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KAPITEL 10
LUK 18,15-17; DEN STORE MESTER, KAP.56.

Lad dem komme!
Hvem er din yndlings voksne person, hvis du ikke må sige dine forældre? Er det din
bedstemor eller bedstefar? Er det din lærer i Bibelklubben? Dengang Jesus levede her
på jorden, var han mange børns ”yndlingsvoksen”. Lad os høre hvorfor.

er var en dag en mor til en lille dreng, som hørte, at Jesus var i byen.
Hun vidste ikke hvor han var, så derfor spurgte hun sin nabo; ”Jeg har
hørt at Jesus er i byen. Ved du hvor man kan finde ham? Jeg vil gerne
have ham til at bede for min lille dreng”.
”Er Jesus her?” spurgte nabokonen, ”jeg tager med dig og finder
ham”. Hun tog sin lille pige på armen og de to mødre fulgtes ad og gik
hurtigt ind mod byen. Der var en anden mor, som så dem og spurgte: ”Hvor skal I hen?”
”Vi er på vej ind for at finde Jesus”, svarede den første mor ”kom med”.
”Det vil jeg gerne”, sagde moderen og kaldte
på sine to børn. ”Kom børn, vi skal ind og
se Jesus”.
Mens
mødrene
halvt løb
Huskevers:
ind mod
”Lad de små børn
byen
komme til mig.“
med
(LUK 18,16)
deres
Tema:
børn,
Jesus elsker mig! Han
mødte
de flere
vil have mig med i
mødre
sin familie!
med børn.
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”De må vide hvor Jesus er,” sagde den første mor. ”Lad os følge efter dem”. Og det
gjorde de så.
Endelig fik de øje på Jesus. Han sad i skyggen af et træ og talte til en masse voksne.
Jesu hjælpere stod lige i nærheden. De kiggede på mødrene og alle børnene, som var
kommet, og rynkede på brynene ad dem.
En af mødrene gik direkte hen til en af de mænd, som rynkede på brynene, og sagde:
”Undskyld mig, men vi vil gerne have Jesus til at bede for vores børn”.
En af mændene så strengt på hende med stor panderynken og sagde: ”Jesus er optaget, kom igen en anden gang”. Manden mente ikke, at børnene var særlig vigtige. Han
troede, de ville forstyrre Jesus.
Mødrene og børnene blev kede af det. De begyndte at samle deres ting sammen for
at gå hjem igen, men Jesus så hvad der skete og sagde: ”Lad de små børn komme til
mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres.”
Så slog Jesus armene ud og en lille pige løb hen i favnen på ham. Han løftede hende
op og gav hende et knus og der gik ikke lang tid før alle børn stod rundt om ham.
Hvad tror I så Jesus gjorde?
Han lod børnene klatre op til ham, han lod dem røre
ved hans hænder og hans ansigt og han lod dem give
ham knus og kys. Jesus smilede til børnene
og lo af deres historier. Han gav dem
også knus og kys tilbage og han
legede ”titte-bøh” med de
små babyer. Han holdt
hvert eneste barn og bad
for det.
Mødrene var så lykkelige over, at Jesus elskede alle børnene og
bød dem velkommen
i sin familie. Jesus også
elsker jer!
Han vil så gerne have
jer med i sin familie!
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Leg og lær
L Ø R D AG

O N S D AG

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

Stil en stol op i nærheden af det sted I er, når I
holder andagt sammen. Forestil jer sammen, at
Jesus sidder på den stol. Spørg: Hvad vil du
sige til Jesus? Mind dit barn om at bøn er
en måde at tale til Jesus på. Spørg: Hvad
har du lyst til at fortælle Jesus?
Bed sammen og sig Jesus tak fordi han
hører jeres bønner.

Lad de små børn Hold hånden ud med
håndfladen nedad som
for at vise højden op et
lille barn.
komme

Vink med hånden, at
man skal komme.

til mig

Peg på jer selv.

(Luk 18,16)

Før håndfladerne sammen og
åbn dem som en bog.

T O R S D AG

Sid med dit barn på skødet og syng nogle sange
sammen om, hvor meget Jesus elsker dem. Lad dit
barn lukke øjnene og forestille sig, at det sidder på
Jesu skød.

SØ ND AG

F R E D AG

Læs Luk 18,15-17 sammen og spørg: Ville du gerne
have mødt Jesus også? Hvordan tror du det vil være,
at sidde hos Jesus? Hvad tror du han ville sige til dig?
Tag dit barn op og sidde hos dig, mens I beder sammen.

Hjælp barnet med at opføre
et skuespil om, hvordan
børnene forsøgte at
komme til at se Jesus,
og disciplene forsøger
at holde dem væk.
Hjælp dit barn med
at tælle hvor mange I
er i jeres familie. Spørg:
Hvordan viser de dig, at de
elsker dig? Hvordan viser
du dem, at du elsker
dem? Sig Jesus
tak for jeres
familie.

M A ND AG

Hjælp dit barn med at tælle alle de børn I kender og
spørg: Elsker Jesus også alle de børn?

T I R SD AG

Hjælp dit barn med at fortælle om navneskiltet, som
de lavede i Bibelklubben. Lav et selv, hvis dit barn
ikke har lavet det. Klip et stykke papir, skriv ”Jeg
tilhører Jesu familie” på det og sæt det fast på dit
barns tøj. Giv dit barn mulighed for at fortælle et
andet barn om, at Jesus elsker det.
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