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KAPITEL 9
MATT 13,55 OG MARK 6,3; DEN STORE MESTER, KAP. 7.

Fars hjælper
Har du lært noget nyt for nylig? Er du ved at lære nye måder at hjælpe til derhjemme
på? Når du gør det bedste du kan, så vokser du op til at ligne Jesus mere og mere.

J

esu far Josef var tømrer. En tømrer bygger eller reparerer ting, som er
lavet af træ. Josef havde sit eget tømrerværksted tæt på, hvor de boede,
hvor han lavede møbler. Hvilke møbler tror du han lavede? Han lavede
stole og borde og mange andre ting.
Josef lavede også værktøjer. Ved du hvad et værktøj er? Det er noget
man bruger til at hjælpe med at udføre en opgave. Josef ville tage et
stykke træ og høvle det rundt og glat. Så ville han tage et stykke sten og sætte den fast
for enden af pinden. Så havde han lavet et værktøj, som er god
til at hamre ting
med. Kan du gætte hvad
det var for et værktøj
Josef lavede? Det er rigtigt. Det var en hammer

Huskevers:
”Også en dreng
kendes på sine
gerninger.“
(ORDSP 20,11)

Tema:
Vi tjener Gud når vi
gør vores bedste.
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Josef lavede også store værktøjer som f.eks. en plov. Ved du hvad en plov er? Det er et
redskab man kan bruge til at pløje jorden op med, så man kan så i jorden. Sådan en bruger landmænd, når de skal plante korn. (Vis dit barn et billede af en plov, hvis du har mulighed for det. Brug ellers en gaffelformet pind til at grave ned i jorden og vise, hvordan
det foregår.)
Josef lærte Jesus hvordan man arbejder med træ. Først lærte han Jesus at hamre søm
i med en hammer. Da Jesus blev ældre, lærte han at save i træ med en sav. Det var tit
noget meget stort og tungt træ Josef havde, så Jesus fik stærke muskler af at arbejde for
Josef.
Har du stærke muskler? Kan du vise mig dine muskler?
Jesus lærte også at bruge en masse små skarpe værktøjer i værkstedet, så han var altid
meget forsigtig med de ting han lavede. Da Jesus blev større lod Josef ham selv bygge
ting og sager. Jesus var god til altid at lægge værktøjet på plads og rydde op efter sig selv, når han
havde lavet noget. Han hjalp sin far med at feje i
værkstedet hver dag ved aftenstid.
Jesus elskede sin mor og far. Han holdt af
at hjælpe Josef i tømrerværkstedet og Maria i hjemmet. Josef
og Maria var meget glade for, at
Jesus var så hjælpsom. Ligegyldig
hvad han blev bedt om, gjorde han
altid sit bedste.
Det gør mig glad, når du hjælper mig. Hvad tror du, du kan
gøre for at hjælpe andre? Du
kan f.eks hjælpe mig med at
vande blomster eller hente ting
for mig. Du kan hjælpe med at
rydde op.
Når du hjælper og gør det
bedste du kan, vil du vokse dig
stor og stærk ligesom Jesus.
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Leg og lær
TI R SDAG

L Ø R D AG

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

Sig: Josef lærte Jesus at bruge en hammer (få dit
barn til at vise, hvordan det ser ud når man bruger
en hammer), en økse, et bor og en skruetrækker.
Tror du Jesus havde hårde eller bløde muskler? Kan
du vise mig dine muskler? Tror du Jesus havde bløde
hænder eller hård hud på hænderne?
Hvordan er dine hænder? Tror du nogensinde Jesus blev beskidt? Eller træt?
Bed sammen til Gud om, at dit barn må
komme til at ligne Jesus.

Også en dreng
Marker en højde meget lavt
ved jorden med hånden
kendes
Peg mod panden
på sine gerninger
Lav fagter med hænderne, som om I laver noget

O N SDAG

Ordsp 20,11
Luk håndfladerne sammen og åben dem igen

Hjælp dit barn med at lave noget med nogle søm og
en hammer. Tag til en tømmerhandel og kig på de
mange forskellige stykker store træ de har der, hvis
I har mulighed for det. Spørg: Hvilke ting tror du
Jesus lavede? Hvad har du lavet?
Sig Jesus tak for, at han har skabt træ.

S Ø NDAG

Hjælp dit barn med at vise jer, hvordan Jesus hjalp
sine forældre. Spørg: Hvilke ting tror du Jesus lærte
at gøre? Hvordan kan du være hjælpsom ligesom
Jesus?
Stak nogle aviser og ugeblade hurtigt sammen på
en sjusket måde og smid bøger ind i bogreolen, som
skal på plads. Spørg dit barn hvordan han/hun synes
det ser ud. Lad derefter dit barn ordne bladene og
bøgerne, så det ser pænt ud.

TO R SDAG

Syng følgende ord til melodien ”Så går vi rundt
om en enebærbusk”: ”Så gør vi sådan når vi bærer
skraldet ud, bærer skraldet ud (brug forskellige ting,
børnene kan hjælpe med)… så vi bli’r som Jesus”.
Mind dit barn om at gøre det bedste han/hun kan
altid. Sig tak til dit barn for, at han/hun har været så
dygtig til at hjælpe i dag!

M ANDAG

Hjælp dit barn med at ”læse” huskeverset fra
Bibelen. Tal om ordet ”gerninger” og om, hvordan
folk ser dem? Tæl hvor mange ting I har i huset, som
er lavet af træ.

F R E DAG

Hjælp barnet med at lære jer huskeverset i aften
til jeres andagt. Lad dit barn spille Josef og Jesus i
tømrerværkstedet, med noget legetøjsværktøj. Snak
sammen om, hvordan Jesus gjorde sit bedste. Bed
sammen om, at I alle sammen i familien må ønske at
komme til at ligne Jesus.
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