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Guds folk 
er i fangenskab

Velkommen til det første bibel-
studie om Ezras Bog. Vi skal læse 
om en masse forskellige ting: 
judæerne, Babylon, Jeremias, 
perserne, Kong Kyros og Guds 
planer. Så der er meget at holde 
styr på. Måske kan I skrive disse 
ord på en tavle, så kan I følge med 
i, hvornår I kommer til dem. 

Judæerne var Guds udvalgte folk 
og troede på Gud. De hørte hjem-
me i Judæa, men de var blevet 
jaget ud af deres land og var ført 
bort som fanger til Babylon. Her 
troede man ikke på Gud. 

 Læs 2 Krøn 36,11-20. 
Hvorfor blev judæerne jaget ud 
af deres land? 

Jeremias var profet, mens 
judæerne boede i deres eget 
land. Efter judæerne var blevet 
bortført til Babylon, talte Gud 
til Jeremias. Talen blev skrevet 
ned og sendt til de landflygtige i 
Babylon. 

 Hvad er en profet, og hvad 
er hans opgave? 
 
 

 
 Når man er landflygtig, 
er man enten flygtet eller fjernet 
fra sit hjemland. Judæerne var 
fjernet fra deres land med tvang. 
Hvordan tror du, det er at være 
landflygtig?
 
 Læs Jer 29,4-14, som er 
den første del af brevet til de 
landflygtige. Hvad handler det 
om? 

Altså: Babylon ødelagde Juda og 
førte mange folk til Babylon. Men 
efter mange år kom det nye stor-
rige Persien og deres konge Kyros 
og erobrede Babylon. Perserne 
troede heller ikke på Gud, men 
på afguder. Alligevel brugte Gud 
deres konge i sin plan. 

 

 
 Læs Ezra 1,1. 
Hvad betyder det? 

Profeten Jeremias havde forud-
sagt, at israelitterne en dag skulle 
få lov til at vende hjem fra Baby-
lon. Og sådan kom det virkelig til 
at gå! Kong Kyros og hans efter-
følgere var nødt til at handle, så 
Guds plan blev opfyldt. I over 100 
år styrede Gud perserkongernes 
tanker og handlinger, når det 
gjaldt Guds folk. Sejt!

 Kom med andre eksem-
pler på, at Gud har grebet ind og 
forandret noget – både fra Bibe-
len og fra dit eget liv.

 Hvis I har tid, kan I finde 
billeder, der kan fortælle om no-
get, Gud har gjort. Find billederne 
på google og send dem evt. til din 
leder. Så kan I sammen se dem på 
projektor og snakke om dem. 

Bøn: 
Skriv en seddel, hvor du takker 
Gud for noget, han har gjort for 
dig. Du kan også skrive noget, du 
vil bede for. Bed derefter sam-
men. Hvis I har lyst, kan I læse 
jeres bønner højt for hinanden. 
Gem sedlerne til det sidste 
bibelstudie om Ezra. Her samler 
I bedeemnerne og ser, hvad Gud 
har svaret på. 

FAKTA
Judæerne blev også 

kaldt Israel eller 
israelitter. Ezras Bog

 fortæller om tiden fra 
år 536 før Kristus til 

ca. år 446 før Kristus, 
altså en periode 

på 90 år.
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Leg: Morder
Alle stiller sig parvis i en rundkreds. Alle ser mod midten. 
Deltagerne i yderkredsen skal have hænderne på ryggen. En af 
dem har ikke nogen stående foran sig, og denne person skal blin-
ke til en af de andre, der står i inderkredsen, som skal forsøge at 
smutte hen til blinkeren, uden at der bliver holdt fast i ham. 

1. 



Kong Kyros 
sender judæerne hjem

 Læs Ezra kapitel 1. Hvad 
handler det om? 

Gud havde pålagt kong Kyros at 
bygge et tempel i Jerusalem, og 
Kyros tillod, at alle, der tilhørte 
Guds folk, kunne vende hjem til 
Israel og være med til at genop-
bygge templet. Alle andre skulle 
give dem sølv, guld, hjælp til 
rejsen og offergaver til Gud. 

 Kyros var verdens mæg-
tigste mand. Hvorfor gav Kyros 
tilladelse til alt det? 
 
