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KAPITEL 5
MATT 2,1-2 OG 10-11; DEN STORE MESTER, KAP.6.

Fødselsdagsgaver
til Jesus

Har I prøvet at give nogen den perfekte fødselsdagsgave? Hvordan havde I det, da den
person åbnede gaven og blev begejstret over den?
en nat Jesusbarnet blev født kom englene og sang for hyrderne.
Hyrderne var de eneste der hørte englene, men de var ikke de eneste
der så dem.
Langt, langt derfra, i et helt andet land, var der den nat nogle mænd
der studerede himmelen. De havde holdt øje med nattehimlen i mange
år og vidste hvor hver eneste stjerne burde være, men den nat var der
noget der ikke var som det plejede. Dér, lige dér, var det som om der var kommet en ny,
meget klar og strålende stjerne, som man aldrig før havde set.
Mændene vidste det ikke, men det de kiggede på, var
det store kor af engle, som sang for hyrderne. Efter sangen var englene langsomt forsvundet længere og
længere væk, til de til
sidst faldt i ét med de
andre stjerner. Der var
Huskevers:
ingen der ville lægge
”Gud elsker en glad
mærke til blot én
giver.“
stjerne mere, blandt
(2 KOR 9,7)
de tusinder i den
Tema:
stjerneklare nat.
Vi tilbeder Jesus, når
Ingen andre end
lige netop nogle der
vi giver af vores gaver
studerede stjernerne,
til ham.
som de vise mænd.
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Hvad mon det betød? Mændene studerede Bibelen, indtil de fandt de specielle ord:
”En stjerne står op over Jakob – en Konge skal fødes i Israel, som skal knuse dette højrøstede og pralende folk!” Det var dét det var! Dette var en stjerne for en nyfødt konge!
De ville begive sig af sted med det samme, for at tilbede ham.
Men de kunne ikke tage af sted uden gaver! De ville tage de bedste gaver med de
kunne finde: guld: det mest værdifulde af metallerne, røgelse: en sødtduftende røgelse
fra fjerne lande og myrra: en meget kostbar parfume. Dét var gaver der ville være passende for enhver kongelig. Dét ville være de perfekte gaver!
Da det blev nat igen, tjekkede de efter en ekstra gang på himlen, men ja, den mærkelige stjerne var der endnu. De var klar til at begive sig af sted. De ville følge stjernen og
lade den lede dem til den nyfødte konge.
Da dagslyset begyndte at gry på den østlige himmel forsvandt englestjernen ud af
syne, og de vise mænd lagde sig ned og sov, men så snart det begyndte at blive mørkt
og stjernen atter viste sig, var vismændene klar til at følge dens lys og lade sig lede igen.
På den måde rejste de mange nætter, for de skulle rejse meget langt. Men stjernen
ledte dem hver nat lige indtil de stod i
Betlehem ved Jesusbarnet.
Vismændene var så lykkelige over at finde Maria
og Jesusbarnet. De
knælede ned og tilbad
barnet og de fandt
deres kostbare gaver
af guld, røgelse og
myrra frem og gav
dem til Jesus.
Maria og Josef
troede ikke deres
egne øjne, men
de var glade. Det
var Jesus’ første
fødselsdagsgaver,
og det var de perfekte kærligheds
og tilbedelsesgaver!
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Leg og lær
TI R SDAG

L Ø R D AG

Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver
dag på følgende måde:

Snak sammen om de gaver de vise mænd gav Jesus.
Spørg: Hvilke to vigtige gaver kan du give Jesus?
(dine gaver, dit hjerte) Hjælp dit barn med at bede
en enkel bøn, f.eks.: ”Kære Jesus. Jeg giver mit hjerte
og mig selv til dig.”

Gud
(peg op)
elsker
(kryds hænderne over hjertet)

O N SDAG

Lad dit barn ”læse” billederne mens I læser bibelhistorien sammen. Hjælp ham/hende med at finde
ud af, hvem de forskellige mennesker og gaver er på
billedet. Tæl gaverne og antal mennesker på billedet. Syng en sang om at give og tak så Gud for den
mest dyrebare gave i hele verden: Jesus!

en glad
(smil)
giver.
(lad som om I samler noget op og giver frem mod
andre)
2 Kor 9,7
(fold håndfladerne sammen og åbn dem, som om
de var en bog)

TO R SDAG

Hjælp dit barn med at planlægge og forberede en
speciel gave til hele familien, noget som alle vil blive
glade for. Det kunne f.eks. være en speciel lækkerbisken til frokost eller middagsmad. Syng en taksigelsessang og sig Jesus tak for jeres familie.

S Ø NDAG

Hjælp dit barn med at give den gave de har lavet i
Bibelklubben/sabbatskolen (kanelstangen eller en
blomst) til én I kender og fortæl dem om gaverne
fra de vise mænd. Lad dit barn vise vedkommende
billederne fra bibelhistorien, hvis I finder det passende.

F R E DAG

Hjælp barnet med at opføre
et skuespil om bibelhistorien
i aften til jeres andagt.
Hjælp det med at finde
et kostume så han/hun
ligner en vismand. Spørg
bagefter familien efter,
hvilken gave I kan give Jesus
i morgen? Find det frem I vil
give i kollekt og syng en sang
om at give. Sig Jesus tak for at
han gav sig selv til jer.

M ANDAG

Hjælp dit barn med at tegne, farvelægge og klippe
en klar gul stjerne ud til at minde ham/hende om
hvordan de vise mænd fulgte stjernen for at finde
Jesusbarnet. Sig Jesus tak for englene som lavede
stjernen.
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