-49.  

� Vilken fråga ställde Jesus i dessa verser?

� Förklara med egna ord Jesus definition av någon som hör 
(eller läser) hans ord och lyder.
Förklara Jesus definition av någon som hör hans ord och inte lyder.

� Vilket exempel stämmer bäst med dig?

Ledare: När dina tonåringar går till sin egen tid med Fadern, be att de växer i 
att både KÄNNA TILL och LYDA hans röst.

DU OCH GUD

När du blir ensam, ta några minuter och bli stilla inför Gud och be honom tala 
till dig. Låt hans röst vara den enda röst du lyssnar på. Be den här versen från 
Psalm 119:  ”Öppna mina ögon, så att jag ser undren i din undervisning.” 
(Psalm 119:18, SFB)

Låt oss titta på ett annat avsnitt från psalm 119.

� Läs verserna 9-16.  

� Vilken är den första frågan i den här bönen?

Författaren svarar på frågan i nästa rad. Det är samma svar som författaren 
ger på varje utmaning i de 176 verserna! Vad är svaret?

� Läs igenom de åtta verserna igen. Vad tror du att det innebär att 
”gömma” eller ”bevara” Guds ord i sitt hjärta?

Om du ”gömmer” eller ”bevarar”  Guds ord i ditt hjärta, då kommer det att 
vara det som flödar över i ditt liv. Oavsett situation, framgångar, motgångar 
eller fiender, kommer Guds ord och ljus att flöda över. Verserna fortsätter 
med att förklara de många sätt man kan ”gömma” eller ”bevara” Guds ord 
på insidan. Vilken vers i detta avsnitt talar till dig? Vilken vers vill du lägga till 
i din spellista?
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På en skala från 1 till 10, hur bra är du på att ”gömma” eller ”bevara” 
Gudsord i ditt hjärta? Om 1 är att du sällan tänker på Guds ord, och 10 är att 
du älskar att ha bibelord i tankarna hela tiden, vilken siffra skulle du sätta på 
ditt liv just nu? 

Jesus citerade ett mycket viktigt bud i Matteus 22:37: ”Du ska älska Herren 
din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.”
(SFB 2015)

� Läs igenom de åtta verserna igen (Psaltaren 119:9-16) och se om du 
kan placera varje rad i psalmen i en av kolumnerna nedan. Tänk på 
vad det innebär att älska Gud med var och en av de tre delarna av 
ditt liv (hjärta, själ och förstånd). 

Älska Gud av hela ditt hjärta Älska Gud av hela din själ Älska Gud av hela 
ditt förstånd 

Avsluta din tid på egen hand med Gud genom att ägna några minuter åt att 
be Gud att lyfta fram de kolumner (hjärta, själ, förstånd) som han vill tala till 
dig om. Finns det områden där han vill att du ska växa? Finns det områden 
där han säger att han tycker om ditt sätt att göra dem till en del av ditt liv? 

� Skriv ner det han visar dig.

TILLBAKA TILL DIN GRUPP 

Ledare: När ni samlas igen, ge tonåringarna möjlighet att dela med sig 
av vad Gud kan ha visat dem. Fråga dem vad som är praktiska sätt att 
”gömma” Guds ord i deras hjärtan?
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”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig.” Psaltaren 119:105 

Har du lagt märke till att bildspråket ”ljus” återkommer regelbundet i våra 
diskussioner om Guds ord? Vi har sett det om och om igen. Låt oss avsluta 
dagens samling med att lyfta in ytterligare några verser om ljus. Skriv dem 
på din papperslykta: 

� Läs Matteus 5:14-16.

� Vad säger Jesus om sina efterföljare i dessa verser? 

Här är ett bra sätt att tänka på det: Guds ord i oss betyder att hans ljus flödar 
ut till världen! När vi värnar om Guds ord i våra hjärtan och lyder hans vägar, 
lyser hans ljus genom oss.

Låt oss bli praktiska och specifika:

� Vad betyder det för vår vardag att vi är ljus för människorna 
omkring oss? Hur ser ljus ut i praktiken?

Ledare: Psalm 119 visar att ljuset är Guds ord som ger visdom och 
vägledning. I Matteus 5:16 beskrivs ljuset som goda gärningar. Johannes 1 
beskriver Jesus som liv och ljuset som lyser i mörkret.

VAR MODIG

Tänk på de grupper och människor som du befinner dig bland: Finns det 
människor och områden som behöver Guds ljus? Diskutera det tillsammans, 
men be också Gud att lyfta fram människor i ditt eget liv som är i behov av 
hjälp. Be Gud visa dig nästa steg att ta. Gör en plan.

� Be tillsammans i din grupp för de människor du vill dela Guds ljus 
med. 

