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KAPITEL 5
LUK 7,11-17; DEN STORE MESTER, KAP. 32.

Unge mand,
rejs dig op!

Har du nogensinde været rigtig ked af det over noget? Har du været så ked af det, at du
græd over det? Sådan havde moderen i vores historie i dag det.
esus gik fra by til by og fortalte mennesker om Gud og helbredte de
syge. Hans disciple fulgte ham overalt. Der var mange mennesker, som
også gerne ville se, hvad Jesus gjorde, så der var en stor skare af mennesker, som fulgte ham, når han gik fra sted til sted.
En dag kom Jesus til en by der hedder Nain. Dengang havde man
bymure omkring byerne og store porte, som man skulle igennem, hvis
man ville ind eller ud af byen. Da Jesus gik hen imod byporten, stødte han på en masse
sørgende mennesker, som kom bærende med en båre. Det var en ung mand der var død,
og som skulle begraves på en kirkegård uden for byen. Moderen og en stor flok mennesker gik i procession efter båren.
Jesus kunne høre moderens gråd. Og han
kunne høre de
mange sørgendes jamHuskevers:
ren også.
”Gud har besøgt sit
Moderen
folk.“
var
enke. Det
(LUK 7,16)
betyder, at henTema:
des mand er
Vi tjener Gud, når vi
død. Nu var
hendes enehjælper andre, som
ste søn også
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død. Hun
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havde ikke andre børn og hun var helt alene og meget ked af det.
Da Jesus så hende, vidste han med det samme, hvordan hun havde det. Han vidste, at
hun var ked af det fordi hendes eneste søn, som hun elskede overalt på jorden, var død,
og nu var hun helt alene.
Jesus fik meget ondt af moderen og han ønskede at hjælpe hende. Han skyndte sig
hen ved siden af hende og sagde til hende med en trøstende stemme: ”Græd ikke!” Så
rørte han ved båren.
Da de mennesker, der bar på båren, så, at han rørte ved den, stoppede de op. Hvad
mon Jesus ville gøre?
Jesus begyndte at tale: ”Unge mand, jeg siger dig: Rejs dig op!” (Luk 7,14)
Folk må være blevet meget overraskede over at høre ham sige sådan. Alle vidste, at
den unge mand var død, og at han ikke kunne rejse sig op. Men Jesus er Gud, og han
kan vække de døde til live igen.
Og ganske rigtigt. Da Jesus rørte ved hans hånd satte den unge mand sig op, og han
begyndte at tale.
Jesus hav ham til hans mor. Tror du hun var glad? Selvfølgelig var hun det. Hun holdt
helt op med at græde og begyndte at juble over, at hendes søn var i live igen.
Folk var forbløffede. De havde lige været vidne til et mirakel. De må have tabt kæben i
bare forundring. Jesus havde vækket en død mand til live igen. Da folk kom over forbløffelsen begyndte de at prise og takke Gud. De takkede Gud fordi han havde sendt Jesus
til dem. ”Gud har besøgt sit folk”, råbte de
Så gik de alle sammen glade og syngende tilbage til byen igen, lykkelige pga. Jesu kærlighed.
Gud er vidunderlig!
Han har omsorg for alle og ønsker at gøre
triste mennesker glade igen. Han beder os
om at hjælpe de mennesker, som er kede
af det. Når vi ser nogen, som er kede af
det fordi de er syge, bange eller ensomme, så ønsker Jesus at vi skal hjælpe dem.
Vi kan sige opmuntrende og kærlige
ord til dem eller give dem et knus. Vi kan
lytte til dem og trøste dem. Vi kan elske
dem, ligesom Jesus gør. At gøre sådan for
andre, er at gøre det for Jesus.
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Leg og lær
og om hvordan dit barn kan være en solstråle
for Jesus. Syng evt. sangen: ”Gud vil som
solstråle sende.”

L Ø R D AG

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

Gud

peg op

har besøgt

spred armene
ud som byder I
velkommen

sit folk.

peg på hinanden

(Luk 7,16)

saml håndfladerne
og åben dem fra
hinanden, som om
du åbner en bog

O N S D AG

Spil bibelhistorien sammen. Læg
nogle dråber vand på dit barns kind
bagefter, som skal forestille tårer. Snak
sammen om hvordan Jesus vil tørre
tårer væk, når han kommer igen. Brug
en serviet til at tørre dit barns ”tårer”
væk.

T O R S D AG

Fortæl om engang hvor du var meget ked af det og
bad om, at Jesus ville hjælpe dig med at blive glad
igen. Opmuntrer dit barn til at fortælle om noget
han/hun har prøvet, der minder om det.

SØ ND AG

F R E D AG

Læs teksten fra Luk 7,11-17 for dit barn så det ved,
at det er bibelen I læser fra. Spørg: Hvem er det, der
har mistet sin søn? Havde hun andre mennesker,
som kunne hjælpe hende? Jesus talte omsorgsfuldt
til hende, hvad sagde han? Hvad kunne du sige, hvis
du skulle trøste én, som var ked af det?

Læs sammen i aften til jeres andagt om enken og
hendes søn i Den store Mester, side 211 og 212.
Spørg: Hvorfor græd menneskene højt?
Hvad sagde Jesus til moderen? Hvad
sagde Jesus til sønnen? Hvad
gjorde sønnen? Hvad gjorde
alle menneskene til begravelsen nu, i stedet for at
græde? Sig Jesus tak
for hans magt til at
helbrede.

M A ND AG

Lav noget sammen med dit barn i denne uge for at
opmuntre en nabo eller ven, som er ked af det. I kan
tegne et billede, bage noget, ringe til dem, synge en
sang, plukke en blomst el.l.

T I R SD AG

Tal sammen om meningen i at være en ”solstråle”
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