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Her var Jesus
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FAKTA

Kapernaum

Nazareth

AF HANNE HØJGAARD

Her var 
Jesus  

”Josef drog op fra byen Nazaret i 
Galilæa til Judæa, til Davids by 
Betlehem…” (Luk kap. 2).
Josef gjorde æslet klar til Maria, 
inden de måtte gå den lange vej til 
Betlehem (ca. 200 kilometer).

Maria og Josef er temmelig sikkert 
kommet ridende over Betlehems 
marker. Måske har de mødt en af 
hyrderne, som senere fik budskabet 
om, at der var født en frelser i 
Davids by.

Jesus voksede op i Nazaret (Luk 
kap. 2 v. 39-40). Han var søn af en 
tømrer (Matt kap. 13 v. 55).
Her legede Jesus og var del af en 
familie med søskende.

Da Jesus var 12 år, drog familien 
til påskefest i Jerusalem (Luk 
kap. 2 v. 43-52).  

Da de kom til Jerusalem, 
gik de op af disse trapper 
til templet.
Det skulle blive en speciel 
påskefest for Maria og 
Josef. Det kan I læse om i 
tegneserien på side 6.

Tempelpladsen i Jerusalem.

Da Jesus blev voksen, flyttede han til 
Kapernaum (Luk kap. 4). Han under-
viste i synagogen, som er jødernes 
kirke. Helbredte en syg mand. Og en 
lam mand blev hejst ned gennem 
taget i et hus (Luk kap. 5 v. 17-26).

Jesus opholdt sig me-
get ved Genesaret sø. 
Her bad han discip-
lene om at følge ham. 
(Luk kap. 6 v. 12-16). 
Han forkyndte om 
Guds rige. Truede 
af stormen på søen 
og den adlød ham 
(Mark kap.  4 v. 35-41). 
Mættede tusindvis af 
folk med to fisk og fem 
brød, ved at velsigne 
maden (Mark kap. 6 
v. 30-44). Gik på søen 
(Mark kap. 6 v. 45-52) 
og helbredte mange 
(Mark kap. 6 v. 53-56).

Jesus fortalte mange 
historier, som vi 
kalder lignelser. En 
af dem handler om 
100 får, hvor det ene 
bliver væk. Hyrden er 
ikke ligeglad. For ham 
er alle får vigtige, og 
ikke én kan undværes. 
Derfor leder han efter 
fåret, finder det og 
fører det hjem til de 
andre får (Luk kap. 15 
v. 4-10).
Jesus siger: ”Jeg er den 
gode hyrde” (Joh kap. 
10 v. 11).

På Jesu tid var der 
mange hyrder. Det er 
der også i Israel i dag. 
Fårene følger deres 
hyrde og kender ham. 
De ved også, at når de 
følger ham, fører han 
dem til noget grønt at 
spise, så de kan blive 
mætte. 
På samme måde kan 
vi trygt følge Jesus, for 
han vil være sammen 
med os. Gennem 
Bibelen viser han os, 
hvor vi skal gå, så vi 
kan komme til at leve 
med ham altid.

I Mark kap. 14 v. 32 står, at Jesus gik ud til Getse-
mane. Her bad han til sin Far om at blive fri for 
den lidelse, der lå foran ham. Men det vigtigste 
for ham var at gøre Guds vilje. Nemlig at dø - så 
han kunne tage alt det, som vi gør forkert med på 
korset. Så meget elskede han os. 

Jesus blev korsfæstet på Golgata. En lille 
høj uden for Jerusalem. Golgata betyder 
hovedskal. Hvis du kigger godt på billedet, 
kan du måske se, at klippen ligner et hoved. 
Panden foroven, to øjenhuler og en næse 
(Mark kap. 15 v. 21-41).

Forkortelser:
Matt=Matthæusevangeliet

Mark=Markusevangeliet
Luk=Lukasevangeliet

Johs=Johannesevangeliet
kap.=kapitel

v.=vers

Jesus blev lagt i en grav, der var hugget 
ud i klippen. Der blev væltet en sten for 
indgangen. Hvis I kigger godt på billedet, 
kan I se rillen foran graven, hvor stenen 
blev rullet for indgangen.