SPELLISTA

Skriv ner de verser, sånger och psalmer från dagen som du vill minnas och 
lägg till dem i din spellista! 
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Guds kärlek varar i evighet! Hans kärlek kommer fortfarande att vara 
100% i morgon. Det är något att sjunga om! Vår Fader Gud är den enda 
som någonsin kan lova att aldrig förändras! 

Har ni några fotbollsfans i er grupp? Det kanske förvånar dig att veta att 
Liverpool och Manchester City är bland de tio lag som förlorat mest i Premier 
League. Det som är galet är att de fortfarande har miljontals fans som aldrig 
kommer att ändra sin hängivenhet, i goda som i dåliga tider! Det finns två 
typer av människor i den här världen: de som håller fast vid sitt idrottslag 
hela livet och de som hejar på den som vinner! 

� Diskutera tillsammans vilken typ av person du är. 

� Ranka er själva på en skala från 1 till 10 i följande kategorier:

1
Du ställer väckarklockan varje dag

10
Du älskar att vakna av dig själv

VÄCKARKLOCKOR 

1
Du schemalägger din tid flera dagar i förväg

10
Du tittar aldrig på en kalender

SCHEMA

1
Du ger nyårslöften varje 
år och håller dem

10
Du ger nyårslöften varje år som 

du nästan omedelbart bryter

NYÅRSLÖFTEN

DAG 5: VÄLJ 
ATT TILLBE
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Det var bara på skoj. Vi säger inte att ett sätt är bättre än ett annat - 
förändring kan vara bra. Men det finns saker i livet som vi måste ta del av 
varje dag. Vi behöver en utgångspunkt som inte förändras, oavsett årstid, 
utmaning eller omgivning.  

Psaltaren 119:164 säger: ”Sju gånger om dagen prisar jag dig!”

Psaltaren 92:1-2 säger: ”Det är bra att tacka Herren! Jag börjar dagen med 
att påminna mig om att du älskar mig och jag avslutar dagen med att tacka 
dig för att du var med mig!”

Kan vi välja att tillbe? Kan vi innan morgonen börjar bestämma oss för att 
oavsett vad som händer den dagen ska tillbedjan vara en del av den? Alla 
idrottsmän, musiker eller framgångssagor kan berätta att vi inte väntar på 
att väckarklockan ska ringa för att bestämma om vi ska träna. Det beslutet 
har redan fattats.

� Diskutera tillsammans vad det innebär att tillbe Gud?

� Hur kan du välja att tillbe Gud varje dag och under hela dagen?

1
Du vet alltid var norr ligger, oavsett 
vilken stad du befinner dig i

10
Du är nöjd med att vandra 

planlöst, utan målr

KARTOR

1
Du hejar på den som vinner

10
Du bär ditt lags färger med stolthet 

och jublar oavsett resultat

SPORT

1
Du håller dig till samma 
artister och band i flera år

10
Du lägger ständigt till ny 

musik till ditt bibliotek

MUSIK
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� Nu är det pappers-vikar-tajm!
Innan vi börjar vårt bibelstudie idag ska vi vara lite kreativa. Låt oss göra 
origamitärningar med hjälp av de här instruktionerna. 
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Tillbedjan kan bli en grund att stå på för vår dag och våra liv. När vi ägnar tid 
åt att minnas och förkunna hur stor Gud är förändras vårt perspektiv i livet. 
Våra problem och utmaningar kan verka mindre när vi kommer ihåg hur 
stor vår Gud är. Minns hur vi i vår första bibelstudie såg att David skrev sina 
psalmer och berättade för Gud hur han kände sig och sedan kom ihåg och 
talade ut sanningen om vem Gud är. Davids grund var hans relation till Gud. 
När du skriver verserna i din spellista (de verser du vill komma ihåg) på din 
kub idag, be att Gud ska vara din klippa, din grund i livet.

Gör dig redo för en av de bästa tillbedjanshistorierna i Gamla testamentet! Den 
har allt det vi pratar om - tro, beslutsamhet och tillbedjan! Berättelsen kretsar 
kring Judas kung: Joshafat. Han regerade omkring 150 år efter kung David.  

Ledare: Varför inte låta hela gruppen delta i läsningen av berättelsen? Klipp 
ut och dela ut berättarkorten. Ge alla en person i berättelsen och låt var och 
en läsa sitt avsnitt. [Två av dagens nyckelverser finns på baksidan av korten. 
Låt dem behålla korten till sina spellistor när de är klara.] 

� Läs berättelsen tillsammans med hjälp av rollkorten.

Ledare: Uppmuntra tonåringarna att föreställa sig hur det skulle ha varit att 
vara med när den här historien hände! Hur skulle de ha känt sig om de hade 
varit kungen eller en av soldaterna?

