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KAPITEL 1
MARK 9,33–35; 10,35-39.41.43-45. DEN STORE MESTER, KAP. 48

”Dig først“ måden
Har du nogen sinde prøvet, at konkurrere med nogen? Måske prøvede du på at være
den første til at bruge gyngerne, eller måske har du haft lyst til at være den første, der
fik lov til at lege med noget legetøj. De fleste af os vil gerne være først! For lang tid
siden sagde Jesus noget om det, at være først. Hvad tror du Jesus sagde om det?

esus og hans disciple var på vej til Jerusalem. Disciplene havde oplevet
mange spændende ting i den tid, de havde rejst sammen med Jesus.
Disciplene var overbeviste om, at Jesus snart ville udnævne sig selv til
konge, og indtage sit rige, og de var meget spændte. Der var mange
mennesker der gerne ville have Jesus, som deres nye konge. De troede
på, at alting ville blive meget bedre, hvis Jesus var konge.
Disciplene ville gerne have Jesus til at udnævne
dem til vigtige, betroede stillinger i hans rige, når
han blev konge. Det gik de og diskuterede, mens
de gik den lange tur til Jerusalem, og de kom helt til
at skændes over det.
Jakob og Johannes gik
hen
til Jesus og sagde:
Huskevers:
”Jesus, må vi sidde ved
”Hvis nogen vil være
siden af dig, når du bliden første, skal han
ver konge? Den ene af os
være den sidste af
kunne side på din højre og
alle og alles tjener.“
den anden på din venstre
(MARK 9,35)
side!“
Tema:
Jakob og Johannes elskede
Jesus meget højt, og de
Vi tjener andre, når
kunne lide at hjælpe ham.
vi sætter dem foran

J

os selv.
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Men de ville også meget gerne være de første, og komme før de andre disciple.
De andre disciple hørte, hvad Jakob og Johannes sagde til Jesus, og de blev rigtig
sure!
”Hvorfor skulle det lige være jer to, der skulle have lov til at sidde ved siden af
Jesus?“ sagde de bebrejdende. ”Vi har fortjent at sidde der lige så meget som I har. Vi
vil også være dem, der sidder tættest på og kommer først“.
Jesus vidste, at disciplene ikke forstod, hvad det betyder at være først hos ham. Han
kaldte dem sammen omkring sig og sagde: ”I ved, at nogle mennesker tror, at de er
mere værd fordi de har et betydningsfuldt job, ikke?“ ”De tror de kommer før alle
andre, er vigtigere end andre, bedre og større end alle andre. Men sådan ser jeg det
ikke. Jeg synes de mennesker, som tænker på andre først, er de største mennesker!
Dem, der gør noget for at få andre til at have det godt. Hvis I gerne vil være store i
mit rige, så skal I tænke på andre, før jer selv. Sådan er man først og størst hos mig“.
Disciplene lyttede efter og blev helt stille. De tænkte på, at det var rigtigt, at Jesus
altid forsøgte, at få andre til at få det bedre. Hvordan han forsøgte at
gøre dem glade. De havde oplevet, at han havde givet en
blind mand synet igen. De havde oplevet, at han havde
gjort mennesker raske, som havde handicap og ikke
kunne gå. De havde set, hvordan han gav sig tid til børnene og satte dem på sit skød. De tænkte på, at de aldrig havde hørt Jesus sige andet end venlige ord til alle
mennesker, og de blev flove over sig selv.
Så kiggede Jesus på dem og gav dem et stort, hjerteligt, varmt smil. ”Jeg er ikke kommet her til jorden for at få
andre mennesker til at gøre noget for mig“, sagde han. ”Jeg
er kommet her, for at gøre noget for dem, for at tjene dem!
Og det er også sådan jeg håber, at I har lyst til at være“.
Du kan være den største og første hver eneste dag hos
Jesus! Du kan altid forsøge at finde en måde at få andre
til at føle sig elskede og godt tilpas på. Du kan sætte
andre før dig selv og du kan være der for andre og altid
være klar til at hjælpe. Du kan tjene andre. Snak med
din familie om, hvad du helt konkret kan gøre, for at
sætte andre først og være mere ligesom Jesus.
Det er sjovt at være først på Jesus’ måde!
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Leg og lær
L Ø R D AG

TI R S D AG

Spørg om at få lov til at se de fingerdukker, som børnene har lavet i dag, og få dit barn til at fortælle dig
om ”dig først“ måden.
I kan også læse historien sammen i stedet for, for
at lære mere om hvad ”dig først“ metoden betyder.
Øv huskeverset hver dag:

Lad dit barn invitere en ven med
hjem, hvis I har mulighed for det.
Syng en sang sammen om at dele og
indsæt nogle af dit barns legesager
i sangen, som ting I er glade for. Sig
Jesus tak for alle de dejlige ting I har,
som I kan få lov til at dele med andre.

[Jesus sagde]
peg opad

O N S D AG

Hvis nogen
slå armene ud til siden

Øv jer i at sige ”dig først“ til hinanden, når I sidder
ved middagsbordet i aften og spiser sammen. Vær
bevidst om at lade andre tage først. Snak sammen
om, hvordan man kan lade andre blive først og sig
huskeverset sammen.

vil være den første,
hold pegefingeren op
Skal han være den sidste af alle.
Hold lillefingeren op

TO R S D AG

Hjælp dit barn med at øve sig i at sige ”dig først“ i
dag og vente på, at det bliver hans/hendes tur, når
han/hun leger med andre. Spørg dit barn om, hvordan det gik, når I når til aften og han/hun skal i seng
og få ham/hende til at fortælle om det.
Bed Jesus om at hjælpe jer til altid at sætte andre
først.

(Mark 9,35)
Saml håndfladerne og åben dem igen

SØ ND AG

Opmuntr dit barn til at lege med andre og give
dem lov til at prøve det legetøj han/hun har lavet i
kirken. Mind ham/hende om ”dig først“ måden. Læs
bibelhistorien fra Mark 10,35-39.41.43-45 og snak
sammen om den. Hvad betyder det at være først på
Jesu måde?

F R E D AG

Giv dit barn lov til at hjælpe
med at forberede maden.
Snak sammen om, hvad
I kan gøre ved spisetid,
for at sætte andre først.
Sig Jesus tak for, at han
har givet jer nok mad til
at dele.

M A ND AG

Gå en tur sammen og øv jer på ”dig først“ måden.
Hold døren for andre, lad andre komme foran jer.
Tæl hvor mange mennesker der var. Hvad sagde de,
når I lod dem komme foran?
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