Se, hvad der står på døren: ”Han er ikke her, han er opstået”. 
Graven er TOM. I Mark kap. 16 står der, at Jesus stod op tre 
dage efter. Han LEVER! Han viste sig for nogle kvinder og for 
disciplene. 40 dage efter tog han hjem til sin Far, til Gud.
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Jeg har brug for min mor. Hun 
hjælper mig, når der er noget, jeg 
ikke kan finde ud af. Hun laver også 
mad til mig. Jeg har også brug for 
min far. Han kan reparere mine 
ting. Han kan også tage mig med ud 
på cykelture.
Jeg har brug for min mor og far, for 
de passer på mig og sørger for, jeg 
har det godt. 

En mørk cykeltur
Nogle gange kan jeg blive bange. 
For eksempel hvis det er mørkt, 
eller hvis jeg er et nyt sted. Når 
jeg bliver bange, plejer jeg at bede 
til Jesus. Jeg beder om, at han må 
passe på mig. Når jeg så har bedt, 
føler jeg mig tryg igen. Så er jeg 
ikke længere bange. Nogle gange 
har jeg faktisk brug for at kunne 
bede til Jesus. Når jeg ikke ved, 
hvad jeg ellers skal gøre, så hjælper 
det altid at bede til ham.
Engang hvor det var meget mørkt, 
og jeg cyklede alene hjem, blev jeg 
meget bange. Så bad jeg Jesus om at 
passe på mig. Jeg kom til at tænke 
på en sang, og så sang jeg, mens jeg 
cyklede hjem:

For således 
elskede Gud 

verden, 
at han 

gav sin søn 
den enbårne, 
for at enhver 
som tror på 
ham, ikke 
skal fortabes, 
men have et 
evigt liv.

TEKST 

ESTHER BAGGESGAARD 

MOGENSEN

Jesu lille lam jeg er, 
på sin skulder han mig bær’, 
over bjerge gennem dale, 
op til himlens lyse sale, 
Jesus lille lam jeg er, 
på sin skulder han mig bær’. 
Måske kender du også den sang? 
Det er lidt sjovt at forestille sig, at 
jeg er et lille lam. Tænk, Jesus tager 
mig på sine skuldre, og så bærer 
han mig og passer på mig. Det er ret 
vild! 

Brug for Jesus
Jeg har brug for, at Jesus bærer mig 
på sine skuldre. Der er jeg tryg og 
ikke bange. Jeg har brug for Jesus, 
for jeg kan altid bede til ham, og jeg 
ved at han passer på mig. 
I bibelen står der:
For således elskede Gud verden, 
at han gav sin søn den enbårne, 
for at enhver som tror på ham, 
ikke skal fortabes, 
men have et evigt liv.
Jeg har brug for at tro på Jesus. For 
når jeg tror på ham, kan jeg komme 
op til ham i himlen og være der 
for altid. Der er der meget rart at 
være, og der sker kun gode ting. Jeg 
glæder mig! 

ARTIKEL/OPGAVE

Er du et lille 
lam? 

Hvad siger Jesus om sig selv?

AF BERIT LUND LARSEN
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Her i bladet kan du læse lidt om, hvem Jesus er. Jesus selv har sagt 
meget om, hvem han er. Det, han er, fortæller også, hvad han gør. 
Kan du finde ud af, hvem Jesus siger, han er? 
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TEGNESERIE
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Hvert år rejser israelitter fra 
nær og fjern til Jerusalem for 
at fejre påsken.

Blandt de rejsende er 
Jesus og hans familie… Hvad 

glæder du dig 
mest til at lave 
i påskedagene, 

Jesus?

Jeg 
glæder mig 

til at se 
templet.

Påskedagene varer over en uge. I de dage er 
Jerusalems gader fyldte med glade men-
nesker som fejrer påskefesten…

Og midt i Jerusalem, på tem-
pelpladsen, samles israelit-
terne, tilbeder Gud, og takker 
ham for hans løfter.

Josef, 
har du set 

Jesus?

Han er 
sikkert sam-
men med sin 

fætter.

Hvis han 
ikke er tilbage 

til aften, leder vi 
efter ham!

