Uge 6

Gud vinder!
Ugens tekst
og referencer
1 Sam. 13,16-22.
14,1-23.
Patriarker og Profeter, kapitel 60.

Huskeverset
”Der er intet, der
hindrer Herren i at
give sejr, uanset om vi
er mange eller få:”
1 Sam 14,6

Hovedmålet
er, at børnene
ved, at nåden
er en gave fra
Gud, der beskytter
dem mod Satan.
ønsker at Gud
passer på dem.
viser det ved
at sige tak til Gud,
fordi han vinder over
Satan på deres vegne.

Bibelhistoriens
røde tråd
Gud redder os fra
Satan.
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Månedens tema
Guds nåde er super nyheder.

Bibelhistoriens hovedpunkter
En stor hær af filistre er samlet ved klippefremspringet udfor
Mikmas, for at kæmpe mod israelitterne og plyndre dem. Israelitterne er bange og gemmer sig i huler. Jonatan og hans
våbendrager klatrer i al hemmelighed op til filistrenes forpost
og overrumpler vagterne. Jorden ryster, og der opstår stor
forvirring. Israelitterne kommer ud fra deres gemmesteder og
forfølger filistrene. Gud vinder sejr.

Dette er en bibelhistorie om nåde – Guds
kærlighed i aktion
Gud leder efter personer, som vil være den kanal, hvorigennem hans velsignelser kan strømme ud
til Guds folk. Selv om der var frygt og
vantro blandt Guds folk, arbejdede Gud
gennem Jonatan og sejrede på vegne af
hele den vantro nation. Gud vil give
sejr til dem, som vil samarbejde med
ham.

Til lærerne
Præsten Akija, ypperstepræsten
Elis barnebarn, var også
sammen med Sauls hær.
Han bar efoden med stenene Urim og Tummin.
Sauls ord ”Lad det være”
(1Sam14,19) ”hentyder til
brugen af Urim og
Tummin, som blev brugt
til at afgøre, hvad der
var Guds vilje. Sauls
ord viser, at han ikke
ønskede at bruge tid på
at spørge Gud til råds, men hellere ville benytte sig af den
forvirring, som var opstået i filistrenes lejr.” Life Application
Bible, p. 451

Nå de

Program Oversigt
Program

Minutter Aktiviteter

Materialer

Sig goddag ved døren. Ingen
Lad børnene fortælle,
hvad de har oplevet…
____________________________________________________________________________
10 min
2 meter høj stige, puder
Leg-og-lær
A. Helt til tops
4 meter markeringstape
B. Dødens kløft
aktiviteter
Ingen
C. Min oplevelse
____________________________________________________________________________
Velkomst

1

*

Hygge, sang,
mission og bøn

10 min

Hygge
Lovsang
Mission
Kollekt
Bøn

Fødselsdagslys, gave.
Sangbøger/overheads
Missionshistorien
Kollektkrone
Ingen

____________________________________________________________________________

2

3
4

Bibelsk tøj til en voksen.
Gammelt lagen, tushpen.
Bibler
Læs selv
____________________________________________________________________________
Bibelhistorien

20 min

Oplev historien

Et stykke karton, tuschpen,
lille sandpose, stoppeklokke, pude.
____________________________________________________________________________
Fortstå bibelhistorien

15 min

Giv Gud æren

Brug bibelhistorien

15 min

Intet kan stoppe Gud

Karton, tusher, sakse eller
balloner, konvolutter.

*Hygge, sang og bøn kan bruges når som helst i programmet.

Dekorationer
Brug dekorationsforslaget fra bibelhistorie nr. 5
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G e n n e mg å lek t i en

Velkomst
Stå ved døren og ønsk børnene velkommen.
Lad dem fortælle om ugens positive og negative
oplevelser. Gå i gang med den eller de leg-og-lær
aktiviteter som du har valgt.

1 Leg-og-lær aktiviteter
Vælg den aktivitet (de aktiviteter) som passer
bedst til børnenes modenhed, antallet af børn,
hjælpere og lokalets størrelse.

F
O Helt til tops
R
Bring:
S
• 2 meter høj stige
L
• puder (af hensyn til børnenes
A
sikkerhed.
G
A

Bed en voksen om at holde stigen. Lad
børnene skiftes til at klatre helt til tops og se sig
omkring. Ros dem, når de når toppen.

