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Før samlingen må du huske å putte 
noen ting i skattkista som kan gi et 
hint om det vi skal 
høre om i dag. 
 
I dag passer det med 

• Genser som passer en 
tolvåring – her er genseren, 
men hvor er gutten? 

• Ryggsekk/ bagg – noen er på 
reise i dagens bibelfortelling. 

• Ark hvor det står med store 
bokstaver «Etterlysning», og 
ev. videre med smått «Hvor er 
gutten vår?» - det er noen 
som leter etter gutten sin i 
dagens fortelling. 

 
Det kan være lurt å prøvekjøre 
PowerPoint før samlingen for å 
sjekke at du har fått med deg 
alle bildene. 
 
Etter samlingen kan det denne 
gangen passe å leke 
«Gjemmeleken» eller «Tampen 
brenner» for i dag handler det om at 
noen blei borte, og andre måtte 
leite, og gleden over å finne den 
(eller det) som var borte.  
 
 
Lykke til med ukens 
hjemmesøndagsskole! 

 

 

Jesus som tolv-åring i templet 

Lukas 2, 40-52 

Bilde 8  

Nå kommer bildene med tekst til 
hvert bilde. Du kan gjerne lese det 
som står slik det står, men hvis du 
heller vil fortelle med dine egne ord, 
er det kjempeflott. (Når du er ferdig 
å fortelle og vise alle bildene kan du, 
hvis dere er klar for det, lese teksten 
akkurat slik den står i Lukas 2, 40-52. 
Da er historien frisk i barnas minne, 
og det hjelper dem å henge med 
selv om formuleringene i Bibelen 
ikke er like lette som dem de møter i 
en barnebok.) 

Bilde 9 

Jesus vokste opp i byen Nasaret, 
som er en by i Galilea, ganske langt 
nord i Israel. Her bodde han 
sammen med foreldrene sine Maria 
og Josef. Josef var snekker, og Jesus 
lært nok av Josef hvordan han skulle 
lage forskjellige ting. Da Jesus var 
tolv år var han blitt en sterk og klok 
gutt.  

Bilde 10 

Det var tradisjon for alle jøder å dra 
opp til Jerusalem når det var påske. 
Da feira de at Gud gjennom Moses 
redda dem fra slaveriet i Egypt. 
Hvert år dro også Maria og Josef til 
Jerusalem for å feire påske, og i år 
skulle Jesus få være med. Kanskje 
det var første gang han fikk være 



med? Nå var han 12 år og stor og 
sterk, så han kunne klare den lange 
reisa. Det tok nemlig flere dager å 
reise fra Nasaret til Jerusalem på 
den tida, da de fleste måtte gå til 
fots, eller kanskje hvis de var heldige 
fikk de ri på et esel. Mange av 
slektningene som også bodde i 
Nasaret drog til Jerusalem, og de var 
et stort følge.  

Bilde 11 

Påskefeiringen varte i flere dager. 
Folk kom fra hele Israel for å være 
med. Det var fest og dans, lovsang 
og takk til Gud for alt han hadde 
gjort.  

Bilde 12 

Da høytiden var over og de skulle 
hjem, blei Jesus igjen i Jerusalem 
uten at foreldrene visste om det.  

Bilde 13 

Maria og Josef trodde Jesus gikk 
sammen med vennene og 
slektningene sine. Det hadde gått en 
hel dag før di oppdaget an han ikke 
var sammen med dem. De spurte 
alle han kjente, men ingen hadde 
sett Jesus. Alle trodde han gikk 
sammen med noen andre.  

Bilde 14 

Da de ikke fant ham, dro de tilbake 
til Jerusalem for å lete der.  De 
spurte alle de trodde kunne ha sett 
han: - Han er tolv år, har brunt hår 

og rød kjortel. Men alle ristet på 
hodet og sa: - Beklager, jeg har ikke 
sett han.  

Bilde 15 

Først etter tre dager fant de han. I 
tempelet. Maria sukka letta: Takk, 
Gud, vi fant han!  

Bilde 16 

Hun går bort til Jesus og sier: - Jesus, 
hvorfor stakk du av fra oss? Vi har 
vært så redde for deg, og leita etter 
deg overalt, her i byen og, ja, 
overalt!  

En skriftlærd spør Maria: - Hvordan 
har gutten din lært så mye om Gud? 
Han kan jo mer oss. Jesus satt 
nemlig i tempelet sammen med alle 
de lærde folka der som visste mye 
om det som stod i Bibelen. Han 
både spurte dem spørsmål og svarte 
på deres spørsmål. De lærde var 
virkelig forundra over alt gutten 
Jesus kunne og visste.  

Bilde 17 

Jesus ser på Maria og sier: - Hvorfor 
leita dere etter meg? Visste dere 
ikke at jeg må være i min Fars hus? 
Maria skjønte ikke hva han mente, 
men gjemte alle disse orda i hjertet 
sitt.  

Bilde 18 

Så blei Jesus med foreldrene sine 
hjem til Nasaret og var lydig mot 
dem.  



Jesus gikk fram i alder og visdom og 
var til glede for Gud og mennesker.  

Bilde 20  

Hva har vi lært i dag? 

Jesus var en vanlig jødisk gutt på 12 
år. Som 12 åring var han nesten 
voksen i jødisk kultur. Han hadde 
sikkert vist foreldrene sine at han 
kunne mange ting. Han hadde lært 
yrket til faren sin. Han tok ansvar og 
passa på småsøskena sine, og hjalp 
til hjemme.  

Likevel, det var ikke rart foreldrene 
blei bekymra og redde da de ikke 
fant han. Han var tross alt ikke helt 
voksen, og de blei sikkert irriterte og 
sinte både på seg selv og hverandre 
fordi de hadde gjort så dårlig jobb 
med å være foreldre. De var jo tross 
alt i en stor by, med masse 
fremmede mennesker. Men de 
hadde kosa seg med slekt og venner 
selv, og egentlig glemt å sjekke at 
Jesus var med på veien hjem. Huff-
a-meg! 

Når de endelig finner Jesus, er han i 
tempelet, og sier noe rart, som de 
ikke forstod: - Visste dere ikke at jeg 
må være i min Fars hus? Hva 
betydde det?  

Trolig skjønte Maria og Josef litt mer 
etter hvert. Men dette er første 
gangen vi får høre at Jesus sier noe 
om at han er annerledes. Han er noe 
mer enn bare en vanlig jødisk gutt. 

Han kaller Gud for Far, og tempelet 
for ‘min Fars hus’. Han sier noe om 
at han har et spesielt nært forhold 
til Gud, for han kan kalle han far, 
eller pappa.  

Seinere, når Jesus har blitt voksen, 
forteller han at vi alle kan ha Gud til 
far, og kalle han pappa, fordi Gud 
bryr seg om alle mennesker og vil at 
vi skal være nær Gud og kjenne han 
godt. Det er veldig godt å vite, og 
det kan vi takke Gud for.  

 

 

 

 

 