 Hvad betyder det, at 
”Gud vakte Kyros´ ånd”, som der 
står i vers 1? 

Da judæerne blev bortført til 
Babylon, blev også alle guld- og 
sølvkar og alle kostbarhederne 
fra templet i Jerusalem taget. 
Det blev sat i afgudstemplerne i 
Babylon. Nu skulle alle disse kos-
barheder med tilbage til Judæa. 
Sheshbatzar, der var judæernes 
leder, fik ansvaret for det.

Sidste gang læste vi nogle bibel-
vers fra Jeremias´ Bog, der var 
skrevet til judæerne, mens de var 
i fangenskab i Babylon. 

 Læs Jer 29,10-11. Hvad 
lover Gud? 

 Hvorfor vælger Gud at 
holde det, han har lovet, selvom 
folket bliver ved med at vende 
ham ryggen?

 Jer 29,10 er en profeti. 
Dvs. en forudsigelse af, hvad der 
vil ske i fremtiden, og dette skete 
virkelig. Hvilke andre profetier, 
som er gået i opfyldelse, kan I 
komme i tanke om? Skriv dem 
ned på en tavle eller et stort styk-
ke papir.
 
 Mon I kan nævne nogle 
profetier, som har indflydelse på 
jeres liv og tro? 

Bøn: 
Stil jer i rundkreds, så I kan se de 
profetier, I har skrevet ned, og tak 
Gud for dem.

FAKTA 
Sheshbatzar er et 

persisk navn. Han bliver
senere kaldt Zerubbabel, 

da det er hans judæiske navn. 
Zerubbabel var af Davids slægt 
- den samme slægt, som Jesus 

kom fra. Kan du se 
nogle ligheder?

Leg: Tal på ryggen
Alle får en seddel på ryggen med et nummer, et stykke papir til 
at skrive på og en blyant. Nu gælder det for alle om at lave en 
liste, hvor der står, hvilke numre og navne, der hænger sammen. 
Så man skal lure de andres numre, uden at ens eget nummer 
bliver set. 
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Tilbage 
til Jerusalem

 Læs Ezra 2,1 og 2,64-70. 

Ezra 2,3-54 er en lang liste over 
de judæere, der rejste tilbage fra 
Babylon til Juda (Israel). Listen 
viser, at det her ikke er et eventyr, 
men er noget, der virkelig er sket.
 
 Hvor mange judæere 
(inklusiv trælle og trælkvinder, 
sangere og sangerinder) rejste 
tilbage til Juda?
 
 Hvor mange dyr havde de 
i alt med? 

I alt rejste 42.360 judæere og 
mange slaver og dyr til Jerusalem 
for at genopbygge templet. Da de 
kom frem, gav de en masse gaver 
til genopbygningen. 
 
 Hvilke gaver gav de? 
Find svaret i Ezra 2,69. 
 
 Kan vi give gaver til 
Gud? Hvordan?
 
 Læs 1 Sam 15,22. Hvilke 
gaver ønsker Gud?

Judæerne havde boet mange år i 
Babylon. Men det var Juda (Isra-
el), der var deres hjemland, og nu 
var de på vej til det land.

 Når vi tror på Jesus, er 
der så nogle særlige steder og 
lande, hvor vi hører til? 

 Hvordan er der de steder 
eller det sted? 

 Læs Fil 3,20. Hvad bety-
der det?

Bøn: 
Tag hinanden i hænderne. Lad 
bønnen begynde ved en person, 
som beder højt eller stille. Når 
vedkommende er færdig, klem-
mer man den næste i hånden, 
som nu kan bede. Fortsæt hele 
runden rundt.

Leg: Find skoene:
Alle tager deres sko af og lægger dem i en stor bunke på gulvet. 
Sluk lyset eller giv alle bind for øjnene. Nu gælder det om at finde 
ens egne sko hurtigst muligt. Den, der først får skoene på og har 
bundet sine snørebånd, har vundet. 

3. 



Fest 
for Gud

 Læs Ezra 3,1-7 

 Hvorfor var det så vigtigt 
for judæerne at bygge et alter til 
Gud, selvom de var bange for de 
folk, der nu boede i Jerusalem? 

