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KAPITEL 7
1 KONG 17,7-16; PROFETER OG KONGER, KAP. 10.

Mirakelolien
Cecilie sad ude på trappen. Mor havde lige givet hende den sidste småkage. Hendes
veninde Julie kom løbende for at lege med hende. Hvad skulle Cecilie nu gøre? Da
Elias var sulten, var der en, der delte med ham.

E

lias havde boet ved bækken Kerit i lang
tid. Men nu sprøjtede vandet ikke mere
fra bækken. Det havde ikke regnet i lang
tid. Der var næsten ingen

vand tilbage i den lille bæk.
Elias kiggede op på den klare blå himmel.
Der var ikke en eneste regnsky i sigte. Elias
vidste godt hvorfor. Guds specielle folk bad
stadigvæk til Baal,

Huskevers:
”Han er vor Gud, og
vi er ... de får han
vogter.“

for at få regnvejr.
Men Gud ville have, at
de skulle forstå, at det var Gud,
der sendte regn, ikke en afgud.

(SL 95,7)

Tema:
Gud bruger andre
mennesker til at elske
os og passe på os.

Pludselig talte Gud til Elias: ”Tag af sted til landsbyen Sarepta,
dér er der en enke, der vil give dig mad.“ (En enke er en dame, der
ikke har nogen mand, fordi han er død.)
Elias skyndte sig at gå ned af den støvede vej til Sarepta.
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Da Elias nåede hen til landsbyens port, så
han en dame, der gik og samlede kvas. Elias
var meget varm og tørstig, efter den lange
gåtur. ”Vil du være rar og bringe mig en kop
vand?“ spurgte han damen. ”Kan du også bringe
mig et lille stykke brød?“
Kvinden vendte sig om og kikkede på Elias. Med
tårer i øjnene sagde hun: ” Jeg har ikke
noget brød i mit hus. I melkrukken er
der kun en lille håndfuld mel og der
er heller ikke ret meget olie. Jeg har
samlet lidt kviste og grene, og nu er jeg på
vej hjem for at lave det sidste måltid mad til mig selv og min søn. Når det er spist op, så er
der ikke mere at spise, og vi vil dø af sult.“
Elias smilede til kvinden. ”Du skal ikke være bange,“ sagde han. ”Gå bare i gang med at
lave mad, men vær venlig at bage mig et lille brød først. Gud lover, at der vil være nok mel
i krukken og nok olivenolie i kanden, og din mad vil ikke slippe op, indtil den dag, Herren
sender vand igen og afgrøderne begynder at vokse igen.“
Enken troede på Herrens ord. Hun gjorde som Elias sagde. Hun gik hjem og begyndte
at lave mad.
Elias sad og drak vand, mens kvinden lavede et lille brød til ham. Han kiggede, mens
hun målte melet og olien. Han så hende blande det til en dej. Snart kunne han dufte, at
brødet var ved at blive bagt. Det var vel nok dejligt at få friskbagt brød igen!
I mere end tre år regnede det ikke og der kunne ikke vokse noget på markerne. Men
enkens melkrukke og oliekande blev aldrig tomme. Gud havde altid sørget for mad og
vand og han sørgede også for det nu.

34

Leg og lær
L ØRDAG

kan havde et stykke legetøj? (En dukke, en bil) Hvem
delte med Elias? Husk at sige tak til Jesus, fordi du har
noget, som du kan dele med andre.

Læs bibelhistorien sammen hver dag i denne uge.
Lær dit barn huskeverset, gør dette hver dag i denne
uge: Sig: ”Han er vor Gud“ og lad dit barn sige: ”og
vi er de får han vogter.“ Sig sammen: ”Salme 95,7.“

O N SDAG

Læs bibelhistorien sammen. Bed dit barn
om at tænke på alle de mennesker, som
Gud bruger til at elske ham/hende
og passe på ham/hende. Sig Jesus tak for
hver enkelt person.

S Ø NDAG

Læs sammen 1 Kong 17,7-16. Omskriv
ordene, hvis det er nødvendigt. Spørg:
Hvorfor bad Gud Elias om at
forlade bækken? Hvorfor
var enken ude og samle
brænde? Hvilke to ting skulle
enken bruge, for at lave mad?
Bag noget brød sammen.

T O R SDAG

Lad dit barn hjælpe dig med at bage brød
eller kage. Tal om de ting, I skal bruge. Giv noget af
det, I bager, til en ven, en nabo eller en fra familien.
Gem noget til i morgen aften.

M ANDAG

Læs lektien sammen igen. Spørg: Kunne Elias godt
lide at bede en fattig enke om mad? Hvorfor tror
du, at enken gjorde det, som Elias bad hende om?
Hvordan tror du, hun havde det, da de spiste det sidste mad, hun havde?
Hjælp dit barn med at aflevere takkekortet som
barnet lavede i Bibelklubben/sabbatsskolen. (Eller
hjælp dit barn med at lave et kort til en person, som
Gud bruger til at elske og passe på dit barn.)

F R E DAG

Når I holder andagt, så læs om enken i Profeter og
Konger, kapitel 10, s. 68-69. Spørg: Hvor mange
dage spiste Elias sammen med enken og hendes
søn? Hvorfor blev melkrukken og
oliekanden ikke tomme? Lav en
”Familiebønnebog“. Lad hver
person i familien tegne noget,
som de har brug for. Lav plads, så
I kan skrive svaret på bønnen ved
siden ag billedet. Bed så sammen
om det I har tegnet. Tak sammen
Gud, fordi han sørger for jeres
familie.
Sig huskeverset sammen.

T I R S DAG

Syng en sang om at dele. Fx ”Jeg har to dukker og
glad er jeg,“ Hjælp dit barn med at illustrere sangen
med sit legetøj. Spørg: ”Hvad ville du gøre, hvis du
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