20

KAPITEL 4
LUK 2,15-20; DEN STORE MESTER, KAP.4.

Hyrderne og
Jesusbarnet

Har du nogensinde ønsket dig noget specielt, f.eks. en helt bestemt gave til din fødselsdag eller andet? Fik du det, du ønskede dig?
atten var ligesom alle andre nætter plejede at være, i begyndelsen af
natten! Hyrderne holdt øje med deres får på marken, på en bakkeskråning tæt ved den lille by Betlehem. De talte sammen om det specielle
løfte Gud havde givet dem for længe siden om, at der ville komme en
ny konge til jorden. Ville Gud mon sende den konge snart?
Pludselig var der et stort blændende lys foran dem på himlen. Hvor
blev hyrderne bange. Men da de hørte englens
budskab, blev deres frygt til begejstring. ”Vær ikke
bange. Jeg er kommet for at fortælle jer den
glædeligste nyhed, I nogensinde har hørt,
og det angår både jer og hele folket. I nat
er jeres Frelser,
Kristus, blevet født
i Betlehem.”
Huskevers:
Hyrderne kig”Herren har gjort
gede
på hinanden.
store ting mod os.“
”Kan
det
virke(SL 126,3)
lig være sandt?”
Tema:
spurgte de. ”Har
Vi tilbeder Jesus, når
Gud virkelig sendt
den frelser, som han
vi fortæller andre om
lovede for så længe
ham.
siden?”
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Englen fortsatte; ”Dette er beviset: I skal finde et lille barn, svøbt i et tæppe og liggende i en krybbe.” Og pludselig lyste hele himlen op af flere hundrede engle der kom
og sluttede sig til den ene engel, og luften blev fuld af deres sang:
”Ære være Gud i det højeste og på jorden!
Fred til mennesker med Guds velbehag!”
Da englene havde sunget det, trak de sig tilbage til himlen og lyset blev svagere og
svagere jo længere de kom væk og til sidst lignede det strålende kor blot en almindelig
stjerne på den mørke nattehimmel.
Og så var natten stille igen, på bjergskråningen uden for Betlehem. Hyrderne vendte sig
til hinanden.
”Jeg tror på det”, sagde en.
”Jeg tror vi skal undersøge det selv”, sagde en anden.
”Det tror jeg også”, sagde en tredje. ”Lad os gå til Betlehem og se, hvad der er sket, om
det virkelig er sådan, som englen fortalte os”.
Så skyndte de sig af sted mod Betlehem. ”I en krybbe” havde englen sagt. Alle hyrder
vidste, at krybber kun var noget man havde i en stald eller lade, som var der hvor dyrene
boede. Dem der passer på dyrene, lægger hø frem i krybben, som dyrene spiser af.
Det var stadig nat, da hyrderne nåede frem til stalden og dér fandt de Maria, Josef og
det lille Jesusbarn i krybben, præcis som englen havde sagt.
De tænkte på englens ord: ”I nat er jeres Frelser blevet født” og de vidste, at dette lille
barn kom fra Gud. De knælede stille ned og tilbad barnet.
Hyrderne tog snart af sted igen for at komme tilbage til deres får. På tilbagevejen standsede de alle de mødte for at dele den fantastiske nyhed de
havde været vidne til; at de havde set Jesus, verdens
Frelser. Da de nåede tilbage på deres bjergskråning
takkede og lovpriste de Gud for det, de havde
fået lov til at høre og se, og lang tid efter talte
de stadig om den nat. De fortalte om den
til alle der ville høre om det. Om englenes
besøg, om deres vidunderlige sang og om
Jesusbarnet, som de havde fundet liggende i
krybben.
Maria og Josef var forundrede. Det havde
været en vidunderlig nat. Maria vidste hun
aldrig ville glemme hyrdernes besøg og at
hun en dag ville fortælle Jesus om denne nat.
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Leg og lær
O N SDAG

L Ø R D AG

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

Arranger en kasse som er stor nok til, at dit barn kan
ligge i den, og fyld den med hø, halm eller græs.
Lad dit barn ligge i den og forestille sig hvordan det
var at være Jesusbarnet. Læg derefter dit barn i
hans/hendes egen seng og snak om forskellen mellem de to senge. Hvilken seng kan
dit barn bedst lide? Hjælp dit barn med at
takke Jesus for den behagelige seng han/
hun har at sove i.

Herren
(peg op)
har gjort store ting
(løft armene højt op i vejret)
mod os.
(peg på jer selv og på hinanden)

TO R SDAG

Hjælp dit barn med at sortere i hans/hendes ting og
udvælg noget tøj, legesager, tæpper eller andet som
han/hun kan give til et andet børn, som vil have
glæde af det Syng en sang om at dele og tak Jesus
for, at I har det så godt, at I har ting at dele ud af.

Sl 126,3
(saml håndfladerne og åben dem igen, som en bog)

S Ø NDAG

Hjælp dit barn med at forære hyrden, som de har
farvelagt i Bibelklubben/sabbatskolen, til en og fortælle ham/hende om hyrderne og englene. Hjælp
dit barn med at tegne et glad ansigt på bagsiden
af hyrden for at fortælle, at dit barn er glad for at
kunne dele det glade budskab!

F R E DAG

Læs Luk 2,8-20 sammen i aften til jeres familieandagt. Lad dit barn vise billederne fra bibelhistorien frem, når I læser om englene og hyrderne.

M ANDAG

”Læs” billederne fra bibelhistorien sammen med dit
barn og lad ham/hende fortælle dig historien. Hjælp
dit barn med at finde ud af hvem og hvad de forskellige mennesker og dyr er og tæl dem sammen.

T I R S DAG

Hyrderne hørte englenes sang. Syng nogle af dit
barns yndlingssange sammen. Mind ham/hende
om, at vi tilbeder Jesus når vi synger om ham.
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