
TeksTgennemgang

Tales of Glory

Tekst: 
 Jonas 1-4

Rekvisitter fra Tales of Glory
Jonas og havdyret.

Ledertanker: 
Hvordan hører du Guds ”ordre” i hverdagen? 
Hvordan handler du på Guds befalinger?

Vi skal gøre det, gud beder os om

Jonas og haVdyret

Baggrund
- En profet var Guds talerør til folket og den enkelte. 
Vedkommende modtog et direkte og personligt 
kald fra Gud. Gud sendte profeter til Israels konger 
for at formane dem til at leve efter hans lov og til at 
klargøre konsekvensen, hvis det ikke skete. Profeter-
ne kom således ofte i modsætning til både kongen, 
folket og præsterne. Derfor blev profeterne mødt 
med en vis skepsis af folket, men også med respekt.

- Jonas var profet i Nordriget i Jeroboam II´s reger-
ingstid (783-745). (2 Kong 14,25).

- Nineve, som Jonas bliver sendt til, var en af de 
vigtigste byer i det assyriske imperium beliggende 
i det nuværende Irak ved floden Tigris. Nineve var 
en stor by: ”mere end hundrede og tyve tusind 
mennesker, som ikke kan kende forskel på højre og 
venstre” (Jon 4,11). Dette tal kan være indbyggertal-
let, der henvises til, men det kan også være antallet 
af mindreårige børn, hvorved indbyggertallet kan nå 
op i nærheden af en million.

- Jonas omtales af Jesus selv (Matt 12,39-41; 16,4 og 
Luk 11,29-30). Jesus bruger beretningen om Jonas 
til at forklare, hvad der skal ske med ham selv. Som 
Jonas var 3 dage i havdyrets bug, sådan skal Jesus 
være i graven i 3 dage, før han opstår.

Tarshish: En by, som man ikke bestemt ved, hvor lå. 
Måske en havneby i den vestlige del af Middelhavet, 
måske i Spanien.

Jafo: I dag kendt som Jaffa og ligger lidt nord for Tel 
Aviv. 

Leksikon
Havdyr: Sandsynligvis en stor haj eller en havdino-
saurus, der sluger sit bytte helt.

Fokuspunkter 
- Gud elsker alle mennesker på trods af de onde  
   ting, de gør.
- Gud har magt over naturen.
- Gud kan bruge os mennesker, selvom vi ikke er 
   fejlfrie.
- Gud vil tilgive os, når vi kommer til ham.

Brug af sanser
Brug ”Tales af Glory-rekvisitterne”, mens du 
fortæller beretningen, og lad efter forkyndelsen 
børnene selv lege med figurerne og evt. genfortælle 
beretningen for hinanden.
 
Kan evt. suppl. med:
Se: Medbring en rå fisk.
Høre: Hør beretningen.
Røre: Mærk og lugt til fisken. Hvem har lyst at blive 
spist af en fisk?
Gøre: Spørg børnene om at gøre noget, som de ikke 
har lyst til at gøre (fx ud at løbe 5 km).  Hvordan 
reagerer de?
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til brug i 
kirke og klub.



PunkTer Til samværeT - uddybning af fokuspunkter 

Tales of Glory til brug i 
kirke og klub.

Vinkeleg 
Der vælges en til at fange de andre. Fangeren tæller 
til 100 med lukkede øjne, mens de andre børn gem-
mer sig. Fangeren skal derefter finde de andre. Det 
er nok at nævne navnet på den, han har set. De, der 
er fanget, skal gå efter fangeren i en række, men 
hvis nogle af dem, der endnu ikke er fanget, vinker 
til dem, må de stikke af. Det er så fangerens opgave 
at holde styr på flokken og kalde dem tilbage, inden 
de er ude af syne. (Tal om, hvordan Gud vil, vi skal 
følge ham). 

Træskib
Lav et skib af små træstykker med et stort søm som 
mast og stofstykker som sejl.

Fisketur
Tag på fisketur, eller køb en fisk og tilbered den 
over bål.

                               

kreaTiviTeT og leg

Bibelord
”Herrens arm er ikke for kort til at frelse, hans ører ikke 
for døve til at høre” (Es 59,1).

Bøn
Tak, Gud, fordi du hjalp Daniel… og tak fordi du også vil 
hjælpe mig. 
Amen.