Brændofferet var en gave til Gud, 
hvor man ofrede dyr og brændte 
dem på et alter. Man gjorde det 
for at sige tak til Gud og for at få 
tilgivelse for sine synder. Man 
gjorde det også for at ære Gud. 
 
 Hvad vil det sige at vise 
Gud ære? 
 
 Hvordan siger vi tak til 
Gud og viser ham ære? 

 Hvorfor ofrer vi ikke til 
Gud mere?
 
 Læs Hebr 10,10. 

Alle ofre i Bibelen peger frem 
mod verdens vigtigste offer: 
Jesus, der ofrede sig selv på kor-
set for os. 

Hver eneste dag ofrede judæerne 
til Gud. Vi ofrer ikke, men det en 
god idé at bede og læse i Bibelen 
hver eneste dag – altså at være 
tæt på Gud hver dag. 

 Hvorfor er det ellers godt 
at læse i sin Bibel hver dag? 

 Hvordan man kan få læst 
i sin Bibel hver dag? Skriv idéer 
på en tavle eller et stort stykke 
papir. 

 Del jer op to og to. Send 
bibelvers til hinanden hver dag 
i den næste uge og skriv evt. 
hvorfor du synes, det bibelvers er 
godt.

 
 Læs Ezra 3,8-13 

Judæerne gik i gang med at 
genopbygge templet. Da funda-
mentet til det nye tempel var lagt, 
holdt man en stor fest, hvor man 
lovpriste Gud. 

 Hvorfor holdt man sådan 
en fest? 
 
 Læs Ezra 3,12 og snak om, 
hvorfor nogle blev glade og andre 
kede af det. 
 
  Tegn jeres kirke eller 
missionshus og tal om hvad den 
betyder for jer. Det, I kommer 
frem til, kan I skrive på post-it-
sedler og sætte på tegningen.
 
 Læs Matt 18,20 og snak 
om, hvorfor det er vigtigt, at 
kristne mødes med andre krist-
ne. 

Bøn: 
Bed og tak for jeres juniorklub.

Leg: Vend tæppet
Alle stiller sig sammen på et tæppe på gulvet. Nu gælder det 
om at vende tæppet om, uden at fødderne rører gulvet. 
Hvis det er for nemt, kan I folde tæppet, så det bliver mindre. 

4. 
FAKTA 

Cymbler er bæk-
kener, man slår 
mod hinanden 

- altså et musik-
instrument.



Tempelbyggeriet 
standses

 Læs Ezra 4,1-7; 11-17 
og 21-24 

Judæernes fjender, samaritaner-
ne, ville gøre alt for, at genopbyg-
ningen af templet blev standset. 
Først var de meget venlige og lod 
som om, de ville hjælpe til, men 
da det blev afslået, fandt de på 
grovere metoder. 
De skrev et brev fyldt med løgne 
til kong Artaxerxes, som var 
konge i Persien. I brevet gjorde 
de, hvad de kunne for at sætte 
judæerne i et meget dårligt lys. 
Modstanden betød, at arbejdet 
med templet lå stille i 8-10 år. 

 

 Hvorfor ville judæerne 
ikke have samaritanerne til at 
hjælpe sig? 
 
 Læs 5 Mos 31,6 og snak 
om, hvad det kan betyde for jer. 
 
 Nævn nogle lande, hvor 
kristne bliver forfulgt for deres 
tro. 
 
 Hvem kender I, der er 
blevet kritiseret eller grint af, 
fordi de tror på Jesus? 
 
 Læs Ezra 5,1-5 

Gud greb ind og sendte to pro-
feter, Haggaj og Zakarias, som 
stod sammen med Guds folk og 

hjalp dem. Nu fik judæerne mod 
til at gå i gang med at genopbygge 
templet igen. 
Men statholderen Tattenaj 
sendte et brev til kong Dareios, 
hvor han gerne ville vide, om det 
virkelig kunne passe, at det var 
kong Kyros, det havde befalet, at 
templet skulle genopbygges. 

 Læs judæernes svar til 
Tattenaj i Ezra 5,11-16 

 Hvorfor turde de fort-
sætte med at bygge, når de mødte 
modstand igen? 
 
 Hvad kan vi gøre, når vi 
møder modstand i vores liv? 