Tilbagemelding
Sig: Hvad var værst at klatre op eller ned?
Hvorfor? Hvorfor syntes de fleste, at det var
sværere at klatre ned? Giv børnene tid til at
tænke og svare. Når vi klatrer op, ser vi hele
tiden op, og vi ser trinene, vi skal stå på. Når
vi klatrer ned, ser vi, hvor langt der er ned til
jorden og bliver bange, og det er sværere at se
trinene.
At stole på Gud kan sammenlignes
med at klatre op af en stige. Vi ser
op i stedet for ned. Gud ønsker, at vi

60

LEKTIE 6

skal se op – se på ham. Satan ønsker, at vi
skal se ned – se væk fra Gud og blive bange.
Det vi skal huske fra bibelhistorien i dag er,
at vi kan stole på Gud, for GUD REDDER OS
FRA SATAN.

F
kløft
O DødensBring:
R
• 4 meter markeringstape
S
• Afmærk to 2-meter lange
L
linier på gulvet med markerA
ingstape.
G
B

Bed børnene om at stå på to rækker –
team A og team B. Der skal være lige
mange børn på hvert team. Bed de to team om
at stille sig ved begyndelsen af hver sin linje,
med ansigterne vendt mod hinanden. Forklar
børnene, at de befinder sig i dødens kløft, og
at linierne er deres eneste vej ud af kløften.
Men de kan ikke komme ud af kløften alene.
De skal krydse kløften samtidig med deres
makker fra det modsatte team. Hvis en af dem
træder ved siden af – styrter ned i afgrunden
– er begge ”døde” og går ud af legen. Lad en
voksen notere, hvor mange team som kommer
over. Vær sikker på at børnene fra de to team
arbejder sammen.

Tilbagemelding
Bed hjælperen om at rapportere hvilke team,
der klarede at komme over dødens kløft.
Sig: Var det svært? I, der klarede at
komme over, hvem skal have æren for det?
(makkeren) Hvorfor var I ikke kommet over
uden makkeren? (for at komme over, skulle
de krydse dødens kløft samtidig) Uden jeres
makker var ingen af jer kommet over. Læs 1
Sam 14, 6 ”Der er intet, der hindrer Herren i at
give sejr”. Skal vi give Gud æren, når vi slipper
ud af en farlig situation? (ja) Hvorfor? (Gud
er vor makker)
GUD REDDER OS FRA SATAN.

Hygge, sang, mission & bøn

*

Ønsk børnene, og de besøgende velkommen. Husk at fejre fødselsdage eller andre
ting, der sker i børnenes hverdag. Tag tid til at tale om, hvordan det gik med ugens
slagplan.

Sang forslag
Brug sangforslagene fra bibelhistorie nr. 5

Mission
Fortæl børnenes missionshistorie

Kollekt
Brug kollektkronen fra bibelhistorie nr. 5.

Bøn
Hjælp hvert barn med at finde noget, som de får af Gud uden at have fortjent det,
og som de kan takke Gud for (fx: forældre, vand, mad, sol, kammerater, kæledyr). Luk
øjnene og brug nogle minutter til stille bøn. Lad børnene takke Gud i deres hjerter for
de ting, som blev nævnt. Når den stille bøn er forbi, så afslut selv med bøn Tak Gud
for nåden – for alle de ting, som han gør for os og giver os, ikke fordi vi har fortjent
det, men fordi han elsker os.
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2 Bibelhistorien
Oplev bibelhistorien
Bring
• Badekåbe og hovedbeklædning til
en voksen hjælper.
• Gammelt lagen.
• Tuschpen og evt. farver.
Lad en voksen hjælper klæde sig ud i tøj fra
Bibelens tid og fortælle historien i første person.
Tegn bjergkløften, hvor filistrene gemte sig, på et
gammelt lagen, og hæng det op på væggen som
baggrund til historien.

