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KAPITEL 12
LUK 19,28-40. DEN STORE MESTER, KAP. 63.

Lovprisnings
indtog
Hvad kan du sige Jesus tak for? Hvordan viser du ham, at du elsker ham? Engang for
mange år siden priste folk ham med et optog, palmegrene og tilråb.
esus og hans venner var ved at være tæt på Jerusalem. Pludselig stoppede Jesus op. ”Gå ind i den landsby,“ sagde han til to af disciplene.
”Der vil I finde et æsel, som står med et føl bundet til sig. Der er aldrig
nogen, der har siddet på det. Løs det, og bring det til mig. Hvis der er
nogen, der spørger, hvorfor I løsner det, skal I sige: Herren har brug for
det.“
Jesus skulle bruge føllet, fordi han var ved at opfylde det, profeterne havde forudsagt
Messias ville gøre: ”Din konge kommer til dig… sagtmodig, ridende på et æsel, på en
æselhoppes føl“(Zak 9, 9).
Dengang var det almindeligt, at konger
red ind i byerne
på store æsler, de
største æsler de
Huskevers:
kunne finde. De ville
”Velsignet være han,
have, at alle kunne
som kommer, konse, hvem der var
gen, i Herrens navn!“
kongen. De øn(LUK 19,38)
skede at folk skulle
Tema:
frygte dem.
Jesus ønskede
Vi tilbeder Jesus, når
at alle skulle
vi lovpriser ham.
vide, at han
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var konge. Men han red ind i byen på et lille æsel. Jesus ønskede ikke, at folk skulle være
bange for ham, selvom han var hele verdens konge.
Disciplene vidste bare, der skulle til at ske ét eller andet usædvanligt. De skyndte sig af
sted for at gøre det, Jesus havde bedt om. Da de kom ind i landsbyen så de æslet, akkurat som Jesus havde sagt, de ville. Og da de løste det, kom ejeren og spurgte, hvorfor de
gjorde det. Disciplene svarede det, Jesus havde sagt: ”Herren har brug for det“, og så gik
de med føllet.
Der var ingen saddel, så disciplene lagde noget af deres tøj hen over føllet, så Jesus
kunne sidde på det.
Vejen til Jerusalem var fyldt af mennesker. Fædre tog deres børn på skuldrene, for at de
kunne se Jesus. Mødre stod på tæerne for at se. Der var mennesker som Jesus havde helbredt blandt skaren. døve, blide, syge og handikappede.
Folk begyndte at tage deres overtøj af og sprede det ud på vejen foran. (Det gjorde
man for konger dengang.)
Folk begyndte at råbe ”Velsignet være han, som kommer, kongen, i Herrens navn!“ Folk
råbte og sang, mens de fulgte Jesus ind i byen.
Nogle af de religiøse ledere, som var farisæere, iagttog optoget. De vidste at folket var
begyndt at kalde Jesus for Messias, og det kunne de ikke lide. ”Mester“ råbte de til Jesus
”sæt disse folk i rette, få dem til at holde op med at sige disse ting!“
Jesus kiggede bedrøvet på farisæerne. Han vidste, de ikke ønskede at tro på, at han var
Messias.
De hadede ham. ”Det kan jeg ikke“ sagde Jesus. ”Hvis de får besked om at tie, vil stenene fra vejen tale i stedet for dem!“
Tiden var inde, til at alle skulle
vide, at Jesus var Messias den, som
Gud havde sendt til verden.
Det var tid for alle til at tage
et valg. Ville de tro på Jesus?
Det var godt for folk at
prise Jesus. Det er også
godt for os at prise Jesus.
Vi tilbeder Jesus, når vi
synger for ham eller fortæller ham, at vi elsker ham.
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Leg og lær
L Ø R D AG

I lade som om du er et føl og give dit
barn en ridetur på ryggen.

Velsignet
Hold hænderne ud som om I velsigner nogen.

TI R S D AG

Læs bibelhistorien sammen hver dag i denne uge og
øv huskeverset på følgende måde:

Hjælp dit barn med
at finde en sten og sig:
”Hvis vi ikke priste Jesus
ville stenene gøre det.“
Lad ham/hende holde stenen, mens I synger
lovprisnings og takkesange sammen hele familien.

være han, som kommer,
Bevæg hænderne som om I vinker nogen hen til jer.
kongen,
Før hænderne op over hovedet som I giver jer selv
en krone på.

O N S D AG

i Herrens navn!
Peg op, og peg på jeres mund.

Lav en ”lovprisningsgentagelse“. Sig: ”Kan vi prise
Jesus når som helst? Vi kan prise Jesus når som helst.
Også når vi sidder ned?“ (Dit barn sidder ned og
siger ”Pris Jesus“). ”Også når vi står op?“ (Dit barn
står og siger ”Pris Jesus“). Fortsæt sådan med forskellige andre (knæler, synger, hopper osv.).

Luk 19,38.
Hold håndfladerne mod hinanden og åbn dem fra
hinanden, som en bog.

SØ ND AG

TO R S D AG

Læs Luk 19, 28-40 og hold pause, når I læser om, at
folk priste Jesus, så dit barn kan sige: ”Ja Jesus!“
Hjælp dit barn med at skrive ”Tak Jesus“ på et stykke
papir og sæt det et sted, hvor I ser det hver dag.
Tilføj hver dag en ting til listen over ting, som I kan
sige tak for. Lad ham/hende skrive det på sedlen
eller tegne et billede eller et glad ansigt på papiret.

Tag dit barn med udenfor og find tre ting som I kan
prise Jesus for. Pris ham sammen. Lær dit barn lovprisningen.

F R E D AG

Hjælp barnet med at opføre et skuespil om bibelhistorien i aften til jeres andagt. Brug et tørklæde eller
en gren som palmegren.
Få dit barn til at fortælle jer om
jeres takkeliste til Jesus, som I
har lavet i denne uge.
Bed sammen og sig
Jesus tak for hver enkelt
af de ting.

M A ND AG

Husk dit barn på, at han/hun skal give sin palmegren
til én eller anden. (Klip selv en ud af grønt papir, hvis
dit barn ikke har lavet en). Hjalp ham/hende med at
fortælle bibelhistorien.
Tag ud og se en levende hest eller æsel sammen
i denne uge. Hvis I ikke har mulighed for det, kan
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