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KAPITEL 1
MATT 1,18-25; LUK 1,26-38 OG 2,8-14; DEN STORE MESTER, KAP.3.

Guds sendebud
Kan ud lide at høre godt nyt? For længe siden var der nogle engle, som kom med
nogle meget gode nyheder til nogle helt særlige mennesker.

E

nglen Gabriel skyndte sig ned til jorden. Han vidste lige nøjagtig, hvor
han skulle hen. Han skulle til en lille by der hed Nazaret. Og han vidste
helt præcis hvem han skulle tale med der, det var en helt særlig pige,
som hed Maria, og han vidste præcis, hvad Gud ville
have ham til at sige til

hende.
”Maria,” sagde Gabriel blidt.
”Herren har velsignet dig, og er
med dig.”
Maria var meget forbavset og
forvirret! Hun havde aldrig set
en engel før. ”Frygt ikke Maria”
sagde
Gabriel,
”Gud er
Huskevers:
fornøjet med
”Alle engle er …
dig.”
tjenende ånder, der
”Du vil føde
sendes ud for at
et barn,” forkyndte
hjælpe.“
Gabriel. ”Og du skal
(HEBR 1, 14)
kalde ham Jesus, og
Tema:
folk vil kalde ham Guds
søn.”
Gud sender sine
engle for at hjælpe
os.
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Efter at Gabriel var færdig med at forklare tingene, sagde Maria: ”Lad det ske, som
du har sagt.”
Næsten samtidig sendte Gud et budskab til Josef. En smuk engel viste sig for ham i
en drøm.
”Tag Maria til hustru,” sagde englen. ”Hun vil føde en søn, og du skal kalde barnet
Jesus. Han skal frelse sit folk fra deres synder.”
Josef vågnede, satte sig op i sengen og gned øjnene: ”En engel!” Josef tænkte:
”Gud sendte en engel til mig! En engel!”
Efter Jesus var blevet født sendte Gud en engel ned til hyrderne, som lå og så efter
deres sovende får.
Én engel viste sig først og talte, men det strålende lys omkring englen skræmte hyrderne. ”Vær ikke bange!” sagde englen. ”Jeg bringer jer gode nyheder! Jeres frelser
blev født i dag, i Betlehem!”
Pludselig fyldtes hele himlen
med musik, mere smuk end
noget de nogensinde havde
hørt.
Englene sang ”Ære være
Gud i himlen, og på jorden fred”
Da den glædelige musik
sluttede, forsvandt det strålende lys op i skyerne, englenes
koncert for at annoncere Jesu
fødsel var slut. Englekoret
skyndte sig tilbage til
himlen, hvad ville
mon blive det næste
særlige arbejde Gud
havde til dem?
Engle er altid parate til at arbejde for
Gud, til at holde øje
med Guds folk, til at
tage sig af dig og mig.
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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:

Leg en leg med dit barn hvor
han/hun skal hoppe, for hver
bibelhistorie han/hun kan komme i
tanke om. Hjælp hinanden med at
finde og tælle dem.
Syng nogle sange om engle og sig
Jesus tak for dem

Alle engle er
Vift forsigtigt med armene som vinger
tjenende ånder
Peg opad

O N SDAG

der sendes ud
Højre hånd holdes over øjnene og der spejdes op fra
højre til venstre

Hjælp dit barn med at lave en megafon ved at rulle
et A4 ark papir sammen til en vaffelform. Sæt den
sammen med tape på siden og spørg: Har du lyst til
at hviske det til folk, hvis du har noget godt at fortælle dem, eller har du mere lyst til at råbe det?
Giv dit barn lov til at marchere rundt med hans/
hendes megafon et stykke tid og råbe ”Jesus elsker
mig!”

for at hjælpe
Venstre næve under bagsiden af højre hånd som
føres op til brystet
Hebr 1,14
Håndfladerne holdes sammen og åbnes derefter.

TO R SDAG

S Ø NDAG

Spørg dit barn: Hvad fortalte englen Josef og Maria,
at de skulle kalde deres barn? (Jesus) Navnet Jesus
betyder én, som redder en masse mennesker fra
deres skyld. Fortæl dit barn om, hvorfor han/hun
kom til at hedde det han/hun hedder og forklar,
hvad navnet betyder (hvis du kan.).

Opmuntrer dit barn til at bruge englestaven, som de
har lavet i sabbatskolen/Bibelklubben, til at fortælle
andre det glade budskab om Jesus og englene. (Eller
tegn et billede af en engel og farvelæg det. Klip den
ud og klister den på en pind).

F R E DAG

M ANDAG

Hjælp til i hele familien med at opføre et skuespil
om, hvordan englene kom til Maria, Josef og hyrderne, i aften til jeres andagt. Få dit barn til at lyse
med en lommelygte på den, der spiller engel. Syng
evt.en julesang når I når dertil, at englene besøger
hyrderne med et stort sangkor.
Snak sammen om episoder, hvor I tror der har
været englevagt, som beskyttede jeres familie.

Læs Matt 1,18-26; Luk 1,26-38 og 2,8-14. Spørg:
Hvem aflagde englene besøg hos? Hvilket budskab
kom de med? Hvordan reagerede menneskene vi
hører om på, at der pludselig stod en engel foran
dem? (de blev bange, overraskede) Hvad er din
skytsengels særlige job?
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