Maria gættede rigtigt, 
for dér, midt blandt alle 
lærerne, sad Jesus…

JESUS!

Den samme aften…

Josef! Jeg kan 
ikke finde Jesus 

nogen steder!

Du tror 
vel ikke, 

han stadig 
er i Jerusa-

lem?

Johannes 
har heller 

ikke set 
ham!

Hvorfor 
gjorde du sådan 

mod os? Vi har ledt 
over alt og været 

nervøse!

Hvorfor 
ledte I efter mig? 

Vidste I ikke, at jeg 
bør være hos min 

far?

Maria og Josef for-
stod ikke, hvad Jesus 
mente. Jesus fulgte 
med dem hjem.
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DIY/PLAKAT/VITSER

Komfrit nr. 38

AF MARTIN KJÆR SVENDSEN

Hvad gør 
Jesus?

Glassene viser synd, diG oG jesus.

Kom frit frem! Skriv til os, hvis: Du har en vits eller en god ide, en bog eller en hjemmeside, du kan li´, et favoritbibelvers, en spændende 
oplevelse, en kreativ ide eller en opskrift. Send det til Komfrit, Strømvej 9, 6240 Løgumkloster eller til komfrit@lmbu.dk.

Hvor skete det lige henne? 
Køb din egen, flotte plakat! Kortet viser, hvor de vigtigste fortællinger i Bibelen fandt sted i Mel-
lemøsten. Køb den på lmbu.dk. Den koster 40 kr. stykket og er 50 x 70 cm.

du farves af 
synden.

Kun jesus Kan 
fjerne synden.

synden rammer 
jesus.

synden er væK!

Fremgangsmåde:
1:  Glasset til venstre 

viser synden. 
Dette glas fyldes 
med vand, og der 
tilføjes ca. fem 
dråber frugt-
farve. Vandet 
og frugtfarven skal blandes 
godt sammen. Farverne rød og gul reagerer 
hurtigst. 
Glasset, der er i midten, illustrerer dig, og er 
fyldt med vand.
Glasset til højre viser Jesus. Her skal 
halvdelen være vand, og den anden halvdel 
blegemiddel/klor.

5:  Når Jesus tager synden, 
så er den væk!

3:  Du kan ikke selv 
fjerne synden, men 
det kan Jesus. Det 
vises ved at hælde 
lidt af væsken fra 
glasset med Jesus 
over i dig.

3:1:

2:

4: 5:

4:  Selv ikke synden kan 
farve Jesus: Synden for-
svinder, når den rammer 
Jesus.

2:  Når du synder, farves du 
af synden. Dette vises ved, 
at væsken fra glasset med 
synd hældes over i glasset 
i midten, som er dig. 

Dette eksperiment 

skal laves sammen 

med en voksen.

Hvilken and går på to 
ben? SVAR: Det gør alle ænder. 

Hvad betyder: ”I don’t know”, lærer?- ”Jeg ved ikke.”- Hvad? Og du er engelsklærer! 

Har du hørt om dem, der stjal 

en kalender fra Bog & Idé? 

De fik hver seks måneder.

Det skal du bruge:
Vand
Glas
Blegemiddel eller 
Klor
Frugtfarve
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MATHIAS

Komfrit nr. 310

INTERVIEW/DIY

No’omi Nederby 
Jessen, 7 år, Hillerød
Jesus er Guds søn og 
Gud. Han gør nogle ting, 
vi ikke tror, han ville 
gøre. Fx da han væltede 
alle tingene, fordi han 
blev vred. Jeg kan godt 
lide Jesus, fordi han er 
sød. 

Mathias Alfred Pe-
dersen, 8 år, Hillerød
Jesus er Guds barn. Han 
hjælper alle mennesker 
- og hvis man er syg. 
Jesus er ret god. 

Annika Drejer Han-
sen, 5 år, Hillerød
Jesus er Gud. Han skabte 
hele verden og skaber 
også folk i maven. Min 
lillebror, Oskar, der døde, 
er hos Jesus og Gud oppe 
i Himlen. 

