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KAPITEL 7
LUK 15,8-10.

Mistet og fundet
Er dit yndlingslegetøj nogensinde blevet væk for dig? Ledte du alle steder, du kunne
komme i tanke om, efter det? Det var på samme måde i en historie, Jesus fortalte om
en mønt, der blev væk, ligesom dit legetøj.

er var engang en kvinde, som ejede 10 sølvstykker. De var meget dyrebare for hende og hun passede rigtig godt på dem. En dag fik hun en
fornemmelse af, at der var én der manglede. Hun talte dem efter for at
være helt sikker. Hun talte dem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9… sandelig! Der
var kun ni!
Kvinden boede i et hus med et jordgulv, med halm spredt ud på.
Huset havde kun ét enkelt lille vindue, så det var meget mørkt indenfor. Da hun blev klar
over, at hun havde mistet en mønt, vidste hun, at den måtte være faldet på gulvet. Den
måtte ligge et sted i halmen! Når det var så mørkt i huset, ville det blive et meget vanskeligt og stort arbejde at finde den. Men
mønten var meget dyrebar for kvinden.
Den var speciel, fordi hun
havde fået den
Huskevers:
i gave, da hun
”Gud siger: ‘Med evig
blev gift. At
kærlighed har jeg elfinde den mønt
sket dig’.“
igen var det
(JER 31,3)
eneste der
Tema:
betød noget
for hende. Alt
Vi er dyrebare og
andet måtte vente.
værdifulde for Gud.
Hun startede
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med at tænde en lampe, som kunne kaste lidt mere lys over huset, og så gik hun i gang.
Meget, meget forsigtigt rystede hun alle halmstrå i huset og kikkede efter et lille genskin
og lyttede efter en lille klirren i tilfælde af, at mønten skulle falde på den hårde jord. Efter
lang tids søgen og efter at have rystet samtlige halmstrå, bar hun det alt sammen udenfor huset og begyndte at feje lergulvet. Hun fejede hele huset meget omhyggeligt og
ledte grundigt efter sin mønt. Først fejede hun én del af huset, så en anden del og overalt hvor hun gik, tog hun lampen med, for at få lys til sit arbejde. Langsomt og omhyggeligt og meget forsigtigt, fejede hun gulvet helt rent og kiggede efter sin mønt.
Og så – pludselig så hun noget der lignede et lille genskin. Hun bøjede sig ned og
skubbede lidt jord til side. Ja! Dér var mønten!
Hun havde fundet den! Hun var så glad! Hun løb ud og fortalte om det til alle naboer
og venner: ”Min mønt! Jeg har fundet min forsvundne mønt!”
De var alle sammen meget glade på hendes vegne. ”Kom”,
sagde hun til dem. ”Kom og fejr det med mig”.
Gud er ligesom kvinden og vi er ligesom den mistede mønt. Vi er så værdifulde for Gud
og han ønsker ikke vi skal være væk.
Han vil lede efter os i det
uendelige, fordi han ønsker vi skal være nær ved
ham. Og han vil gerne, at
vi hjælper med at med
lede efter de andre
drenge og piger,
eller måske endda
mødre og fædre,
som ikke kender
Gud og ikke kan
finde ham. Hans
største ønske er,
at vi alle sammen
kommer og lever i
himmelen sammen
med ham.
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Leg og lær
L Ø R D AG

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

O N S D AG

Leg ”mønt legen” med dit
barn. Find 10 mønter frem
og få dit barn til at lukke
sine øjne, mens du gemmer én af mønterne.
Lad så dit barn lede
efter den og finde den.
Hjælp til, hvis det bliver for
svært for ham/hende. Byt også plads så det er dig,
der kommer til at finde mønten. Tæl mønterne igen
til sidst så I er sikre på, at I har alle 10.

peg op

”Med evig kærlighed spred armene så langt
ud I kan
har jeg elsket dig…” giv jer selv et knus
(Jer 31,3)

saml håndfladerne og
åben dem som en bog

SØ ND AG

Hjælp dit barn med at ”læse” billederne i bibelhistorien. Sig Jesus tak fordi han tænker så meget på os
og fortæl ham, at du ønsker at tilhøre ham og være
tæt på ham.
Send eller gå over med den mønt, du lavede i
Bibelklubben, til en ven eller noget familie, som ikke
var i kirke. Fortæl den person at han/hun er værdifuld
og dyrebar for dig.

TO R S D AG

M A ND AG

F R E D AG

Lad dit barn invitere nogle venner med hjem til at
lege gemmeleg, hvis I har mulighed for det. Gem
nogle små genstande, én ad gangen, som dit barn
så skal forsøge af finde. Når I har leget det nogle
gange, så fejr at I har fundet tingene med et par
takke sange og/eller en snack.

Gem 10 mønter før jeres fælles andagt i aften.
Hjælp dit barn med at fortælle historien ved at
bruge billederne. Få så hele familien til at deltage i eftersøgningen efter de 10 mønter.
Tæl dem og vær sikker på, at I har fundet
dem alle sammen. Fejr det ved at dele
et hyggeligt måltid eller snack sammen. Sig Jesus tak fordi han elsker
os, når I beder sammen efterfølgende.

Leg gemmeleg med dit barn. Sig ”jeg fandt dig”
højt, når du finder ham/hende. Giv så dit barn et
kæmpeknus for at fortælle det, hvor værdifuldt og
dyrebar han/hun er for dig. Snak sammen om hvor
dyrebare og værdifulde vi er for Gud også.

T I R SD AG

Lad dit barn hjælpe dig med at feje gulvene i jeres
hjem i dag. Snak sammen om den kvinde, som mistede sin mønt, men fandt den igen ved at feje igen
og igen rigtig grundigt. Sig Jesus tak for jeres dejlige
hjem.
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