� När kung Joshafat fick höra nyheten om den kommande attacken, 
vad sa han då i 2 Krönikeboken 20:12?

Han visste inte vad han skulle göra, men han visste var han skulle söka hjälp. 
Hur skulle livet se ut om det var så vi reagerade också? Om ett problem eller 
en stressig situation dyker upp, hur skulle det vara om vi reagerade som 
kungen och vår första impuls var att vända oss till Gud?

� Diskutera tillsammans:
Hur skulle du i praktiken kunna vända dig till Gud i början av varje dag?  
Hur kan vi behålla vårt fokus på honom under hela dagen?

Ledare: Här är några förslag för att hjälpa tonåringarna om de får slut på 
idéer… Lyssna på en spellista med lovsångsmusik, läsa en psalm varje 
morgon för att börja dagen, fortsätta att tillbringa tid med Gud varje dag, 
bestäm dig för att läsa en YouVersion-bibelläsningsplan, sänd varandra 
böneämnen varje dag och be för varandra, stötta varandra i att hålla det vi 
önskar och lovar osv.
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Ledare: Klipp ut och dela ut till dina 
tonåringar. Ge alla en person i berättelsen 

och låt var och en läsa sitt avsnitt.
[Två av dagens nyckelverser finns på 
baksidan av korten. Låt dem behålla 

korten till sina spellistor när de är klara.]  

VISSA MÄN: 
En stor armé från tre nationer kommer 
mot dig från andra sidan havet. Den har 
redan korsat havet och befinner sig vid 

vår gräns! 

BERÄTTARE 1
Förskräckt beslöt Joshafat att fråga 

Herren, och han utlyste en fasta för hela 
Juda. Juda folk samlades för att söka 

hjälp hos Herren; de kom från alla städer 
i Juda för att söka honom. 

KUNG JOSAFATS ÖPPNINGSBÖN 
Herre, våra förfäders Gud, är du inte den 

Gud som är i himlen? 
Du regerar över alla nationernas riken. 
Du har makt och styrka i din hand, och 

ingen kan stå emot dig. 

KUNG JOSAFATS AVSLUTNINGSBÖN 
Vår Gud, ska du inte döma dem? 

För vi har ingen kraft att möta denna 
enorma armé som anfaller oss. Vi vet 
inte vad vi ska göra, men våra ögon är 

vända till dig. 

PROFET 
[HÄRSTAMMAR FRÅN ASAF] 

Lyssna, kung Joshafat och alla som 
bor i Juda och Jerusalem! Detta är vad 
Herren säger till dig: Var inte rädda eller 

modfällda för denna stora armé. För 
kampen är inte er, utan Guds. Marschera 

mot dem i morgon. 

PROFET - DEL 2 
Marschera mot dem i morgon. Du behöver 

inte utkämpa denna kamp. Ta era positioner, 
stå fasta och se vilken befrielse Herren 

kommer att ge er, Juda. Var inte rädda, var 
inte modfällda. Gå ut och möt dem i morgon, 

och Herren kommer att vara med dig. 

KUNG JOSHAFATS TAL TILL ARMÉN 
Lyssna på mig! 

Tro på Herren, din Gud, så kommer du 
att få stöd; tro på vad han har sagt så 

kommer du att lyckas. 

KUNG JOSHAFATS PLAN 
Efter att ha rådfrågat folket utsåg 

Joshafat män som skulle sjunga till 
Herren och prisa honom när de drog ut 
i spetsen för armén och sade: ”Tacka 

Herren, för hans kärlek varar i evighet.” 

LYCKLIGA I ALLA SINA DAGAR 
När de började sjunga och lovsjunga 

ställde Herren upp bakhåll mot 
männen från Ammons Moab och Seirs 

bergsbygd som invaderade Juda, och de 
besegrades. 
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DAG 5: VÄLJ ATT TILLBE

Den här berättelsen slutar med två lovsångsmöten! 

� Läs slutet av berättelsen tillsammans i 2 Krönikeboken 20:26-28.
Hur fick Berakadalen sitt namn?

Efter att ha prisat Gud i lovsångsdalen leder kungen hela armén till Herrens 
hus i Jerusalem för att tillbe tillsammans! Det är ett lovsångsmöte som 
vi alla skulle vilja vara en del av! Tänk dig en hel nation som tillber Gud 
tillsammans!

Ledare: Be några av verserna i 2 Krönikeboken 20 över din grupp när de 
delar upp sig. Förslag till bön: ”Fader, hjälp oss att vara människor som riktar 
våra ögon mot dig! Lär oss att ställa frågor till dig och lyssna på dig. Vi ber att 
vi ska få ditt ljus när ditt ord öppnas för oss. Vi vill tacka dig för att du är god 
och att din kärlek varar i evighet.”