Historien: (Den voksne hjælper kommer løbende
ind helt forpustet, som om han netop er kommet fra
bjergkløften, hvor kampen fandt sted.)
”Jeg er så glad, fordi Gud reddede os! Havde
I hørt rygter om, at ingen af israelitterne turde
slås mod filistrene? Det var rigtigt nok. Vore
soldater løb faktisk og gemte sig i klippehulerne. Det var fordi filistrene havde tusindvis af
stridsvogne og ligeså mange soldater, som der
er sand på stranden, og alle soldaterne havde
skjolde og sværd. Vore soldater havde hverken
våben eller stridsvogne.
Det var kun kong Saul og Jonatan, der havde
et sværd, for filistrene havde taget alle vores
smede til fange. Vore soldater havde hamre
og høtyve, og man kan ikke vinde en krig
med redskaber, man bruger på en gård. Det
var derfor mange af vore soldater gemte sig.
Men ikke Jonatan, kong Sauls søn. Han var
den eneste, der troede på, at Gud ville vinde
kampen for dem.
En dag hviskede Jonatan til sin våbenbærer:
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”Kom med !” Våbenbæreren var den soldat,
der bar Jonatans skjold. Han forstod med det
samme, at Jonatan havde en hemmelig plan og
skyndte sig i tøjet. Lidt efter forsvandt de begge
to ud af lejren, uden at nogen opdagede det.
”Vi kan kravle op til filistrenes forpost, hvis
vi tager vejen, der går mellem de to klippefremspring” sagde Jonatan. ”Gud vil hjælpe os forbi
vagterne og give os sejr. Intet kan forhindre
Gud i at redde os, uanset om vi er en hel hær
eller bare os to. ”
”Jeg går med lige meget, hvor du går hen.”
sagde våbenbæreren
”Så går vi over til filistrene og sørger for, at de
opdager os” sagde Jonatan. ”Hvis de siger: ”Rør
jer ikke, før vi kommer.” så bliver vi stående,
hvor vi er, og går ikke op til dem. Men hvis de
siger: ”Kom herop!” så går vi derop, for så er det
et tegn på, at Gud vil give os sejren.”
De gik langsomt ind i den trange kløft mod
klippefremspringene. Da de kom til stedet, hvor
filistrene var, trådte de modigt frem, så vagterne
kunne se dem.
”Se!” råbte en af vagterne, ”her er nogle af
hebræerne, der er kommet ud af hulerne, hvor
de gemmer sig.”
” Kom herop, så skal vi fortælle jer noget.”
råbte en anden.
”Det er vores tegn,” hviskede Jonatan. ”Gud
vil give os sejren” De klatrede op ad den stejle
klippevæg. Da de kom helt op, gik Jonatan
frem mod vagterne med våbenbæreren lige i
hælene, og selv om der var 20 filistre og kun
2 israelitter, vandt Jonatan og hans våbenbærer
kampen.
Da resten af filistrene så det, gik der panik i
dem, og det varede ikke længe, før de begyndte
at slås indbyrdes. Jorden rystede, som om en
kæmpestor hær af ryttere og stridsvogne var på
vej. Jonatan og filistrene vidste, at det var Gud,
der reddede israelitterne.
Da kong Saul og hans 600 soldater kom ud
på slagmarken, stod Jonatan og hans våben-

bærer og så efter filistrene, der stak af, så hurtigt de kunne. Israelitterne vidste, at det var på
grund af Guds nåde, at de havde vundet sejren.
”I dag har Gud reddet os,” sagde de. ”Ikke fordi
vi har fortjent det, men fordi Gud elsker os.”
Det var Jonatan og hans våbenbærer helt enige
om. Gud havde vundet en stor sejr. ”Der er
intet, der hindrer Herren i at give os sejr, uanset
om vi er mange eller få.” (1 Sam 14, 6)

Jeg synes, vi skal lære bibelverset udenad. Så
kan vi sige det til os selv næste gang, vi står overfor noget, som er svært. (Gentag huskeverset flere
gange, indtil børnene kan det)

Tilbagemelding
Sig: Kunne Jonatan vinde sejren alene? (Nej)
Ville Gud redde israelitterne? (ja – men Gud
ønskede, at de skulle stole på Ham.)
Hvilke ”fjender” har vi? (frygt, Satan, fristelser, dårlige vaner, etc.) Har Gud lyst til, at vore ”fjender”
skal vinde over os? (nej) Kan vi vinde over dem
alene? (nej). Kan Gud vinde over dem for os? (ja)
Hvorfor? (fordi det er
GUD, DER REDDER OS FRA SATAN.)

