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KAPITEL 12
JOH 2,1-11; DEN STORE MESTER, KAP.15.

Jesus til fest
Kan du lide fester? Kan du lide at spise lækkert mad og lege med din familie og dine
venner? Jesus kunne også lide at have det sjovt. Han kunne lide at besøge sin familie og
sine venner.
esus og hans venner skulle til fest. Det var ikke bare en almindelig fødselsdagsfest, det var en bryllupsfest! Det hvor Jesus boede, var det tradition, at man ikke blot holdt fest i én dag, men i mange dage! Til festen
snakkede, spiste og hyggede gæsterne sig sammen, og de fik rigtig
meget lækkert mad og god saft og havde det rigtig sjovt.
Der var også nogle fra Jesu familie med til bryllupsfesten. Hans mor
Maria var med til festen. Faktisk havde hun hjulpet til med at planlægge festen og med at
lave noget af maden. Nogle af Jesu gode venner var der også.
Alle gæsterne hyggede sig og havde det rigtig sjovt. De anede ingenting om værternes
bekymringer. Tjenerne var kommet hen til Maria og fortalt; ”Vi er løbet tør for druesaft,
alt er blevet drukket! Hvad skal vi gøre? Det bliver rigtig pinligt for bruden og brudgommen og festen bliver ødelagt.”
Når man holder en fest er det værste man kan forestille sig,
at man løber tør for mad eller
drikke. Åh nej, tænkte Jesu
Huskevers:
mor; hvad kan jeg gøre for at
”Bryd ud i jublende
hjælpe.
kor.“
Maria vendte sig rundt,
(ES 52,9)
og fik øje på Jesus. Hun
Tema:
gik hen til ham og sagde
Vi viser vores kærmeget stille: ”De er
løbet tør for druesaft!
lighed, når vi har
Hvad kan vi gøre for
det sjovt sammen
dem?”
med vores familie og

J

venner.
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Jesus kiggede rundt og fik øje på nogle store vandkander og han vidste, hvad han
kunne gøre for at hjælpe!
Lige så stille gik han hen og snakkede med de mænd der hjalp med festen. ”Fyld kanderne op med vand,” gav han dem besked på. De undrede sig. Hvad i al verden skulle det
gøre godt for, tænkte de. Men de gjorde, som han sagde og fyldte kanderne med vand.
Jesus holdt øje med, hvordan de fyldte kanderne, og da de alle sammen var fyldte,
sagde han til dem: ”Tag en af kanderne med hen til mundskænken, og lad ham smage på
det.”
Tjenerne hældte et glas vand op fra en af kanderne, men nu var det ikke vand mere!
Det var druesaft! Rigtig god sød saft! Jesus havde givet dem en dejlig overraskelse! Nu var
der nok at drikke til hele festen.
Tjenerne fyldte et glas med den dejlige kolde mirakelsaft og gav det til mundskænken.
Mundskænken smagte først lidt på det, og så drak han hele glasset. Han vendte sig til
brudgommen og sagde overrasket. ”Mmm, det her er en fantastisk druesaft! Normalt plejer folk ellers at servere den bedste saft først, men I har gemt den bedste til sidst!”.
Tjenerne var begejstrede, Jesu mor var glad, Jesu venner var glade og det var bruden
og brudgommen også.
Jesu venner talte med hinanden om mirakelsaften. Det var Jesu første under og første
gang de havde oplevet, hvor magtfuld Jesu kraft var. Hvad mon de ellers ville få lov at opleve sammen med Jesus i den næste tid?
Jesus smilede til sine venner. Det gjorde ham glad at se, at folk
havde det sjovt sammen og var glade. Derefter forsvandt han
stille fra festen. Han havde gjort det, hans mor havde
bedt ham om, og der var nok mad og drikke til alle.
Jesus viste kærlighed og omsorg til den bryllupsfest. Han viste omsorg for bruden og brudgommen, for sin mor og for sine venner.
De stunder, du har sammen med dine venner
og familie, hvor I har det sjovt og godt sammen,
de er også noget særligt for Jesus. Han ønsker at
du skal vise kærlighed og omsorg overfor andre,
når I hygger jer sammen. Husk: vi viser kærlighed,
når vi har det sjovt sammen med vores venner og
familie.
Hvem vil du lave noget sjovt og hyggeligt sammen med i dag?
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Leg og lær
ønsker, at vi skal have det sjovt sammen med vores
familie og venner.
Tal om en særlig begivenhed eller festlig lejlighed, som
dit barn husker som særlig sjov og hyggelig.
Syng en ”glad familiesang” sammen og sig Jesus tak
for jeres familie og jeres venner.

