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KAPITEL 8
LUK 2,39-40 OG 51-52; DEN STORE MESTER, KAP. 7.

Et barn som mig
Hvordan viser man nogen, at man holder af dem? Krammer man dem hele tiden? Er
man venlig overfor dem? Giver man gaver? Gør man det, de ønsker man skal gøre?
Hjælper man dem?
esus var samme alder som jer engang. Jesus var hjemme hos sin mor,
Maria hele dagen. Han gik ikke i børnehave. Maria lærte Jesus om Gud
hver eneste dag. Hun fortale ham historier om Adam og Eva, Noa og
arken, David og Goliat. Hun lærte ham at bede.
Han kunne finde på at bede en bøn og sige: ”Himmelske Far. Tak,
fordi du elsker mig. Amen”.
Hun lærte ham sange om Gud, ligesom dem I lærer i Bibelklubben/sabbatskolen. Jesus
og hans mor gik ofte ture ude i naturen sammen. De lyttede til fuglenes sang, kiggede på
billerne der kravlede hen over træstubbene og edderkopperne, når de spandt deres net.
De studerede duggen på marken og så dyrene lege. De beundrede de skiftende farver på
himlen ved solnedgang og Maria fortalte Jesus om,
hvordan Gud har
skabt det hele.
Jesus boede sammen med sin
familie i et lille
Huskevers:
hus, men
”Han fulgte med dem
der var altid
tilbage til Nazaret, og
rent og
var lydig mod dem.“
pænt. Jesus
(LUK 2,51)
var god til
Tema:
at hjælpe
sin mor med
Vi ligner Jesus, når
at holde det
vi er lydige og hjælppænt. Han hjalp
somme.
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med at dække bord og med at vaske op. Han redte sin egen seng og hjalp Maria med at
bage brød. Jesus var altid glad for at hjælpe.
Jesus hjalp sin far med at passe dyrene. Han fodrede dem og gav dem vand.
Han hjalp også Josef med at reparere ting og da han blev ældre, hjalp han Josef i tømrerværkstedet.
Jesus var altid venlig overfor naboerne og deres børn og løb straks hen for at hjælpe,
når han kunne se, at der var nogen der kunne bruge en hånd. Han hjalp f.eks. naboens
bedstemor ned ad gaden med alle hendes brænde [få børene til at lade som om de
bærer på noget meget tungt!] og fik børn der var kede af det til at smile og grine igen.
Jesus havde også tid til at lege. Han legede med de andre jævnaldrende drenge i
byen. De kunne godt lide at lege med ham fordi han altid behandlede dem godt og var
venlig overfor alle. Når det var tid til at komme hjem og Maria kaldte på ham, stod Jesus
der altid med det samme. Han kom altid når der blev kaldt.
I Jesu hjem lavede de altid noget særlig godt mad fredag aften, for at byde sabbatten
velkommen. Jesus hjalp til med at tænde sabbat lysene og lyttede rigtigt godt efter, når
Josef bad eller snakkede om Gud.
Når det var sabbat, kom Jesus med Maria og Josef i kirke. Der hørte han præsterne
læse fra bibelrullerne. Dengang var bibelen
ikke sat sammen til en bog, men bestod af
en masse bogruller. (Vis børnene hvordan
en bogrulle ser ud.) En bogrulle er et stort
stykke papir, der er skrevet en masse på,
og rullet sammen til et rør.
Jesus lyttede godt efter, når der
blev læst op fra bogrullerne.
Han lærte sig ordene og kunne
mange passager udenad.
Når Jesus arbejdede, sang
han, og folk syntes altid det
var så dejligt at passere vores
hus, fordi han altid gik og
sang. Han fik andre til at føle
glæde, men vigtigst af alt, så
gjorde han sin familie glad, ved
at være lydig og hjælpsom.
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Leg og lær
eller en kartoffel og put det i en skål med vand. Hold
øje med det over de næste par dage og se, hvordan
det skyder og gror. Når I ser på, hvordan de gror,
så mind dit barn om at han/hun også vokser hele
tiden, ligesom Jesus gjorde, da han var barn.

L Ø R D AG

Gennemgå bibelhistorien sammen, hver dag i denne
uge. Øv huskeverset hver dag på følgende måde:
Han
peg op

O N SDAG

fulgte med dem til Nazaret
gå på stedet

Giv det barn lov til at invitere en gæst med hjem og
spise. Lad dit barn være med til at planlægge, hvad
I skal have at spise. Syng: ”Når mor kalder” og leg
sammen med dit barn, at han/hun er de små dyr
som kommer, når mor kalder.

og var lydig mod dem
peg først på dit hjerte, og så ud i rummet
Luk 2,51.
Hold håndfladerne mod hinanden og åben dem
som en bog.

TO R SDAG

Få dit barn til at rydde sine legesager til side, inden
han/hun skal sove. Mind dem om at de hjælper ligesom Jesus hjalp –få dem til at sige ”Jeg er god til at
hjælpe ligesom Jesus”. Syng en som om at hjælpe,
før I beder aftenbøn.

S Ø NDAG

Læs bibelhistorien sammen. Spørg: Hvordan underviste Jesu mor og far ham? Hvad hjalp Jesus til med
derhjemme? Tror du altid Jesus adlød, når hans forældre bad ham om noget? Var Jesus glad?
Hjælp dit barn med at ”læse” huskeverset i Bibelen.

F R E DAG

Lav en særlig middag med stearinlys, ligesom Jesu
familie havde. Tænd lysene når solen er gået ned.
Snak sammen om hvad I alle sammen har lavet i
dag.
Hjælp dit barn med at fremføre huskeverset for resten af familien og lære dem den. Husk evt. at tage
de penge med til Bibelklub/sabbatskole i morgen,
som I har lagt til side i løbet af ugen, for de gode
tjenester dit barn har gjort.

M ANDAG

Slå op på Luk 2,39-40 og 51-52. Peg på versene
mens du læser højt. Spørg: Hvordan var Jesus, da
han var barn?
Giv dit barn en mønt eller en anden påskønnelse,
hver gang det hjælper dig i denne uge. Tag evt. skålen med belønningen i med til Bibelklub/sabbatskole
på lørdag, så dit barn kan give det til kollekten. I kan
også vælge at bruge hjælperhjulet i stedet.

T I R S DAG

Hjælp dit barn med at finde toppen af en gulerod
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