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KAPITEL 6
LUK 15,4-7.

Det mistede får
Har du prøvet at være i en stor butik eller park og lige pludselig ikke kunne få øje på
mor og far mere? Følte du dig fortabt? Græd du? Måske følte du dig ligesom lammet fra
vores bibelhistorie i dag?

er var engang en hyrde som havde 100 får. Han passede godt på sine
får og tog dem ud på grønne græsenge, hvor de havde rigeligt at spise.
Han ledte dem til klart, koldt vand hvor der var rigeligt at drikke for
dem. Han jagede de vilde dyr væk, som kunne finde på at gøre hans får
fortræd og hver nat, før han lagde sig til at sove, talte han alle sine får.
Hyrden elskede sine får og fårene følte sig meget trygge hos hyrden..
Men en aften, da hyrden talte sine får, blev
han pludselig meget trist og bekymret at se
på. Der var noget galt! Han talte efter igen og
igen. Der var noget helt galt. Der manglede et får!
Hyrden ventede
ikke
mange sekunHuskevers:
der og glemte alt
”Jesus siger ”Jeg er
om sin skrigende
med jer alle dage insultne mave. Han
dtil verdens ende.“
tænkte ikke på
(MATT 28,20)
sine ømme fødder.
Tema:
Han sagde ikke: ”Jeg
leder efter det lam i
Jesus passer altid på
morgen, når det er lyst
os.
igen og jeg ikke er så
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træt”. Han sagde ikke: ”Jeg har jo stadig 99 får her. Det betyder ikke så meget, at der er
ét mindre”. Slet ikke. Hyrden elskede alle sine får og lam lige højt, og han kunne slet ikke
tænke på andet, før han havde fundet det mistede lam. Han smed alt hvad han havde i
hænderne og gik ud for at lede.
Det er ikke særlig let at lede efter et mistet lam om natten. Hyrden stødte imod
mange sten. Han skar og rev sig selv på buske og klipper, men han kunne høre sit lams
råb langt, langt borte. Det stakkels lam vidste godt, at det var faret vild og det vidste, at
det ikke var trygt igen, før det var tilbage hos sin hyrde.
Hyrden fulgte lammets gråd. Han kunne høre, at han kom tættere og tættere på. Og
så, lige som månen skinnede frem bag en sky, fik han øje på det. Dér sad lammet, fanget
i et tornekrat.
Lige så forsigtigt skilte han krattet fra
hinanden og bevægede sig derind.
Han var ligeglad med de sår og rifter
han fik på hænder, fødder og ben.
Det eneste han kunne tænke på
var at få sit lam i sikkerhed. Da
han havde fået lammet viklet ud
af busken, lagde han det forsigtigt
over sine skuldre og bar det hjem.
Lammet var tungt, men det
betød ikke noget for hyrden. Han var
bare glad for at have fundet sit lam.
Lammet var også glad. Det vidste, at
det aldrig selv var kommet fri af buskadset. Men nu, hvor hyrden havde
fundet det, var det i tryghed igen.
Jesus er vores hyrde og vi er hans
lam. Han elsker hvert eneste menneske på jorden og han ønsker, at vi
skal passe på og være venlige mod
hinanden. Han passer på os, altid,
ligesom hyrden passede på sine
lam. Og en dag, så kommer Jesus
igen, leder os sikkert hjem til sin
himmel.
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Leg og lær
L Ø R D AG

TI R S D AG

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

peg op

er med jer

grib jeres egne
arme eller hænder og hold godt
fast i jer selv

Gå en tur sammen med dit barn, eller find
et sted, hvor I kan se nogle dyr. Når I taler
om hvad de forskellige dyr hedder, så spørg: passer
Jesus på de her dyr? Hjælp hinanden med at sige
den lyd, som dyrene i kigger på siger.
Sig Jesus tak fordi han passer på dyrene og han
passer på dig og din familie, altid.

O N S D AG

alle dage indtil verdens ende spred armene
helt ud til siden
(Matt 28,20)

Hjælp hinanden med at lave den mæh-lyd som lam
laver.
Hvilke andre dyr kender I, som følger efter en
leder ligesom lam gør? (ænder –rap ligesom dem,
gæs - skrig ligesom dem, kyllinger – pip ligesom
dem).
Sig: Ligesom andemor, gåsemor og hønemor passer på deres unger, passer vi på dig. Og Jesus passer
på os alle sammen.

saml håndfladerne og åben dem
som en bog

SØ ND AG

Hjælp dit barn med at ”læse” bibelhistorien. Spørg:
Hvem passer på os lige nu? Sig Jesus tak fordi han
lærer os at han elsker os så højt, at han altid passer
på os.

TO R S D AG

Vis et billede af Jesus for dit barn. Sig: ”Jesus er med
mig når jeg ____” (afslut selv sætningen). Få dit
barn til at kigge på billedet og sige: ”Jesus er med
mig når jeg_____”.
Lær resten af familien sangen fra i mandags.

M A ND AG

Leg ”kongens efterfølger” med hele familien til jeres
fællesandagt.
Syng sangen (til melodien ”Mester Jakob”):

FR E D AG

Jesus han mig elsker meget.
Jeg er glad, jeg er glad.
Han er altid nær mig, bliver
aldrig væk, nej!
Jeg er tryg, jeg er tryg

Hjælp barnet med at kigge på billederne og
fortælle bibelhistorien i aften til jeres andagt.
I kan også ringe til én og fortælle dem/ham/
hende historien. Syng sangen fra i mandags
igen. Sig Jesus tak fordi han passer på jeres
familie.
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