Læs selv
Bring
• Bibeler
Lad børnene slå op til 1 Sam 14. Lad dem læse
versene der fortæller om hvordan Gud reddede
israelitterne. Sig: Hvad er panik? (voldsom angst)
Hvem af jer har prøvet at få panik? Hvordan
var det? Hvem sørgede for, at der gik panik i
filistrene? (læs vers 15) Hvad gjorde filistrene, da
de blev bange? (læs vers 20-22) Hvad skete der
med israelitterne? (læs vers 23)
Sig: Huskeverset siger, at ”Der er intet, der hindrer Herren i at give os sejr (redde os),” (vers 6)
Gud redder os, fordi han elsker os. Hvad kan få
Gud til at holde op med at elske os? (intet) Læs
Rom. 8, 38 sammen med børnene. Hjælp dem,
som ikke læser så godt. Der er intet i hele verden
der kan skille os fra Gud. Han vil ALTID elske os
og hjælpe os.
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3 Forstå bibelhistorien
Giv Gud æren
Bring:
• Et stort stykke karton
• Tuschpen
• Lille sandpose
• Stoppeklokke
• Stol/Pude

Tegn 2 lodrette og 2 vandrette streger (som til et
kryds og bolle spil) på et stort stykke karton, så
du har 9 felter. Skriv en af de følgende kategorier
i hvert felt:
• Musik
• Familie
• Morsom person
• Tøj
• Sport
• Computer færdigheder
• Skole
• Venskab
• Hjælpsomhed.
Læg spillet på gulvet. Del børnene op i to grupper,
en rød og en grøn. Kast en lille sandpose hen til
den RØDE GRUPPE. Bed personen, som griber
sandposen om at sidde i ”stjernestolen” (stol med
pude i). Lad et andet barn fra den røde gruppe
kaste sandposen på en af spillets kategorier.
Giv den GRØNNE GRUPPE 30 sekunder til at tale
sammen om, hvordan personen på stjernestolen
udmærker sig i kategorien, sandposen landede
på. (Hvis sandposen fx lander på kategorien ”venskab”, kan den grønne gruppe sige: ”Han bliver
ikke sur. Han er god til at hjælpe. Han er god at
tale med, når man er ked af det, etc.”. Når de 30
sekunder er gået, får den grønne gruppe et minut
til at sige så mange komplimenter, som de kan nå.
Målet for den grønne gruppe er, at sige så mange
komplimenter som muligt på et minut.
Gentag aktiviteten flere gange før tilbagemeldingen. Lad de to grupper skifte farver, så begge
grupper prøver at sige komplimenter / vælge kategori og sidde på ”stjernestolen.”

64

LEKTIE 6

Tilbagemelding
Stil grupperne følgende spørgsmål: Var det let at
finde på noget pænt at sige om dem, der sad i
stjernestolen? Var det noget I sagde, eller mente
I det? Hvordan føltes det at få så mange komplimenter? Er det let at få for høje tanker om sig
selv, hvis man hele tiden får at vide, hvor ”god”
man er? Hvorfor? Tror I Jonatan fik mange
komplimenter, da kampen var forbi? Hvem gav
han æren? (Gud)
Hvis vi får mange komplimenter, skal vi så tage al
æren selv? (nej) Hvem skal det meste af æren gå
til? (Gud og de personer, som Gud har brugt, til at
hjælpe og vejlede os). Hvorfor vil Satan gøre alt
han kan for at få os til at tage al æren selv? Giver
Gud kun sejr i store ting, som fx i kampen mellem
israelitterne og filistrene? (nej, Gud hjælper os til
at vokse og være tro også i små ting) Vil Gud
hjælpe os til at sige nej til Satan, når han frister os
til at tage al æren selv? (ja) Hvad skal vi huske fra
bibelhistorien i dag?
GUD REDDER OS FRA SATAN.

Musik

Skole

Venskab

Morsom
person

Tøj

Familie

Hjælpsomhed

Sport

Camputer
færdigheder

4 Brug bibelhistorien
Intet kan stoppe Gud
Bring:
• Karton, blyanter, tuscher, sakse osv.
ELLER
• Balloner, der ikke er pustet op
• En konvolut til hvert barn
Lad børnene lave to dørskilte med ordene:
”Intet kan stoppe Gud”. Lad dem hænge det
ene skilt på deres egen dør og gemme det
andet.
Eller: Giv hvert barn to balloner, som er pustet
op. Lad dem skrive ”Intet kan stoppe Gud” på
ballonerne, lukke luften ud af den ene ballon,
lægge den i en konvolut .

