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KAPITEL 7
LUK 2,21-38; DEN STORE MESTER, KAP.5.

Helliget Gud
Har du nogensinde set en barneindvielse i kirken? Er du blevet indviet i Guds hus? Det
var Jesus.
ej med jer. Mit navn er Maria og det her er mit lille barn. Han hedder
Jesus. Josef og jeg har givet ham det navn fordi englen fortalte os, at
det var det, han skulle hedde. Han er en helt særlig baby. Han er nemlig
Guds egen søn. Men han er også min lille søn
og jeg elsker ham så højt. Jeg
synes han er det smukkeste og mest dyrebare i verden.
Jeg har lyst til at fortælle
jer om, hvad der skete den
anden dag. Vi tog vores lille
baby med til tempelet i
Jerusalem for at vie hans
liv til Gud. Det er en

H

Huskevers:
”For mine øjne har
set din frelse… for
alle folk.“
(LUK 2,30-31)

Tema:
Gud deler sin gave
med alle.
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skik i vores land at tage den førstefødte dreng i en familie med til tempelet til en speciel
gudstjeneste, hvor man bringer en offergave. I dag ville man give penge til en kollekt,
men dengang ofrede man to duer.
Mens præsterne modtog duerne, så en af de ældre præster, Simeon, vores baby. Han
kom hen til os og spurgte, om han ikke kunne få lov til at holde Jesus. Jeg blev glad og
lod ham selvfølgelig gøre det. Simon holdt Jesus i sine arme og så ind i hans ansigt. Så
begyndte han at takke Gud, fordi han havde fået lov til at se dette særlige barn, verdens
frelser. Simeon velsignede endda Josef og mig også. Vi var meget overraskede over det,
der skete og det Simeon sagde. Vi vidste, at Jesus var noget særligt, men vi forstod ikke
helt det hele endnu.
Lige i det samme kom der en ældre dame, som hedder Anna, hen til os også. Hun
spurgte, om hun måtte se vores baby. Vi lod hende selvfølgelig se ham, og hun lyste
op i det største smil jeg nogensinde har
set. Så begyndte hun også at takke
Gud, fordi han havde givet hende lov
til at se Jesus. Hun begyndte også at
fortælle til alle de mennesker, som
kiggede på, hvilket særligt barn
Jesus var og hun fortalte dem, at
vores barn ville blive alles frelser.
Der skete så meget og var så
mange ting at holde styr på, at
jeg blev en smule forvirret. Men
senere tænkte jeg igen og igen
på Simon og Annas ord.
Josef og jeg elskede Jesus udelukkende fordi han var vores
baby! Vi vidste, at han var en
gave fra Gud til os. Jeres forældre
elsker også jer, for I er en gave
fra Gud til dem. Børn har stor
betydning for Gud, og specielt
baby Jesus, som er Guds gave
til alle!
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Leg og lær
af dit barn, og lad ham/hende kravle rundt med det
uden, at det falder af. Snak sammen om, hvordan dit
barn kravlede som lille barn, men kan gå nu. Spørg:
Hvad har du ellers lært? Hvad har du lært mere om
Jesus, siden du var et lille barn? Sig Jesus tak fordi dit
barn kan ”vokse” på alle måder.

L Ø R D AG

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

For mine øjne har set
Peg på jeres øjne

O N SDAG

din frelse
Peg op

Se på billeder af babyer, små børn og deres familier.
Snak sammen om Josef og Marias kærlighed til
Jesus og om den kærlighed forældre også føler
for deres børn i dag.
Syng en sang sammen, inden I beder sammen.

for alle folk
Peg på hinanden
(Luk 2, 30-31)
Hold håndfladerne
mod hinanden og åbn dem

TO R SDAG

Opmuntrer dit barn til at vise bogmærket, de lavede
i sabbatskolen sidste gang, til nogen og fortælle
dem om Jesu barneindvielse i kirken. (Eller hjælp
ham/hende med at klippe et ud i noget kraftigt
papir og skrive huskeverset på).

Se dit barns børne- og babybilleder sammen og specielt fra hans/hendes dåb. Beskriv denne festlighed
og hvordan du havde det til denne begivenhed.
Få dit barn til at se sig selv i spejlet mens du spørger:
Hvem er Guds særlige gave? Sig: Det er du! Spørg:
Hvilken helt særlig person har Gud givet i gave til os
alle sammen? (Jesus).

M ANDAG

F R E DAG

S Ø NDAG

Hjælp barnet med at opføre et skuespil
om bibelhistorien i aften til jeres andagt. Brug en babydukke som Jesusbarn
og svøb ham i et håndklæde el.l.
Giv dit barn et ordentligt kram og
fortæl ham/hende, at han/hun er
Guds gave til jer. Fortæl det, at
du elsker ham/hende.
Syng takkesange om Jesu
fødsel og sig Gud tak for dit
barn og for Jesus, Guds dyrebare gave til denne verden.

Læs Luk 2,21-38. Spørg: Hvor blev Jesus barneindviet? (I tempelet i Jerusalem) Hvem blev meget
glade for at få lov at se Jesus, da de var i tempelet i
Jerusalem? (Simeon og Anna). Hvorfor? Hvad tænkte Maria om alt det Simeon og Anna havde sagt?
Syng en julesang sammen og sig Gud tak for Jesus;
hans særlige gave til alle!

T I R S DAG

Læg en ærtepose (eller noget lignende) på ryggen
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