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KAPITEL 10
JOH 3,1-21; 7,45-53 OG 19,38-42. DEN STORE MESTER, KAP. 17.

Gode venner
Har du en god ven? Hvad laver I, når I er sammen? Viste du, at Jesus havde gode venner? Han havde endda en hemmelig ven i en periode.

ikodemus åbnede døren på klem, det var en kulsort nat og der var
ingen mennesker på gaderne. Han lukkede forsigtigt døren bag sig og
gik mod byporten. På vejen tænkte han på alle de ting, der var sket de
sidste par måneder.
Nikodemus havde hørt om en ny lærer og havde hørt ham tale.
Nikodemus havde studeret sin bibelrulle grundigt og han var sikker på,
at den nye lærer var blevet sendt af Gud. Nikodemus var næsten sikker på, at den nye
lærer var Messias, den lovede frelser, som de havde ventet så længselfuldt efter. Selv hans
navn betød Yahve (Herren er frelse), men Nikodemus ville være sikker.
Nikodemus var en meget betydningsfuld person. Han havde
magtfulde venner og denne lærer var ikke populær.
Nikodemus venner kunne ikke lide den nye lærer,
så Nikodemus fik en god ide. ”Jeg vil finde ud
af hvor han bor,
og tage hen og
besøge ham
Huskevers:
om natten!“
”En ven viser kærOg det gjorde
lighed til hver en tid,
han så. En nat
en broder er født til
gik han ud i
hjælp i nøden.“
mørket og
(ORDSP 17,17)
over til det
Tema:
sted, hvor den
nye lærer, Jesus,
Venner har altid ombefandt sig.
sorg for hinanden.

N

45

”Jeg ved, at du er en lærer sendt af Gud,“ sagde Nikodemus til Jesus. ”Ingen ville
kunne udrette de mirakler, du gør, med mindre de er sendt af Gud“
Jesus talte venligt med Nikodemus. Han talte til Nikodemus om Guds kærlighed.
”Gud elsker alle mennesker,“ fortalte han Nikodemus. ”Gud elsker mennesker så
meget, at han sendte en meget særlig person, hans egen søn, for at hjælpe alle mennesker.“
Nikodemus kunne meget godt lide Jesus, han var blevet sikker på, at Jesus var en helt
særlig person. Han tænkte meget, læste sin bibelrulle og blev til sidst overbevist om, at
Jesus var Messias, den frelser som Gud havde lovet at sende.
Men Nikodemus havde et problem: hans venner kunne ikke lide Jesus.
Nogle af de mennesker, han arbejdede sammen med, ville ikke have, at Jesus underviste og helbredte mennesker, så de forsøgte at stoppe Jesus.
Nikodemus elskede Jesus. Jesus var hans ven og når Nikodemus’ magtfulde venner forsøgte at gøre Jesus ondt, eller gøre livet svært for ham, talte Nikodemus dem fra det.
”Det kan I ikke gøre,“ sagde Nikodemus til dem. ”Det er ikke rigtigt at gøre, det er
imod vores love.“ Nikodemus var en god ven for Jesus.
Da Jesus døde var Nikodemus der også for at hjælpe. Han var ligeglad med, hvordan
alle hans venner og de mennesker, der troede de var betydningsfulde, så på ham.
Jesus var hans gode ven! Nikodemus havde været en hemmelig ven, men nu kunne
alle mennesker se, at han var Jesu ven.
Nikodemus var en rig mand, men han
brugte alle sine penge på at hjælpe
andre mennesker til at komme til
at kende Jesus. Han ønskede at
alle skulle blive særlige venner
med Jesus. Vil du også gerne
være Jesu særlige ven, ligesom
Nikodemus var det?
Du kan også være en af Jesu
særlige venner. Du kan også
være en særlig ven overfor din
familie og de venner du leger
med. Det er dejligt at have gode
venner og også at være en god ven.
Gode venner har omsorg for hinanden.

46

Leg og lær
blevet mørkt, hvis I har mulighed for det. Se op på
nattehimlen og tal om, hvordan Jesus har omsorg
for os hele tiden også om natten. Syng en takkesang
til Jesus, før I beder sammen.

L Ø R D AG

Læs bibelhistorien sammen og hjælp dit barn med
at sige huskeverset hver dag resten af ugen, øv med
fagter på følgende måde:
En ven

TI R S D AG

Hold hinanden i hænderne

viser kærlighed

Fold armene over brystet.

til hver en tid.

Stræk armene ud til siderne.

Ordsp 17,17

Hold håndfladerne sammen og
åben dem op ligesom hvis du
læser en bog.

Hjælp dit barn med at klippe et papirhjerte ud til
hvert familie medlem.
Hjælp ham/hende med at sige: ”Jesus elsker dig“
mens I deler hjerterne ud til jeres familie. Bed hver
person om at holde deres papirhjerte op og fortælle,
hvordan de ved, Jesus elsker dem.
Bed Jesus om at være din særlige ven og om at gøre
dit hjerte rent og nyt.

O N S D AG

Fortæl hvorfor Jesus er din særlige ven.
Hjælp børnene til at lave en liste af
grunde til at elske Jesus. (Han er
god, han elsker mig, han er mild,
han tilgiver mig, etc...)

Leg gemmeleg med dit barn.
Leg at du er Nikodemus, der
leder efter Jesus. Giv hinanden et kærligt knus, når du
finder ham/hende. Lad dit
barn bede for sine særlige
venner. Sig Jesus tak for venner.

SØ ND AG

Hjælp dit barn med at tage hjertetil-hjerte hæftet, som de lavede i
Bibelklubben/sabbatskolen (eller lav et
kort hvor der står ”Jesus elsker dig“ på), med
til en ven. Opfordrer dit barn til at læse kortet
højt for hans/hendes venner. Syng en sang om Jesu
kærlighed og sig ham tak fordi han også elsker dine
venner.

Brug små sten, tørrede bønner eller små
ting til at tælle og sætte navn på hans/hendes
venner og familie medlemmer. Opfordrer dit barn
til at nævne hver enkelt ved navn i en særlig Tak-forgode-venner bøn.

M A ND AG

F R E D AG

T O R S D AG

Læs Joh 3,1-2 sammen. Lad dit barn holde Biblen,
mens du peger på verset og læser det højt. Spørg:
Hvornår besøgte Nikodemus Jesus? Hvordan vidste
han, at Jesus var sendt af Gud? (Han kendte til Jesu
mirakler.) Snak om den måde Jesus tager sig af din
familie på hver dag.
Tag dit barn med på en kort gåtur, efter det er

Rollespil historien til familiens andagt. Lad ham/
hende vælge hvem han/hun vil være: Jesus eller
Nikodemus. Tal om hvordan Nikodemus var Jesu
loyale ven og om, hvordan din familie også kan være
Jesu venner.
Syng en sang om Jesu kærlighed og tak Jesus for,
at han tager sig af din familie.
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