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KAPITEL 13
JOH 11,1-44; DEN STORE MESTER, KAP.58.

Lazarus, kom
herud!

Er der nogensinde nogen af dem du elsker højt, der har været syge – så syge, at de
døde? Bibelen fortæller om to søstre som ikke ville have, at deres bror skulle dø.

M

Maria så på sin søster med store, bange øjne. ”Jeg ville sådan ønske, at
Jesus var her”, sagde hun stille. ”Hvis Jesus var her, ville han helbrede
vores bror Lazarus.”
Martha vred kluden op i koldt vand og lagde den på Lazarus pande.
De var rigtig kede af det. ”Lad os sende bud efter Jesus, så han kan
komme, og gøre vores bror rask”, blev de enige om.
Maria og Martha sad ved deres brors seng. De gjorde alt, hvad de kunne, for at hjælpe
ham med at få det bedre, men der var ingenting der hjalp, og Lazarus døde. Maria og
Martha græd bittert. ”Hvor blev Jesus af?” hylede Maria. ”Hvis han havde været her, ville
han have helbredt Lazarus.”
Endelig fandt Marthas tjenere Jesus og de fortalte
ham, at hans ven Lazarus
var alvorligt syg. Men
det fik ikke Jesus til
Huskevers:
at skynde sig af
”Jesus elskede Martha
sted. Han blev i
og hendes søster og
byen, hvor han
Lazarus.“
var, og under(JOH 11,5)
viste to dage
Tema:
mere.
Da der var
Jesus gør det, der er
gået
lidt tid, sagde
bedst for os.
Jesus til sine discip-
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le: ”Lazarus er død og jeg er glad på jeres vegne over, at jeg ikke var der. Nu får I endnu
en god grund, til at styrke jeres tro på mig.”
Jesus og hans disciple tog af sted mod Lazarus hus. Da de ankom dertil kom Maria ud
til Jesus og sagde grædende: ”Herre, hvis du havde været her, var min bror ikke død.”
Jesus sagde blidt til hende: ”Din bror skal leve igen. Hvor har I begravet ham?”
Maria og Martha tog Jesus med hen til den grav, som Lazarus var blevet lagt i. Der var
rullet en stor sten hen foran indgangen.
Jesus stoppede op. Han var så trist at han næsten brød sammen i gråd. ”Se hvor
meget han elskede Lazarus,” hviskede én til en anden.
Pludselig rejste Jesus sig og sagde: ”Rul stenen væk fra indgangen”.
”Men Herre, der er gået fire dage. Han lugter allerede!” sagde Martha. Men hun gav
tjenerne besked om at rulle stenen væk, fordi Jesus sagde det.
Jesus kiggede op mod himmelen og sagde: ”Fader, jeg takker dig, fordi du har hørt
mig. Selv vidste jeg, at du altid hører mig, men det var for folkeskarens skyld, som står
her, at jeg sagde det, for at de skulle tro, at du har udsendt mig”.
Så råbte Jesus højt: ”Lazarus! Kom herud!”
Folk gav et lille gisp, da de hørte det. Hvad var det Jesus havde gang i?
”Se!” var der pludselig nogen der råbte, mens de pegede mod graven.
Og der stod Lazarus i døråbningen. Han var levende, stået op fra de døde, ligesom
Jesus havde befalet! Lazarus var vakt til live igen!
”Tag ligklæderne af ham” sagde Jesus.
Maria og Martha løb Lazarus i møde. De græd
af glæde.
Nu forstod disciplene endelig, hvorfor Jesus ikke havde haft travlt med
at komme, da Martha og Maria
sendte bud efter ham. Det var fordi
han havde en meget bedre og
særlig plan, som skulle vise mennesker, at han virkelig var Guds
søn.
Vi kan altid have tillid til, at Jesus
ved, hvad der er det bedste at gøre
i alle situationer, både hvad der er
bedst for os og bedst for andre.
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Leg og lær
L Ø R D AG

TI R S D AG

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

Peg op

elskede

Giv jer selv et kram

Martha

Hold fingeren med
Martha figuren op

og hendes søster

Hold fingeren med
Maria figuren op

og Lazarus.

Hold fingeren med
Lazarus figuren op

Joh 11,5

Saml håndfladerne og
åbn dem, som en bog.

Tag ud og se en kirkegård
sammen. Mind dit barn om,
at Jesus vækkede Lazarus
op, selvom han var død.
Snak sammen om hvordan
det bliver, når Jesus kommer
tilbage og vækker alle mennesker til live igen! (Læs
1. Thess 4,16-17).

O N S D AG

Tæl hvor mange børn I er i din familie. Hvor mange
var der i Lazarus familie?
Fortæl dit barn om en gang du har oplevet, at
Gud hjalp dig på en måde, som var det bedste for
dig, også selvom du ikke kunne se det dengang det
skete.

SØ ND AG

TO R S D AG

Snak sammen om nogle af de ting I har eller gør,
som dit barn ikke kan lide, men som er det bedste
for ham/hende (f.eks. at bruge cykelhjelm, spise
grøntsager, gå tidligt i seng osv.) Snak om hvad
Jesus gør, som er for vores bedste, også selvom det
ikke altid er det, vi gerne vil have ham til.
Sig Jesus tak, fordi han elsker dig/os og fordi han
altid gør det, der er det bedste for dig og din familie.

Hjælp dit barn med at fremføre huskeverset udenad
og brug navnene på dine søskende og forældre,
når du siger det (”Jesus elsker [navn], [navn] og
[navn].”) Spørg: Er du glad for, at du er med i Jesu
familie?

F R E D AG

Hjælp barnet med at opføre et skuespil om bibelhistorien i aften til jeres andagt.
Lav graven under et stort
bord. Læg en fugtig klud
på ”Lazarus” pande
og svøb ham i noget
stof. Hvem vil spille
Lazarus? Hvem vil
spille Jesus?

M A ND AG

Hjælp dit barn med at fortælle nogen om hjertet fra
Bibelklubben. (Hvis ikke I har et, kan I lave det ud
af papir og skrive ”Jesus elsker dig på den bedste
måde” på). Fortæl historien om Lazarus til dem. Bed
Jesus om at hjælpe dig med at stole på, at han ved,
hvad der er det bedste for dig.
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