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KAPITEL 10
LUK 2,41-50; DEN STORE MESTER, KAP.8.

Blevet væk
og fundet
Hvad er det bedste I ved, ved Bibelklub eller kirke? Er det at synge? At give gaver? At
høre om Jesus?
esus gik i kirke hver sabbat i en lille kirke tæt på, hvor han boede, men
én gang om året gik de i kirke i en kæmpestor bygning, som kaldtes et
tempel. Der var rigtig mange mennesker der rejste til dette tempel for
at fejre jødernes påskefest til minde om, at Moses førte Israels folk ud af
Egypten.
Et år, da Jesus var der sammen med sin familie, kom han til at tale
med lærerne i det store tempel og de underviste ham og lærte ham en masse. Jesus stillede dem mange spørgsmål og præsterne kunne
godt lide hans spørgsmål. Der gik ikke
lang tid før
lærerne
begyndte
Huskevers:
at stille
”Jesus voksede i visJesus
dom og vækst.“
spørgs(LUK 2,52)
mål også.
Tema:
De var
Vi lærer for at hjælpe
overraskede
over, hvor
andre
meget Jesus
vidste.
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Lærerne troede kun, at det var de små drenge, der gik i deres specielle skoler, der vidste så meget om Gud.
Da den specielle påskefest var slut, rejste Jesu familie hjem igen. Men Jesus var ikke
kommet med.
Hans forældre troede han gik og snakkede med nogle venner, som de rejste sammen
med, men da de havde rejst en hel dag uden at se ham, begyndte de at lede efter ham,
men de kunne ikke finde ham.
”Vi er nødt til at rejse tilbage til byen” sagde Maria oprørt til Josef ”vi er nødt til at
finde ham”.
De havde allerede rejst langt og det ville tage meget lang tid, før de var tilbage i
Jerusalem igen. Josef og Maria bad til Gud om, at han måtte passe på Jesus, indtil de
kunne finde ham. De ledte efter Jesus overalt i byen og spurgte folk: ”Har I set vores søn
Jesus?” Men det var der ingen der havde.
Til sidst blev de enige om at kigge efter ham inde i det store tempel, og dér sad han
og talte med lærerne i tempelet. Maria var lettet og glad over, at de havde fundet ham,
men hun undrede sig også over det, der var sket.
Da de havde forladt byen og var på vej hjem igen, spurgte Maria og Josef til Jesu snak
med lærerne i tempelet. Maria var glad for at de havde Jesus med hjem nu, men hun
ville også have Jesus til at forstå, at de havde været meget
bekymrede for ham.
”Hvorfor gjorde du os så bange Jesus? Vi
ledte efter dig overalt!”, sagde Maria.
”Men hvorfor mor?” Sagde Jesus.
”Vidste I ikke, at jeg ville være der,
hvor min far arbejder?”
Maria og Josef forstod ikke,
hvad han mente.
Forstår du, hvad han mente?
Hvilket arbejde kan man gøre
en i kirke? Ja, man kan lære mennesker om Gud. Det var det Jesus
gjorde i det store tempel. Han
lærte om Gud og nu vidste han, at
Gud var hans virkelige far. Og han vidste, at det han skulle, når han blev stor,
var at hjælpe mennesker.
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Leg og lær
L Ø R D AG

TI R SDAG

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

Lad dit barn holde Bibelen med stor forsigtighed,
mens I ”læser” Luk 2,41-50 sammen. Hjælp dit barn
med at lave en bogrulle og tegne et billede af historien i den. Hjælp dit barn med at vise rullen til andre,
og fortælle dem om Jesus.

Jesus
Peg op
voksede
hold hænderne ud for hoften med håndfladen opad
og før dem op til hagehøjde

O N SDAG

Hjælp dit barn med at lave et takkekort til deres
Bibelklub lærer. Bed sammen og sig Jesus tak for alle
de voksne som lærer barnet om Gud.

i visdom
Peg mod hoved

TO R SDAG

og vækst
løft armene op over hovedet

Leg gemmeleg med dit barn, eller gem én eller
anden ting, som dit barn skal forsøge at finde. Snak
om hvordan det var at lede efter hinanden. Spørg:
Hvordan tror du Josef og Maria havde det, da de
ikke kunne finde Jesus?

Luk 2,52
Før håndfladerne sammen og åbn igen, som en bog.

S Ø NDAG

F R E DAG

Læs bibelhistorien samen og lad dit barn ”læse” i
sin bogrulle fra Bibelklubben/sabbatskolen imens.
(Eller lav en bogrulle sammen nu, hvis ikke dit barn
allerede har en). Spørg: Hvad tror du Jesus lærte i
den store tempelkirke? Hvorfor vidste hans forældre
ikke, at han var der? Sig Jesus tak for, at du ved, hvor
dit barn er henne.

Hjælp barnet med
at opføre et skuespil
om Bibelhistorien i
aften til jeres andagt, ved at
dit barn ”bliver væk” et sted
i huset.

M ANDAG

Hjælp dit barn med at ”læse” huskeverset fra
Bibelen. Så de hurtigt voksende frø i en potte eller
engangsemballage. Hjælp med at placere den i et
vindue med meget lys og sørg for at I vander den
hver dag. Mind dit barn om at det også vokser, præcis ligesom Jesu voksede, da han var et barn.
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