LØ RD AG

Få dit barn til at vise dig fagterne og lære dig huskeverset som de har lært i Bibelklubben/sabbatskolen
idag (kryb sammen på gulvet og hop op med armene
ud til siden mens I siger verset).
Drik noget saft sammen og snak om denne uges bibelhistorie.
Forestil jer Jesu latter. Tal om hvilke ting der kunne
have fået Jesus til at grine og om ting, der får jer til at
grine.

O N SDAG

Udvælg et eller to afsnit fra kap 15 i Den Store Mester
og læs det sammen i aften til jeres familieandagt.
Hjælp dit barn med at invitere en gæst med hjem til
middag hos jer fredag aften. Ring til eller besøg denne
person. Lav en invitation til vedkommende.
Syng jeres gladeste yndlingssang.
Stil jer foran spejlet og lav glade ansigter mens I øver
jer på huskeverset sammen. Sig Jesus tak for venner.

SØ NDAG

Læs bibelhistorien ”Jesus til fest”.
Sæt dig sammen med dit barn og kig på billeder fra
bryllupsfester eller i et blad med billeder fra et bryllup.
Tal lidt om bryllupper sammen.
Find forskellige saft-typer sammen. Hvilken slags saft
er jeres yndlings?
Syng en ”takkesang” sammen og sig Jesus tak, fordi
han har givet os god saft at drikke.
Hjælp dit barn med at finde en person, som gør
ham/hende glad, og som han/hun gerne vil give den
invitation til, som de lavede i Bibelklubben/sabbatskolen.

T O R SDAG

Planlæg menu og pynt til jeres middag fredag aften
sammen med jeres barn. Tag ud og handle ind til
middagen sammen. Forslå ham/hende at tælle hvor
mange ting I har brug for til jeres gæst.
Hjælp dit barn med at øve sig i at ”forvandle” vand
til saft ved at hælde et par dråber frugtfarve i et klart
glas vand. Smager det som saft? Hvorfor? Hvem er den
eneste, som kan forvandle vand til dejlig, sød saft?

MANDAG

Læs Joh 2,1-11 sammen. Vis dit barn hvor denne historie står i Bibelen. Spørg: Hvem var med til festen?
Hvad skete der, da saften slap op? Hvorfor tror I, at
Jesus lavede saften? Hvorfor var denne saft bedre end
den første?
Lav en blindtest med dit barn på vand og saft eller
en anden læsedrik. Spørg: Kan du smage forskel?
Øv jer på huskeverset sammen. Syng en glad sang
sammen, før I beder.

F R E DAG

Gør noget særligt ud af middagen og lav det til en
speciel begivenhed. Hjælp dit barn med at sætte bordkort på til gæsterne. Lav plads til Jesus også.
Hjælp barnet med at opføre et skuespil om bibelhistorien i aften til jeres andagt. Snak sammen om nogle af
de gode stunder Jesus havde sammen med sine venner
og familie. Snak med hinanden om jeres egne gode
oplevelser også.
Syng lovsange sammen og lær huskeverset til jeres
gæster (husk også at lave fagterne). Bed sammen og
sig Jesus tak for glade stunder. Giv alle mulighed for at
bede en lille bøn højt, hvis de har lyst.

T I R S DAG

Hjælp dit barn med at lave en middagsinvitation til
Jesus om at komme og spise hos jer fredag aften. Mind
dit barn om at Jesus ønsker vi skal være glade. Han
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