Bøn: 
Alle skriver et bedeemne på en 
seddel og gemmer den i et af-
grænset område. Nu løber alle ud 
og leder efter bønnerne. Når man 
finder en, skal man stoppe op og 
bede for emnet.

Leg: Dyr på ryggen
Alle får en seddel på ryggen med et dyrenavn. Der skal være 2-3 
sedler med samme dyrenavn. Man får at vide, hvilket dyr, man 
har, men man må ikke sige det til de andre. Når legen starter, skal 
man optræde som sit dyr med lyde og bevægelser og finde sam-
men med de andre, der har samme dyr som en selv. Legen kan 
leges igen, hvor man blander sedlerne, men nu må man enten 
kun må sige lyde eller lave bevægelser.
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Templet 
bygges færdigt

 Læs Ezra 5,17 og 6,1-16 
Hvad havde kong Kyros befalet? 

 Hvad befalede kong 
Dareios til Tattenaj? 

Tattenaj spurgte kong Dareios, 
om judæerne virkelig gerne 
måtte bygge templet og tage 
tempelskattene med fra Babylon. 
Kong Dareios undersøgte sagen, 
og i et af arkiverne fandt man en 
bogrulle med følgende budskab: 
Templet skulle genopbygges, 
udgifterne skulle dækkes af den 
kongelige kasse og skattene fra 
templet skulle tilbage til Judæa 
fra Babylon. 
Altså måtte Tattenaj stoppe med 
at chikanere byggeriet og i stedet 
hjælpe økonomisk med de kon-

gelige skattepenge. Hvis han ikke 
gjorde det, ville han risikere at 
miste sit liv og sit hus. Heldigvis 
fulgte Tattenaj kongen, og temp-
let kunne blive bygget færdigt og 
indviet med en stor fest. 
Wow, hvor er det vildt! Tattenaj 
ønskede at stoppe byggeriet, men 
Gud ville noget andet. I stedet 
for vendte Gud hans plan til det 
bedste for sit folk. Tattenaj måtte 
til sidst hjælpe folket i stedet for 
at modarbejde dem.
 
 Hvornår fester vi 
sammen med Gud? 
 
 Er der noget, vi kan gøre 
for at vores fester bliver mere til 
Guds ære? 

Gud brugte altså kong Dareios 
til, at templet kunne blive bygget 
færdigt.  
 
 Kom med andre eksem-
pler på, at Gud bruger menne-
sker, der ikke tror på ham, til at 
hjælpe os. 
 
 Læs vers 10 igen og snak 
om, hvordan vi kan støtte dem, 
der bestemmer i Danmark?

 Vi skal ikke ofre dyr til 
Gud. Hvad ønsker Gud af os i 
stedet for? 

Bøn: 
Tænd tre lys. Når I tænder det 
første, kan I bede for jer selv. 
Når I tænder det næste, kan I 
bede for dem, I kender, og når det 
sidste tændes, beder I for dem, I 
ikke kender.

Leg: Kluddermor
To personer bliver sendt ud eller skal lukke øjnene. Resten af 
deltagerne tager hinanden i hænderne og danner en cirkel. Alle 
skal nu kludres sammen ved at gå under, imellem og over hinan-
den. Man må ikke slippe hænder under sammenkludringen. 
De to, der blev sendt ud, skal nu prøve at hjælpe deltagerne, så de 
får dem til at stå i en cirkel igen. 
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Lær Gud 
at kende

Der var gået ca. 60 år, siden 
templet blev færdigt. Guds folks 
leder, Zerrubbabel, var død, og 
der skulle findes en ny leder til at 
overtage ledelsen. 

 Hvem var Ezra? I kan 
læse mere om ham i Ezra 7,6 og 
Ezra 7,10

Ezra ville rejse fra Babylon til Je-
rusalem, for han ville lære Guds 
vilje at kende, så han kunne følge 
den og lære sit folk det samme. 

Kong Artaxerxes, som nu var 
perserkonge, sendte Ezra til 
Jerusalem sammen med en hel 
masse andre for at oplære ju-
dæerne i Guds lov. Kongen tillod 
også judæere at rejse fra Babylon 
til Jerusalem, og de fik alt det, de 
havde brug for til opbygningen af 
Guds hus. 

