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KAPITEL 5
MARK 1,35-38.

Når som helst,
hvor som helst
Hvad er det roligste sted du kender? Er det et særligt sted udenfor, som du holder af?
Eller er det under dynen i din seng? Måske har du et særligt sted, som er dit helt eget
alenested. Det er godt at have et stillested, som man kan have for sig selv.
et var mørkt, meget mørkt udenfor. Natfuglene kvidrede og græshopperne sang. Næsten alle andre sov stadigvæk fordi det var så tidligt om
morgenen. Du og jeg ville måske sige, at det var midt nat, men der var
en, som var oppe, og som gik stille igennem gaderne i landsbyen. Han
slap udenfor husene, ud på landet og op i bjergene. Der stoppede han
og lagde sig på knæ.
Det var Jesus. Hver morgen stod Jesus op meget, meget tidligt,
før alle andre. Han kunne godt lide denne tid på dagen, fordi der
var sådan en ro, fordi alle andre sov. Det gav ham en chance
for at være lidt alene sammen
med Gud, så han kunne tale
med ham.
Huskevers:
Når han kom længere
”Beder I til mig, vil
hen
på dagen ville der være
jeg høre jer.“
mange
mennesker omkring ham
(JER 29,12)
hele tiden, som ville høre, hvad
Tema:
han havde at sige. De ville stille
Vi kan tale med Jesus
ham spørgsmål, komme med
syge mennesker, som de gerne
når som helst, hvor
ville have ham til at helbrede.
som helst.
Der kunne også komme børn,

D

25

som gerne ville have Jesus til at fortælle dem nogle historier og forældre, som ville have
ham til at velsigne børnene.
Jesus elskede at være sammen med mennesker. Han elskede at fortælle historier. Han
elskede at hjælpe og helbrede mennesker. Men før han kunne tilbringe hele dagen sammen med mennesker, var han nødt til at have noget tid alene med Gud, hans himmelske
Far.
Jesus fortalte sin Far, hvor højt han elskede ham. Han fortalte Gud om alle de syndige
ting omkring ham, som gjorde ham trist om hjertet. Han fortalte Gud om de mennesker,
som var syge, og som have brug for hjælp. Han fortalte Gud om disciplene og han bad
Gud om at hjælpe ham med at være stærk, så han kunne hjælpe andre. Jesus bad Gud
om at gøre ham modig og stærk, når Satan prøvede ham og gjorde ting svære for ham.
Og Gud lyttede altid til Jesu bønner og svarede ham. Han hjalp Jesus med at kunne
føle sig rolig og tryg og gjorde ham stærk og modig. Når Jesus var færdig med at bede
var hans hjerte fyldt af glæde og kærlighed. Så var han klar til at starte dagen og møde
alle mennesker.
Jesus talte ikke kun med Gud om morgenen. Senere på dagen, mens han underviste,
helbredte eller fortalte historier, bad han til Gud, stille, i sit indre. Han sagde ordene
inde i hovedet, og Gud hørte dem. Han bad Gud om at hjælpe ham med at helbrede de
syge. Han bad Gud hjælpe ham med at vælge de rigtige historier at fortælle og han bad
Gud om at hjælpe ham med at være imødekommende og tålmodig overfor alle. Jesus
bad til sin himmelske Far hele dagen lang.
Du kan også tale med Jesus når som helst og hvor som helst, ligesom Jesus talte med
sin Far.
Jesus ønsker du kan finde et særligt sted at bede, ligesom han gjorde. Han vil gerne
tale med dig hele dagen lang. Du kan tale med Jesus når du er ked af det eller ensom,
når du er glad eller bange. Du kan tale med Jesus når du kører i bil, er i skole, på legepladsen eller derhjemme. Prøv at finde et særligt sted, som kan være dit alenested, hvor
du kan gå hen om morgenen og bede, ligesom Jesus
gjorde. Om aftenen kan du gå derhen igen og fortælle
ham om, hvordan din dag er gået.
Du kan sige ham ”tak“ fordi han altid tager sig af dig,
og er dig nær.
Du kan bede ham om det, som du har brug for hjælp
til. Jesus elsker at høre om alt det, som betyder noget
for dig. Han vil altid lytte til dig, fordi han elsker dig!
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Leg og lær
det mon inde eller ude? Eller
er det begge dele? Vil dit barn
helst bede alene, eller hellere
gøre det sammen med nogen?
Hjælp dit barn med at lave en tegning, der forestiller ham/hende sidde
og bede på det særlige sted. Sig
huskeverset sammen igen. Syng en
sang om bøn og sig Jesus tak fordi han lytter
hvor som helst og når som helst jeres familie
beder til ham.

L Ø R D AG

Hvis det kan lade sig gøre, så sæt jer udenfor og læs
bibelhistorien sammen.
Øv huskeverset hver dag på følgende måde:
Beder I

Fold hænderne

til mig,

Peg op med pegefingeren

vil jeg høre

Hold hånd til øre

jer.

Peg ud mod de
andre

(Jer 29,12)

O N S D AG

Gå ud en tur sammen og lyt til fuglenes sang.
Hvor mange forskellige sange kan I høre?
Spørg: Hvilke lyde tror du Jesus hørte, når han
gik ud for at bede rigtig tidligt om morgenen? Hvad
tror du Jesus bad om?
Gentag huskeverset sammen mens I er udenfor.
Bed sammen og sig Jesus tak for fugle.

Før håndfladerne sammen og fra
hinanden igen

SØ ND AG

Opmuntrer dit barn til at fortælle om de foldede
hænder han/hun lavede i dag, til en kammerat.
Hjælp ham/hende med at sige huskeverset imens.
Få dit barn til at fortælle bibelhistorien for dig. Snak
sammen om hvornår og hvorhenne jeres familie kan
bede (når som helst og hvor som helst). Syng en
sang om bøn, før I beder sammen.

TO R S D AG

Køb eller lav noget sæbevand som dit barn kan
blæse bobler med. Få ham/hende til at komme i
tanke om en ting for hver boble, som I kan sige Jesus
tak for. Tæl boblerne sammen og slut af med at
bede sammen.

M A ND AG

F R E D AG

Hvis det er en mulighed for jer, så stå tidligt op til
morgen og læs bibelhistorien fra Mark 1, 35-38 sammen. Tal om en gang hvor dit barn var rigtig tidligt
oppe. Hvorfor var han/hun det og hvad lavede dit
barn, da han/hun stod op? Syng en morgensang og
sig Gud tak for morgenlyset.

Hjælp barnet med at opføre et skuespil om bibelhistorien i aften til jeres andagt og tag på en lille
bønnevandring sammen, så I beder mindst fire
forskellige steder enten inde i eller uden for huset.
Sørg for at inddrage LYST i jeres bøn: Lovprisning,
Ydmyghed, Syndsbekendelse og Taksigelse Sig
huskeverset sammen med dit barn, som viser jer alle,
hvordan I skal lave fagterne.
Slut af med at synge nogle lovsange sammen.

T I R SD AG

Opmuntrer dit barn til at finde et særligt alene sted,
hvor han/hun har lyst til at gå hen for at bede. Er
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