DU OCH GUD

När du är ensam kan du ta några minuter och tala med Gud om allt som du 
tänker och funderar på idag. 

Här är lite bakgrundsinformation för vårt studie idag. Kung Joshafats farfars 
farfars far, kung David, var den förste person som skrev orden, ”Tacka 
Herren för att han är god, hans kärlek varar i evighet.”

Kung David satte ihop en grupp av lovsångsledare och musiker så att det 
fanns en ständig tillbedjan i Guds hus. Han ville se till att vår Gud tillbads hela 
dagen, varje dag! I 1 Krönikeboken 16 finns en förteckning över de män som 
David valde ut till det första lovsångsteamet, och Asaf var ledaren. Kapitlet 
fortsätter med en sång som David gav Asaf att använda i deras tillbedjan av 
Gud. När kung Joshafat står inför en fientlig armé som han inte har någon 
chans att besegra, sträcker han sig tillbaka till löftena i sin farfars farfars fars 
första strukturerade lovsång! Låt oss gräva vidare i det och se varför...

Vi har inte tid att gå igenom alla 28 verserna i sången i dag, men det skulle 
vara värt att komma tillbaka och studera psalmen när du har tid. Idag ska vi 
fokusera på de verser som Joshafat hänvisar till.

� Läs 1 Krönikeboken 16:8-14:

� Läs texten några gånger. Ta dig tid att ta in den riktning som den här 
sången tar. Skriv ner det som blir särskilt tydligt för dig. 
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� Märkte du några rader som kan ha inspirerat Joshafats bön? 
[Tips: jämför 1 Krönikeboken 16:11 med 2 Krönikeboken 20:12]

� Vad uppmanar 1 Krönikeboken 16:12 oss att göra?

Vi ska minnas och tillbe Gud för allt han har gjort. Halvvägs genom 
psalmen övergår den till ett tredje avsnitt. Det är ännu en uppmaning till 
lovprisning, men den här gången är den mycket större! Se på vändpunkten i 
1 Krönikeboken 16:23. 

� Vem kallas nu att delta i lovsångsmötet?

Psalmen slutar inte där! David är fortfarande inte nöjd med volymen på 
tillbedjan. Läs ytterligare några verser, 1 Krönikeboken 16:29-33. Till och 
med träden och hela skapelsen, haven och alla himlar uppmanas att sjunga 
med och sjunga av glädje! Den största lovsångsmötet genom tiderna!

� Vad är målet med denna del av lovprisningen? 
Läs början av 1 Krönikeboken 16:29 igen och skriv det här:

Ta en stund och tänk på detta uttalande. Be den Helige Ande att hjälpa dig 
att förstå. Vi kan tillbringa all evighet med att prisa Gud tillsammans med 
hela skapelsen och det kommer ändå aldrig att vara allt han förtjänar! Men... 
Det finns sätt att ge honom ära i våra egna liv. Finns det någon del av ditt liv 
som Gud ber dig att använda för att ge honom ära? 

� Skriv ner det han visar dig. 

Precis innan du går tillbaka till din grupp kan du kolla in den sista bönen i 
sången. Läs de tre sista verserna: 1 Krönikeboken 16:34-36.

� Varför tror du att det är dessa verser som kung Joshafat uppmanar 
sina lovsångare att sjunga?

TILLBAKA TILL DIN GRUPP

Ledare: När ni samlas igen ger ni gruppmedlemmarna tid att berätta om allt 
som Gud eventuellt har sagt till dem och om de verser som de har skrivit på 
sina papperskuber.
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� Vilka är två saker som du lärde dig på TeenStreet 2022 och som du 
vill komma ihåg?

I 1 Krönikeboken 16:23 står det: ”Sjung till Herren, hela jorden, ropa ut hans 
frälsning dag efter dag.” När vi låter tillbedjan utvecklas i våra liv kommer 
andra att se hur god Gud är och varför han är så värd att bli tillbedd. Låt oss 
”förkunna hans frälsning dag efter dag!”

VAR MODIG

Vem i ditt liv kan du dela de goda nyheterna om Jesus med? Vem i ditt liv 
behöver veta det du lärde dig på TeenStreet? 

� Skriv ner namnen på de personer som du vill dela med dig till. 
Be för varandra och för de personer som ni vill dela med er av era 
erfarenheter när ni avslutar er grupptid. 

SPELLISTA

Skriv ner fler viktiga verser, sånger eller psalmer från idag på de vikta 
papperskuberna.

BONUS

Kolla in bibelläsningsplanen Psalms Streak på YouVersion (en gratis 
mobilapp) och gå med i TeenStreets globala gemenskap när vi läser hela 
Psaltaren tillsammans i år.
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