 Hvorfor var Kong Ar-
taxerxes så venlig over for Guds 
folk? Læs Ezra 7,21-23. 
 

 Ezra tjente Gud. Hvordan 
kan vi tjene Gud? 
 
 Ezra takkede Gud. Læs 
Ezra 7,27-28. 
 
 Hvordan kan vi takke 
Gud? 

Mange meldte sig til at rejse 
med Ezra. Han samlede dem alle 
ved en flod, hvor de lå i lejr i tre 
dage og blev registreret. Men der 
manglede levitter. De var de ene-
ste, der måtte være præster ved 
templet, så dem sendte man bud 
efter, og de kom. 
 
 Kender I nogen, der er 
blev kaldt på af Gud? Hvem?
 

 Læs Ezra 8,21-23 og snak 
om, hvorfor de fastede, før de 
rejste til Judæa. 
 
 Læs Ezra 8,31-32 og snak 
om, hvordan det gik på rejsen. 
 
 Skal vi faste? Hvordan 
kan vi faste?
 
 Har I oplevet, at Gud har 
passet på jer på en rejse? Eller i 
jeres liv? 

 Hvorfor passer Gud 
på os? 

Bøn: 
Sæt jer i en rundkreds. 
Alle beder for den til venstre for 
en – enten i stilhed eller højt.

Leg: Rystet
Alle stiller sig i en rundkreds. Først rystes højre hånd fire gange, 
mens der tælles højt til fire. Så rystes venstre hånd fire gange, 
derefter højre fod og venstre fod og til sidst hele kroppen. Så 
tages det i ét rap, mens runden bliver kortere og kortere: fire ryst 
med højre hånd, derefter venstre hånd, højre fod, venstre fod og 
hele kroppen. Tre ryst, to ryst og til sidst ét ryst. 
Sæt gerne tempoet op undervejs.
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Ezras bekendelse 
af synd

Ezra var nu kommet til Jerusa-
lem, og han hørte om forholdene 
i Judæa. Folk havde ikke fulgt 
Guds bud men levet, som de selv 
havde lyst til. Bl.a. havde de giftet 
sig med hedningerne, selvom 
Guds bud forbød det. Det skuf-
fede Ezra, for han havde ikke 
forventet, at det stod så slemt til. 

 Læs Ezra 9,1-2 

 Hvorfor tror I, at de ikke 
havde fulgt Guds bud? 

 Prøv at forestille jer at 
være kristne i et fremmed land, 
hvor ingen er kristne. Hvordan 
ville det mon være? 

Ezra sad stiv af rædsel en hel dag, 
men om aftenen rejste han sig og 
spurgte sig selv: ”Hvad var grun-
den til, at jeg er kommet hertil?”, 
og så kastede han sig på knæ og 
bekendte sit folks synd. 

 Læs Ezra 9,6-9 og vers 15 
 
 Hvad er det, Ezra siger 
til Gud? Hvad lægger I særligt 
mærke til? 
 
 Prøv at skrive lidt af 
Ezras bøn med jeres egne ord 
 
 Hvorfor har vi brug for at 
bede sådan en bøn til Gud? 

 Ezra bekendte sit folks 
synd for Gud, selvom han ikke 
selv havde overtrådt budene. 
Kender I andre eksempler på det 
i Bibelen? 
 
 Læs 1 Joh 1,9 og snak om, 
hvad det betyder? 

Dette var det sidste bibelstudie 
om Ezras Bog. Nævn noget fra 
bibelstudierne, som I især kan 
huske. Hvad har I lært om, hvor-
dan Gud arbejder?

Bøn: 
Find jeres bedesedler frem fra 
det første bibelstudie. Læs jeres 
bønner op for hinanden. Hvordan 
har Gud svaret på bønnerne? Bed 
for hinanden og læg det hele over 
i Guds stærke hænder.

Leg: Hoppe på samme tid
Deltagerne stiller sig i en rundkreds. Ryk tæt sammen, så alle 
står skulder mod skulder. Deltagerne lukker øjnene og skal nu 
prøve at time det, så alle hopper samtidig uden at sige noget. 
Sørg for, at ingen styrer. Gå ned i knæ, før I hopper, så er det 
nemmere at time hoppet. 

8. 