Tilbagemelding
Sig: Hvem har I lyst til at give jeres dørskilt /
ballon til? Giv børnene tid til at tænke og svare.
Lad dem lægge en slagplan for, hvordan de i
ugens løb kan dele dørskiltene/ ballonerne med
deres kammerater. Hvad vil I svare, hvis nogen
siger: ”Hvad betyder - ”Intet kan stoppe Gud”?
(accepter svar)

Afslutning
Bed et eller to af børnene om at bede. Afslut selv
med bøn. Tak Gud for hans omsorg og kærlighed.
Bed ham om at være nær hos hvert enkelt barn,
idet han eller hun deler det, de har lært med deres
kammerater, i ugen som kommer.
Mind dem om at fortsætte med at læse bibelhistorien resten af ugen og gøre de daglige aktiviteter.
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B ørn e n e s bi belmat eriale

Gud vinder!
Tekst: 1 Sam. 13,16-22. 14, 1-23.
Husk: ”Der er intet der hindre Herren i at give sejr,
uanset om vi er mange eller få:” 1 Sam 14, 6
Tænk på: Gud redder mig fra Satan.
Niårige Mikkel elskede at gå i skole, men han stavede
ikke så godt. Dagen før en staveprøve, sagde læreren,
at årskarakteren afhang af, hvor godt det gik til
prøven.
”Jeg kan altså ikke stave,” mumlede Mikkel opgivende og klaskede stavebogen ned på køkkenbordet.
”Har du tænkt på at bede om hjælp?” spurgte far
”I har jo allerede hjulpet mig,” svarede Mikkel, ”det
hjælper ikke.”
”Måske har vi glemt, at bede Gud om hjælp,” sagde
far.
Mikkel tænkte sig om et øjeblik. ”Er Gud interesseret
i min staveprøve?” spurgte han.
”Sæt dig ned et øjeblik,” sagde far. ”Så skal jeg fortælle dig historien om Jonatan. Bagefter kan du træffe
dine egne slutninger.”
Kong Sauls hær havde slået lejr under træerne i
Geba, mens filistrenes lejr lå ved siden af et trangt
bjergpas. Hver dag sendte filistrene soldater ud,
der stjal og plyndrede fra israelitterne.
Filistrene havde tusindvis af stridsvogne, og det
så ud som om, de havde ligeså mange veltrænede
soldater, som der var sand på stranden. Israelitterne, der ikke havde en chance mod den kæmpestore filisterhær, gemte sig i huler og udtørrede
brønde.
Filistrene havde fanget alle israelitternes smede,
så de ikke kunne lave deres egne våben, og
derfor havde de hverken sværd eller spyd. Det
var kun kong Saul og Jonatan, der havde våben.
Det eneste, israelitterne havde, var høtyve og
hamre, og det er umuligt at vinde en krig med
redskaber, man bruger på en gård. Derfor havde
mange af kong Sauls soldater gemt sig. Men ikke
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kongens søn Jonatan. Han var den eneste, der
troede på, at Gud ville vinde kampen for dem.
En dag hviskede Jonatan til sin våbenbærer:
”Kom med !” Våbenbæreren var den soldat, der
bar Jonatans skjold. Han forstod med det samme,
at Jonatan havde en hemmelig plan og skyndte
sig i tøjet. Lidt efter forsvandt de begge to ud af
lejren, uden at nogen hørte dem gå.
”Vi kan kravle op til filistrenes forpost, hvis vi
tager vejen, der går mellem de to klippefremspring,” sagde Jonatan. ”Gud vil hjælpe os forbi
vagterne og give os sejr. Intet kan forhindre Gud
i at redde os, uanset om vi er en hel hær eller
bare os to. ”
”Jeg går med lige meget, hvor du går hen,”
sagde våbenbæreren
”Så går vi over til filistrene og sørger for, at de
opdager os,” sagde Jonatan. ”Hvis de siger: ”Rør jer
ikke, før vi kommer.” så bliver vi stående, hvor vi
er, og går ikke op til dem. Men hvis de siger: ”Kom
herop!” så går vi derop, for så er det et tegn på, at
Gud vil give os sejren.”
De gik langsomt ind i den trange kløft med
klippefremspringene. Da de kom til stedet, hvor
filistrene var, trådte de modigt frem, så vagterne
kunne se dem.
”Se!” råbte en af vagterne, ”her er nogle af
hebræerne, der er kommet ud af hulerne, hvor de
gemmer sig.”
” Kom herop, så skal vi fortælle jer noget,” råbte
en anden.
”Det er vores tegn,” hviskede Jonatan. ”Gud vil
give os sejren” De klatrede op ad den stejle klippevæg. Da de kom helt op, gik Jonatan frem mod
vagterne med våbenbæreren lige i hælene, og selv
om der var 20 filistre og kun 2 israelitter, vandt
Jonatan og hans våbenbærer kampen.
Da resten af filistrene så det, gik der panik i
dem, og det varede ikke længe, før de begyndte at
slås indbyrdes. Jorden rystede, som om en kæmpestor hær af ryttere og stridsvogne var på vej.
Jonatan og filistrene vidste, at det var Gud, der
reddede israelitterne.

