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KAPITEL 11
LUK 2,40 OG 51-52; DEN STORE MESTER, KAP.7.

Vær venlige
Kan du lide dyr? Hvad er dit yndlingsdyr? Hvad kan du godt lide at lave med dyr? Kan
du lide at kæle for dem? Eller fodre dem? Jesus kunne også godt lide dyr og passede
godt på dem.

er hvor Jesus boede, havde de fleste familier mindst ét dyr. Kan I gætte
hvilket dyr det var? Det var et æsel.
Æsler er meget stærke dyr og gode til at bære ting. Når Jesu familie
skulle rejse nogen steder hen, hjalp Jesus Josef med at pakke mad og tøj
i en sæk, som de spændte på ryggen af æslet.
Jesus elskede deres æsel og han hjalp Josef med at passe det. Han sørgede for, at æslet altid havde mad og vand. Hver dag, når de var færdige med arbejdet,
gik Jesus ind og fodrede og vandede det, og førte det hen til et hvilested, hvor det kunne
sove.
Jesus var også god mod andre folks dyr. Hvis han så nogle børn drille et dyr, ville han
bede dem om at holde op. Han aede altid dyrene blidt,
når han rørte
ved dem.
Dyrene var
glade
for
Huskevers:
Jesus. Hvis
”Vær gode mod hiJesus kom
nanden.“
gående,
(EF 4,32)
ville dyrene
Tema:
komme hen
Når vi er venlige,
i nærheden
af ham. Heste
tjener vi Gud.
ville komme
ud til hegnet for
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at snakke, katte ville komme og gnide sig op ad benet på ham og hunde ville prøve at
slikke ham på hånden. Selv de vilde dyr ville komme hen til Jesus. Vilde dyr er dyr, som
bor udendørs og ikke har en ejer. Egern, ræve og muldvarper er for eksempel vilde dyr.
Egernene begyndte at pludre løs, når de så Jesus, som om de ville sige: ”Hej, hej Jesus!”
Muldvarpen stak hovedet op af sit hul og sniffede med næsen. Jesus var også god mod
de vilde dyr. Hvis han så en lille fugl, som var faldet ud af sin rede, ville Jesus lægge den
tilbage igen og fuglemoderen ville synge endnu smukkere end før, som om hun sagde:
”Tak Jesus”.
Jesus kunne også godt lide at kigge på insekter. Han syntes det var sjovt at se på larverne, myrerne og mariehønsene, når de kravlede. Han lod dem kravle på sin hånd. Han
kunne aldrig finde på at træde på dem eller gøre dem ondt.
Jesus betragtede alle de smukke ting, som Gud havde skabt. Han studerede månen
og stjernerne, når det var nat. Han nød synet af de smukke blomster og træerne, når de
voksede og han plukkede tit en fin buket med hjem til sin mor.
Men højst af alt, elskede Jesus mennesker. Han kunne ikke holde ud at se, at nogen
havde det skidt. Hvis der var nogen, der gjorde hinanden fortræd, ville han altid finde en
måde, at få den der var ked af det, til at føle sig godt tilpas igen. Hvis han mødte nogen,
som var sultne, gav han dem af sin mad. Hvis han mødte nogen, som var tørstige, gav
han dem noget at drikke.
Jesus ville lege med de børn, som ingen andre gad lege med og han besøgte de mennesker, som ikke havde nogen familie. Han talte altid venligt og mildt til alle. Alle holdt af
at være i nærheden af Jesus, fordi han altid var glad og i godt humør. Han gik og sang,
når han arbejdede og det fik altid hans naboer
til at føle sig i godt humør.
Jesus var også god mod jorden.
Han ødelagde aldrig nogen
blomster eller græs, bare for
sjov skyld og han smed aldrig affald i naturen. Han
var nænsom overfor jorden
som han, og hans himmelske far, havde skabt.
Jesus var god mod alle
mennesker, og alt levende
på jorden var glade, når
Jesus var i nærheden.
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Leg og lær
hjem. Tag en snak om hvorfor dyreværnet redder og
tager sig af dyr. Find på en måde at hjælpe dem på.

L Ø R D AG

Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende
måde, mens I siger:

O N SDAG

Find et stykke snor, en grankogle, et stykke tørt brød
eller en majskolbe. Smør det ind i Nutella eller honning og dæk det med fuglefrø eller andre kerner.
Hæng det et sted udenfor, hvor dit barn kan se, når
fuglene spiser af det. Snak sammen om hvordan
Jesus også tog sig af de små dyr. Sig Jesus tak fordi
han skabte fuglene.

Vær gode
Giv jer selv en krammer
mod hinanden
Peg på hinanden
(Ef 4,32)
Hold håndfladerne
mod hinanden, og
åbn dem igen som
en bog.

TO R SDAG

Tænk over noget godt dit barn kan gøre for et
andet barn eller voksen, I kender eller ved om, som
er ensom eller ked af det. Find på en måde at gøre
noget godt for dem (pluk blomster, besøg dem, ring
til dem og syng huskeverset el.lign.) Snak sammen
om at Jesus var god mod alle. Bed Jesus om at hjælpe jeres familie med at være god mod andre.

Gå en tur sammen og tæl alle de ting Gud har skabt
til dig, som du kan være god imod. Husk at lægge
mærke til de små insekter også!

S Ø NDAG

F R E DAG

Gå en tur sammen og hjælp dit barn med at bruge
den affaldspose, han/hun har lavet i Bibelklubben/
sabbatskolen.(Eller brug en almindelig skraldepose).
Sig til dit barn, mens I går: ”Du hjælper med at
passe godt på Guds jord”.

Fyld et klart drikkeglas halvt op med vand. Snak
sammen om, hvor rent vandet er. Hjælp dit barn
med at dryppe et par dråber mørk frugtfarve ned
i. Snak om hvad man kan gøre for at gøre søer eller
åer rene, ved at hjælpe med at samle affald og rense
vandet. Put et par få dråber blegmiddel eller klor i
vandet, så det bliver rent igen. Sig: Vi vil have vores
dejlige rene vand til at blive ved med at være rent.
Sig Jesus tak for dejlig rent vand.

M ANDAG

Inddrag dit barn i at passe og sørge for jeres kæledyr, hvis I har sådan et. Eller I kan bruge et legetøjskæledyr til at øve sammen, hvordan man aer et
dyr blidt. Sig Jesus tak for de dyr I holder af.

T I R S DAG

Tag på besøg i en dyrehandel eller et dyreværns-
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