
ANDAGT: Om at vokse op

Sang: Menneske din egen magt, M&L nr. 25

Bibeltekst: Den tolvårige Jesus i templet

v41 Hvert år tog Jesu forældre til Jerusalem til påskefesten. v42 Også da han var blevet tolv år, drog de derop, som det var skik
ved festen. v43 Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste
det. v44 I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. v45 Da de
ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham dér; v46 og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han
sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. v47 Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt
og de svar, han gav. v48 Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham: »Barn, hvorfor
gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har ledt efter dig og været ængstelige.« v49 Men han sagde til dem: »Hvorfor ledte I
efter mig? Vidste I ikke, at jeg bør være hos min fader?« v50 Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. v51 Så fulgte han med
dem tilbage til Nazaret, og han var lydig mod dem.
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FORM

Samtale mellem børnene

Metode: først i små grupper; derefter
fælles alle sammen

Hvad skete der i historien?

Jesus som 12-årig i templet går
pludseligt sine egne veje, det er også ofte
det, der sker når man bliver voksen.

Hvad sker der når man bliver voksen?

Når man bliver voksen skal man begynde
at finde sine veje og finde ud af hvilken
vej man vil gå.

Hvad kunne I tænke jer, når I bliver
voksne?

Samtale mellem de unge

Metode: Først 2 og 2 og derefter fælles efter hvert spørgsmål

Hvad skete der i historien?

I er lige i den alder som Jesu var da han var i templet.
Teenage-tiden. En svær og dejlig tid.

Hvordan er det at være teenager?

En tid, hvor man skal finde sine egne veje, ligesom at Jesus
fandt sine egne veje og gik ind i templet alene.

Hvilke veje vil I gerne gå? Og hvilke veje har I måske allerede
valgt selv?

Som teenager skal man forholde sig til sine forældre og deres
måder at leve på, og efterhånden selv vurdere, hvad man har
lyst til som voksen.

Hvordan vil I gerne være?Forslag til refleksion:

At blive voksen er både en gave og en opgave. Og der vil ofte være mange valgt at træffe, mange veje at
vælge imellem.Men uanset om man vil være tømrer, lærer eller advokat; om man vil bo alene, sammen med
andre, have familie; om man oplever store udfordringer, opgaver eller andet; Så har Gud lovet os: Jeg er med
jer alle dage indtil verdens ende.. Og dette gælder os alle sammen både børn og voksne og uanset hvordan
man er.

Sang: Man er som man er, M&L nr. 86


