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Guds hånd er størrelse XXXL

Forslag 4

Til brug for konfirmander og teenagere

Salme/sang  Livstræet (Teensangbogen 121)

Indgangsvinkel
Lad konfirmanderne kigge på logoet for generalforsamlingen og 
fortælle, hvilke symboler de ser. Snak om, hvad de forskellige sym-
boler betyder, og hvor de kommer fra. Hvis ikke ”Guds hånd” bli-
ver nævnt i samtalen, så led selv konfirmandernes opmærksomhed 
hen på denne. Lad denne snak være indgangsvinkel til at læse eller 
fortælle beretningen om Zakæus.

Tekst  Lukasevangeliet 19, 1-10

Omkring teksten og temaet
Der var ikke ret mange mennesker, der brød sig om Zakæus. Hans 
job var at indkassere penge fra folk til staten, og det i sig selv var 
vel nok til at gøre ham upopulær. Men Zakæus var også kendt for 
at snyde, skrabe til sig, hvor han kunne komme af sted med det og 
altid tænke på sig selv først. Det er egentlig ikke så svært at forstå, 
at folk ikke brød sig om Zakæus. Da Jesus kommer på besøg i den 
by, hvor Zakæus bor, sker der pludselig en forandring i Zakæus’ 
liv. Jesus vælger nemlig at besøge Zakæus. Alle de mennesker, der 
er stimlet sammen for at se Jesus, bliver meget forargede og endnu 
mere sure på Zakæus. Hvordan kan Jesus dog finde på at besøge 
Zakæus? Ham der altid tænker på sig selv og er sådan et dårligt 
menneske? Jesus giver selv svaret på de�e spørgsmål til sidst i hi-
storien: ”Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det 
fortabte.”

Denne historie er egentlig Jesus i en nøddeskal. Det er nemlig ikke 
første og sidste gang, at han omgås folk, som ingen andre vil have 
noget med at gøre. Bibelen fortæller gang på gang om, hvordan 
Jesus møder de udstødte, syge og forkerte mennesker og forandrer 
deres liv. I Zakæus’ liv får det den betydning, at han pludselig 
giver halvdelen af alt det, han ejer, væk, og mon ikke også han får 
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lidt flere venner, end han tidligere har ha�? Når Jesus møder men-
nesker, ser han tværs gennem alt det, andre mennesker måske nog-
le gange har lidt for meget fokus på. Han ser mennesket bagved og 
får det smukke frem i lyset.

Christina Aguilera synger om lidt det samme i sangen ”Beautiful”. 
Omkvædet lyder:

You are beautiful
No ma�er what they say
Words can’t bring you down
Ohh no
‘Cause you are beautiful
In every single way
Yes words can’t bring you down
Ohh no
So don’t you bring me down today

Det denne sang vil fortælle os er altså, at vi er smukke, lige meget, 
hvad andre mennesker siger. O�e føler vi nok det stik modsa�e. 
Hvem drømmer ikke om at være perfekt på alle måder? Slippe af 
med alle bumserne, smide et par kilo, have råd til de fedeste buk-
ser, være ligeså sjov som drengene fra Angora og komme med i 
stjerne for en a�en. Vi kan altid finde et eller andet ved os selv, vi 
ikke bryder os særlig meget om, og o�e også ved de andre. Men 
sangen fortæller os, at uanset hvad andre mennesker må�e sige til 
os, og uanset hvor kiksede vi selv føler os, så er vi smukke. Smuk-
ke som de mennesker vi er inderst inde. Ligesom Jesus besøgte 
Zakæus og ønskede at have noget med ham at gøre, vil han også 
have noget med dig at gøre i dag. Guds hånd er størrelse XXXL og 
rummer alle mennesker. Uanset om vi måske ikke ser brandgodt 
ud på ydersiden, og selvom vi nogle gange render rundt og gør 
noget dumt.

Spørgsmål til samtale
• Snak om, hvilke mennesker der minder om Zakæus. Hvilke 
   grupper af mennesker bryder vi os måske ikke om i dag?
• Hvad vil det sige at være smuk? Hvad skal der til, for at vi bliver 
   tilfredse med os selv?
• Tror I, Gud ønsker at have noget med alle mennesker at gøre i  
   dag?
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Aktivitet
• Læs hele teksten til Christina Aguileras sang og snak om, hvad  
   sangen ellers fortæller.
   (Find hele teksten på: www.allstarz.org/~christina/lyrics/
   stripped/11.html)

• Find forskellige personer i gamle aviser og blade. Riv dem ud og 
   snak om, hvad der kan være smukt hos de enkelte personer.

Sang/salme Gud, vi er i gode hænder (DDS 675)