Nanna Johanne Pe-
dersen, 6 år, Hillerød
Jesus er Guds barn, og jeg 
har hørt om ham i Biblen. 
Jesus hjælper andre, og 
der var én, der bad til 
Gud, og Gud hjalp, så han 
ikke blev kastet ned til 
løverne. Jesus er sød og 
hjælper andre. 

TEKST & FOTOS 

MARIA LEGARTH

NO’OMI

NANNA

ANNIKA

AF BERIT LUND LARSEN

Det skal du bruge:
Et bræt på ca. 12 x 15 
centimeter
Nogle søm
En hammer
Noget garn - ikke for 
tykt 

Tegn prikkerne over 
på brættet - evt. ved 
at lægge bladet oven 
på brættet og hamre 
huller, hvor sømmet 
skal være igennem 
denne side i bladet!
Du behøver ikke at 
have søm i alle mar-
keringerne, men du 
skal have søm, der hvor 
prikken er rød. 
Bind garnet fast til et 
søm med en knude og 
begynd at vikle dit fine 
sømkors. 
Til sidst kan du vikle 
langs korsets omrids 
med samme farve garn 
eller en anden farve. 

Lav et sømkors

Komfrit nr. 3 11
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Komfrit fejrer alle dem, der 
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8 år. Skriv gerne i god tid! Når 
der er ti navne, trækker vi lod 
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komfrit@lmbu.dk

RAKETTEN

ØV! DET REGNER. JEG KEDER MIG. 
HVAD SKAL JEG MON 

LAVE?

VI KAN TEGNE. 

VI HOPPER I VAND-
PYTTER.

VI HJÆLPER GUD 
MED AT VANDE 

BLOMSTER.

HURRA! JEG ELSKER 
REGNVEJR!

JEG LÆSER EN BOG. VI KAN LAVE 
PUSLESPIL.

JEG VIL LEGE 
UDENFOR.

TEKST OG FOTOS 

KAMILLA ROAGER JUHL

Andreas Madsen,
Aakirkeby

Josianne Kofod, 
Nexø

Bjørk Langstrup Dirdal,
Aakirkeby

Laust Jefsen Brosbøl, 
Herning

 

Christian Johansen, 
Aakirkeby

Ina Moe, 
Aakirkeby

Hans Alling Womb Hansen, 
Aakirkeby
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Jesus-tegnet
MISSIONSPROJEKT 

AF JANNE BAK-PEDERSEN

Umut betyder håb. Jesus er 
vores håb.Mennesker vil gerne bestem-

me, hvem der må være hvor. 
Ingen bestemmer over Gud.

Gulvets mønster danner det 
smukkeste kors midt i den 

muslimske verden. 

Muslimerne bruger en halvmåne til at 
fortælle, at de er muslimer. De kristne bruger 
korset. Det fortæller, at Jesus er død for alle 

mennesker. Muslimerne elsker mosaik og uden at vide 
det, tegner de billeder af korset i deres mosaikgulve. 
Jeg kommer til at tænke på Jesus, når jeg ser korset 

i deres farvestrålende gulve og lofter. Jeg tænker 
på, at Jesus også er død for muslimerne.

Ingen sten for 
graven. Intet hegn om 

noget land kan holde Jesus 
tilbage. Jesus kom med håb. 
Umut er et navn i Mellem-

østen, der betyder 
håb.

Landsindsamlingens mål for 2018 er 40.000 kr.

1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

Flyv med Umut

Der er nu indsamlet 623,50 kr. til LM Kids’ missionsprojekt.

TAK!
Børneklubben Regnbuen, Aroskirken i Aarhus.

Pengene 
sendes sådan: 

Kommer du i en LM 
Kids-klub, kan I samle pen-
ge ind i klubben. Går du ikke 

i klub, kan du stadig være med. 
Send pengene til reg. nr.: 2230 

konto nr.: 4385237451 eller  
MobilePay til 66 8 65. Mærk 

indbetalingen med  ”Flyv 
med Umut”.

Børne- og junior-
klubbernes indsam-

linger bliver registreret 
som gaver til henholdsvis 
LM Kids og LM Between. 
På www.lmbu.dk/lm-be-

tween kan du se oplysnin-
ger om LM Betweens 

indsamling.



Tror du på Jesus?