Sange – Syng med
174: Sommer tider siger Gud ja
175: Mød mig, mød mig, Gud
176: Vor Fader

Gud elsker alle mennesker på trods af 
de onde ting, de gør
Gud havde set, at i storbyen Nineve skete der 
mange ting, som var onde. Tal med børnene om, 
hvordan de opfatter det onde. Gud var og er vred 
over det onde. Derfor vil han fortælle folkene i Ni-
neve, at de skal holde op med deres ondskab.

Fortæl, hvordan Gud vil bruge Jonas (vis Jonas). 
Han befaler Jonas, at han skal rejse til Nineve (brug 
kortet i Bibelen), men det har Jonas ikke lyst til. I 
stedet for at rejse mod øst til Nineve tager han ned 
til havnebyen Jafo, hvorfra han tager med et skib, der 
skal til Tarshish – den helt modsatte retning. Jonas er 
ulydig mod Gud og prøver at gemme sig for Gud. Tal 
med børnene om, hvilke opgaver det er, at Gud kan 
bruge os til. Tal om, om man kan gemme sig for Gud. 

Gud har magt over naturen
Fortæl, hvordan Gud sender en voldsom storm for 
at standse Jonas. Ikke bare en lille storm, hvor man 
bliver lidt søsyg, men en kæmpe storm, hvor alle, der 
er om bord, bliver bange for, at skibet vil gå under. 

Den eneste, der ikke er bange og ikke beder til 
sin Gud, er Jonas, for han sover nederst i skibet. 
Kaptajnen vækker ham og opfordrer ham til at bede 
til sin Gud. Tal om, hvor stærk Gud er, at han bare 
lige kan sende et stormvejr for at få Jonas i tale.
Jonas opfordrer søfolkene til at smide ham over 
bord, og da det sker, lægger stormen sig. Men det er 
ikke Guds plan, at Jonas skal dø. Derfor befaler han 
et stort havdyr (vis havdyret) at sluge Jonas hel, så 
Jonas kan få en tænkepause. Lad børnene forestille 
sig, hvordan der er inde i en stor fisk. Måske mørkt, 
det lugter, varme, tang osv.

Gud kan bruge os mennesker, selvom 
vi ikke er fejlfrie 
Jonas beder til Gud, og det har han god tid til, da 
han er i fiskens bug i 3 dage og 3 nætter. Tal om 
bøn, og Jonas får en ny chance. Gud bestemmer, at 
havdyret skal kaste Jonas op på landjorden.  

Fortæl, hvordan Gud stadig vil bruge Jonas. Jonas får 
igen besked på at gå til Nineve, og denne gang er 
Jonas lydig. Han rejser til Nineve, hvor han går ind i 
byen og råber til folk, at byen vil blive ødelagt om 40 
dage, hvis de ikke vender om til Gud. 

Gud vil tilgive os, når vi kommer til ham
Nu bliver folk i Nineve bange. For at vise, at de for-
tryder det, de har gjort, tager de deres almindelige 
tøj af og klæder sig i noget groft tøj, der ikke var 
særlig pænt. Det var dengang en måde at vise, at 
man fortrød og var ked af det. Da kongen hører Jo-
nas´ budskab, befaler han, at alle, både mennesker 
og dyr, ikke må spise og drikke, men i stedet skal 
råbe til Gud. Tal med børnene om, hvad indbyggerne 
havde gjort forkert, og hvad Bibelen kalder synd. 
Hvordan kan vi bekende vores synd?

Da Gud ser, at folk i Nineve fortryder det onde, de 
har gjort, vil han alligevel ikke ødelægge byen. Det 
gør Jonas vred på Gud. Jonas synes, han har haft 
en masse besvær til ingen nytte, så han sætter sig 
uden for byen og surmuler. Men Gud har ikke glemt 
Jonas. Han ser ham og sørger for ham. Midt i heden 
lader han en olieplante vokse op på rekordtid. 
Den giver skygge til Jonas. Men Gud vil lære Jonas 
noget. Næste morgen får Gud en orm til at gnave 
i olieplanten, så den dør lige så hurtigt, som den 
voksede op. Nu bliver Jonas igen vred. Gud siger til 
Jonas, at når han kan få ondt af en enkelt olieplante, 
som han ikke engang har haft noget arbejde med at 
få til at gro, så må han da kunne forstå, at Gud har 
ondt af den store by fuld af mennesker, som han 
har skabt og holder af.


