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KAPITEL 6
LUK 4,16-22. DEN STORE MESTER, KAP. 24.

Jesus læser
i kirken
Hvad kan du bedst lide ved Bibelklub og kirke? Kan du lide at synge? Kan du lide historierne? Kan du lide at lovprise Gud sammen med dine venner? Jesus kunne også godt
lide at gå i kirke!
esus arbejde hele ugen i snedkerværkstedet. Han havde meget travlt!
Men når det blev sabbat (lørdag) arbejde Jesus ikke i værkstedet. Når
han var færdig med arbejdet fredag eftermiddag, pakkede han alting
sammen og ryddede op, så værkstedet var pænt og opryddet.
Jesus gik i kirke sammen med sine venner og familie om sabbatten.
Den kirke Jesus kom i hver sabbat hed en
synagoge. I kirken lyttede de til historier fra Bibelen,
som blev læst op fra store skriftruller.
Bagefter snakkede de om det, de havde læst,
og så bad de sammen.
Jesus elskede sin kirke
i Nazaret!
Huskevers:
Da Jesus blev stor
”Lad os drage til
forlod
han tømHerrens hus!“
rerforretningen
i
(SL 122,1)
Nazaret. Tiden var
Tema:
inde til, at han
Vi tilbeder Gud i
skulle videre til
andre steder. Det
kirken.
var tid til, at Jesus
skulle hjælpe menne-
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sker rundt omkring i andre byer. Hver sabbat gik Jesus i kirke, men det var næsten altid i
forskellige byer. Og ligegyldigt hvor han kom, så lærte han mennesker i de kirker noget
mere om Guds kærlighed. Menneskene i de kirker var meget glade for, at Jesus kom!
Da Jesus havde været væk hjemmefra i et stykke tid, vendte han tilbage for at besøge
sin familie og sine venner i Nazaret. Det var dejligt at se dem alle sammen igen!
Indbyggerne i Nazaret havde hørt mange historier om Jesus. De vidste, at Jesus havde
helbredt nogle mennesker. De vidste, at han havde hjulpet mange mennesker, og de var
spændte på, om han ville gøre nogle af de ting, mens han var i Nazaret.
Da det blev sabbat glædede Jesus sig meget til at tilbede Gud sammen med sin familie
og venner i Nazaret igen. Menigheden var meget glad for, at Jesus var tilbage på besøg.
De spurgte Jesus, om han ikke ville læse højt fra skriftrullerne.
Jesus var glad for at få lov til at læse fra rullerne. Han
elskede at læse i Bibelen og at være i kirke. Han holdt af
at fortælle mennesker om, hvor meget Gud elsker dem.
Og han var glad for at være sammen med sine venner
igen.
En hjælper i kirken tog en stor skriftrulle med ord
fra Esajas og gav den til Jesus. Jesus tog rullen
i hånden og begyndte at læse for menigheden. Han stemme var klar og tydelig. Da Jesus
havde læst, satte han sig ned og snakkede
med folk om ordene fra Bibelen, som de
lige havde læst.
Jesus holdt meget af at tilbede i sin
fars hus. Vi kan også godt lide at til
bede Gud i vores kirke sammen med
vores venner og familier. Vi synger
sange til Gud for at sige, at vi elsker
ham og vi læser fra hans bog, Bibelen,
og taler sammen om det, vi hører. Vi
beder. Vi vil gerne tilbede Gud,
ligesom Jesus gjorde.
Når du går i Bibelklub eller
i kirke, fortæller du Jesus, hvor
meget du elsker ham.
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Leg og lær
vers om det. Hæng det op et sted hvor alle kan se
det. Syng en sang om kirke før I beder sammen.

L Ø R D AG

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

Gå på stedet

til Herrens

Åben armene op mod himlen,
alt imens I stadig går på stedet,
om muligt

hus!

Hold alle fingerspidser mod hinanden, bliv ved med at gå, om
muligt

Sl 122,1

O N S D AG

Hjælp dit barn med at bygge en kirke af Legoklodser
eller noget andet. Leg ”kirke“ med legetøjsmennesker. Fortæl dit barn at vi tilbeder Gud, når vi går
i kirke.

T O R S D AG

Brug den kirke I byggede i går og legetøjsmenneskerne. Syng et vers om de forskellige mennesker på melodien ”Så går vi rundt om en
enebærbusk“, mens dit barn leger ”gudstjenesten“ igen.
Det kunne f.eks. være: Så gør vi sådan
når vi beder til Gud, beder til Gud,
beder til Gud. Så gør vi sådan når vi
beder til Gud, i kirken denne morgen.

Hold håndfladerne mod hinanden og åben dem væk fra hinanden igen

SØ ND AG

Læs historien ”Jesus læser i kirken“ og spørg:
Hvad gjorde Jesus, da han var i kirken? Hvad
sagde folk om ham?
Giv dit barn lov til at holde Bibelen og
lade som om han/hun læser i den. Find
huskeverset i Bibelen (Sl 122, 1) og hjælp dit
barn med at ”læse“ det i Bibelen.

FR E D AG

Hjælp dit barn
med at fremsige
huskevers og fagter og lære resten af jeres familie det i aften
til jeres andagt. Tal sammen om hvad I gør i jeres
familie for at blive klar til
hviledagen. Syng et par
takkesange til Jesus og
slut af med at bede om
Guds velsignelse over
jeres sabbat i morgen.

M A ND AG

Vis dit barn Luk 4, 16-22 i Bibelen. Læs lidt og fremhæv det, du synes er vigtigt. Spørg dit barn til hvad
det lærte om Jesus, af det du læste højt fra Bibelen.

T I R SD AG

Hjælp dit barn med at tage et billede af en kirke eller
tegne en. Hjælp ham/hende med at skrive et huske-
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