
Så vælg da livet!

Indledning I Bibelen læser vi om, hvordan Gud på fantastisk vis redder isra-
elitterne ud fra slaveriet i Egypten: Gud havde kløvet et hav, så Israelitterne 
kunne gå tørskoet gennem det, og deres forfølgere døde. Gud havde givet 
israelitterne mad og vand i ørkenen. Gud havde hjulpet israelitterne i krig, 
men hør så hvad der sker:

Læs 4. Mos. 21,4-9

Udlægning af beretning om kobberslangen: Israelitterne talte imod Gud – 
de syndede, og det havde konsekvenser: Gud sendte giftslanger og mange 
israelitter døde. Israelitterne bekendte nu, at de havde syndet, og Moses bad 
for folket. Moses fik følgende besked af Gud:” Lav en slange og sæt den på 
en stang! Enhver, der er blevet bidt, og som ser på den skal beholde livet”. 
Og sådan skete det. 

Vi mennesker i dag, har også en frygtelig slangegift i os. Giften kommer fra 
slangen i Edens have. Det er synden. Hvis denne slangegift ikke bliver fjer-
net vil vi dø på den måde, at vi går fortabt for evigt. Den evige død, er ikke 
bare at alt er slut. Det er en evighed, hvor Gud ikke er til stede. En evighed 
uden kærlighed, uden tilgivelse, uden glæde, uden alt godt.

Visuelt indslag På friluftsmissionens hjemmeside  www.friluftsmissionen.
dk kan man købe noget der kaldes Wiregams. Det er et lille stykke ståltråd, 
der forestiller en slange. Når den varmes op - f.eks. ved at komme den i 
varmt vand – forvandles den til et kors. Brug gerne dette lille trick til at il-
lustrere Joh. 3.14-15:

”Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneske-
sønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.”

Ligesom kobberslangen blev sat op på en stage, sådan blev Jesus hængt op 
på et kors.

Kobberslangen tog giften. Jesus tog synden, da han blev naglet til sit kors.

Vi kan se hen på Jesus, som hang på korset på Golgata, ved at bede ham 
tilgive os vores synd. Derved gives os det evige liv. Et liv hvor alt er helt 
fantastisk i Guds nærhed. Det evige liv uden sorg og smerte. Det evige liv i 
fuldkommen glæde, omsluttet af Guds kærlighed på den nye jord engang.

Hvis jeg havde været israelit ude i ørkenen dengang med giftslangerne, så 
havde jeg set på kobberslangen hurtigst muligt – det gjaldt jo liv eller død. 
Men hvad nu, hvis der var én der tænkte: ”Det passer vist ikke, at man bli-
ver rask af, at se på den kobberslange. Det gider jeg i hvert fald ikke”…?
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Lederne laver nu følgende lille dramastykke:

Et ægtepar kommer til læge

Lægen: Så, din mand er blevet bidt af en giftig Albino Mamba slange? 
Hustruen: Ja læge, jeg har ellers sagt til ham, at han ikke skal lade den 
slange krybe frit rundt inde i huset. 
Manden: Skal jeg dø nu? 
Lægen: Jeg vil regne med, at du nu har 15 minutter tilbage at leve i, men 
jeg har en pille her, som er den eneste modgift, der findes.  
Hustruen: Skynd dig og tag den! 
Manden: Er det virkelig den eneste måde jeg kan blive reddet på? 
Lægen: Ja, der er ikke andre muligheder 
Manden: Det lyder lidt barsk ”Tag denne pille eller dø!” 
Hustruen: Skynd dig nu at spise den 
Manden: Jeg synes hellere vi skal finde en mere ”open-minded” læge 
Lægen: Jeg siger dig sandheden, der er ingen anden udvej 
Manden: Hold da op, hvor er du intolerant! 
Lægen: Denne pille vil redde dit liv 
Hustruen: Kæreste skat, tag nu den pille 
Manden: Nej, jeg har læst om den her slags snævert synede læger. De 
vil bare være på tværs og er frygtelig stædige.

Lad teenagerne finde Apg. 4,12 i deres bibler og læs: ”Der er ikke frelse I 
nogen anden (end Jesus), ja, der er ikke givet mennesker noget andet navn 
under himlen, som vi kan blive frelst ved.”

Som før sagt har vi alle syndens gift i os. Jesus er den eneste redning. Har du 
tilladt Jesus at betale for dine synder?

Gud sagde engang til israels folk: ”Jeg har stillet dig overfor livet og døden, 
velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet.” (5. Mos. 30,19).

Du som sidder her i aften/dag, du stilles overfor valget mellem evig forta-
belse og evigt liv – Så vælg da livet!

Hold 2-3 minutters stilhed, hvor teenagerne hver især kan tænke over det, 
som er blevet sagt. 

Oplæg til dialog Lad teenagerne bruge ca. 10 min på at udfylde opgavearket, 
som du har printet x antal af på forhånd. Sæt dem så sammen i grupper 
med  ca. 4 teenagere og en leder i hver. I gruppen opfordres hver person 
til at nævne ét af de 3 eksempler på slangegift, de har noteret, hvis de har 
frimodighed til det. Lad så alle i gruppen kort fortælle om deres tanker ang. 
mandens valg. Til sidst snakker gruppen sammen om, hvordan de bedst kan 
svare klassekammeraten.
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Opgaveark

Vi mennesker i dag, har også en frygtelig slangegift i os. Giften kommer fra 
slangen i Edens have. Det er synden. Giv 3 eksempler på, hvordan du ople-
ver, at der desværre også er noget slangegift i dig.

Hvad tænker du om mandens valg i dramastykket? Skriv dine tanker her:

Forestil dig at du har en klassekammerat med til teenklub for første gang i 
dag. Din klassekammerat har hørt opfordringen til at vælge livet, og når I 
følges hjem spørger din klassekammerat dig: ”Hvordan vælger man egentlig 
livet, det kunne jeg nemlig godt tænke mig?”. Hvad vil du svare din klasse-
kammerat? Skriv dit svar her:
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