Da kong Saul og hans 600 soldater kom ud på
slagmarken, stod Jonatan og hans våbenbærer og
så efter filistrene, der stak af, så hurtigt de kunne.
Israelitterne vidste, at det var på grund af Guds
nåde, at de havde vundet sejren. ”I dag har Gud
reddet os,” sagde de. ”Ikke fordi vi har fortjent det,
men fordi Gud elsker os.” Det var Jonatan og
hans våbenbærer helt enige i. Gud havde vundet
en stor sejr. ”Der er intet, der hindrer Herren i at
give os sejr, uanset om vi er mange eller få.” (1
Sam 14, 6)

Daglige aktiviteter
Lørdag
Hvis I går en tur i eftermiddag, så find en høj
bakke, som I kan gå op på. Forestil dig, at du
er Jonatan, der klatrer op ad den stejle kløft til
filistrenes lejr.
Hvorfor var de andre israelitter bange? Hvorfor var Jonatan og våbenbæreren modigere?
Søndag
Læs 1 Sam 14, 6. Skriv det højeste tal du
kender og det mindste på et stykke papir.
Kan Gud lige så godt vinde med få som med
mange? ___________
Tegn et stort nul. Skriv huskeverset inde i
nullet. Klip det ud og hæng det op et sted, hvor
du kan se det hele ugen. Lær det udenad
Mandag
Læs 1 Sam 14, 1-23. Når I har andagt i aften,
så læg to risengryn på den ene side af en
bakke og en kop ris på den anden side.
Lad de to risengryn repræsentere Jonatan og
hans våbendrager og de andre risengryn den
store filisterhær. Vis din familie risengrynene
og fortæl dem historien om Jonatan.
Tak Gud, fordi han altid hjælper, også når det
ser helt sort ud.

Tirsdag
Livet er ikke altid så let, og der er mange ting,
der kan gå galt. Hvordan hjælper Gud?
Skriv ordene, der står her, i den rigtige rækkefølge på et stykke papir. Begynd hver sætning
med: Gud kan...
1. OS HJÆLPE MODIGE AT VÆRE
TIL
2. OS HJÆLPE BLIVE IGEN AT
VENNER
3. OS TRØSTE
4. TILGIVE HJÆLPE AT OS HINANDEN
Onsdag
Tegn de krigsvåben, der er omtalt i 1 Sam 13, 5,
20, 22. Tegn en blå ring rundt om filistrenes
våben og en rød ring rundt om de våben, kong
Sauls hær havde.
Hvem havde de bedste våben?
__________________________
Hvem vandt? __________________________
Hvorfor? ____________________
Sig huskeverset.
Torsdag
Hvem er din fjende? Læs 1 Peter 5, 8
______________ Kan Gud redde dig fra den
fjende? ____________
Du behøver ikke slås mod Satan helt alene.
Ligesom Gud vandt kampen for Jonatan, vil han
redde dig fra Satan. Det eneste, du skal gøre,
er at bede ham om det. Har du lyst til at bede
ham om hjælp lige nu? ___________
Fredag
Rollespil bibelhistorien til andagt. Sig huskeverset sammen. Hvad kan hindre Gud i at vinde
over Satan? ___________________
Du kan føle dig tryg og glad, fordi Jesus
passer på dig.
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