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KAPITEL 8
1 KONG 17,17-24; PROFETER OG KONGER, KAP. 10.

Drengen lever!
Har du engang været så syg, så du troede, at du ikke ville blive rask? Kan du huske
det? Det skete med enkens søn.

E

lias blev i landsbyen Sarepta, som Gud havde
sendt ham til.
Gud havde ikke sendt regn i meget lang
tid, fordi hans folk stadigvæk bad til afgu-

den Baal. Der kunne ikke vokse noget på markerne,
når det ikke regnede, og alle mennesker var meget
sultne. Men der var altid mad i enkens hus, lige
præcis som Gud havde lovet.
Hver dag, når enken kiggede i sin krukke, så
fandt hun nok mel til

Huskevers:
”Herren er god ...
han tager sig af dem,
der søger tilflugt hos
ham.“
(NAH 1,7)

Tema:
Gud vil altid sørge
for os.

at lave brød. Når hun
kiggede i sin oliekande, så var der
også olie nok. Gud holdt sit løfte hver dag.
En morgen hviskede enkens søn til sin mor: ”Jeg har det ikke så
godt mor. Det gør ondt alle vegne.“
Moderen tog sin søn på skødet og vuggede ham. Hun gav ham
koldt vand at drikke. Hun sang sange for ham. Men han fik det ikke
bedre. Han blev dårligere og dårligere. Til sidst døde han.
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Enken græd og græd. Tårerne løb ned af hendes kinder, da hun fortalte Elias, hvad der
var sket. ”Giv mig din søn,“ sagde Elias. Han bar drengen ovenpå til det værelse, som enken
havde givet ham at bo i. Han lagde drengen på sengen. Så råbte Elias til Herren: ”Hvorfor
har du ladet dette ske mod denne venlige dame, som lader mig bo i hendes hus?“
Elias lagde sig ovenpå drengen og bad: ”Åh Herre min Gud, lad denne dreng blive levende igen!“
Elias rejste sig og gik omkring i værelset. Så lagde han sig ovenpå drengen og bad igen:
O Herre, lad drengen komme til live igen!“
Tre gange bad Elias denne bøn.
Herren talte ikke til Elias. Han svarede ikke på Elias spørgsmål, hvorfor enkens søn døde.
Men han gjorde det, som Elias bad ham om. Da Elias havde bedt tre gange, så begyndte
drengen igen at trække vejret. Han blev levende igen!
Elias råbte af glæde. Han tog drengen op i sine arme og løb
ned ad trapperne. ”Din søn er i live!“ råbte han. ”Din søn er
i live!“
Kvinden tog drengen i sine arme og gav ham et
stort knus. Hun var så lykkelig, så hun lo og græd
af glæde på samme tid. Så kiggede hun op på
Elias med tårer i øjnene: ”Nu ved jeg, at du er
Guds mand,“ sagde hun. ”Gud elsker os meget
højt! Jeg ved, at han altid vil passe på os og
bevare os.“
Gud elsker også dig meget højt. Han vil
altid passe på dig og sørge for dig. Du skal
bare spørge ham om det hver dag, når du
beder til ham.
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Leg og lær
L ØRDAG

fortælle, at I beder for ham.)

Læs bibelhistorien sammen, sig huskeverset og gør de
følgende fagter:
Herren
er god

peg opad
lad som om du vugger
en dukke
han tager sig af dem
peg på de
andre
der søger tilflugt hos ham peg opad

O N SDAG

Hjælp dit barn med at nævne fem ting indenfor eller
udenfor, som Jesus har givet os, for at vi kan blive ved
med at være sunde og raske (mad, sollys,
frisk luft, vand, en seng at sove i osv.).
Tak Jesus for det alt sammen.
Sig huskeverset sammen og syng en
takkesang.

T O R SDAG

S Ø NDAG

Få dit barn til at tænke på engang, da han var syg.
Spørg: Hvad var det, der hjalp, så du fik det
bedre? Hvem hjalp dig? (Mor, læge, Jesus.)
Tal om, at Jesus har givet os en krop, så vi
kan bevæge os. Motion hjælper os, så vi
kan blive ved med at være raske. Prøv hvor
mange gange dit barn kan hoppe på to ben, uden at
holde pause.
Bed sammen til Jesus og sig ham tak, fordi han
passer på jeres familie.

Læs sammen 1 Kong 17, 17-24. Spørg:
Hvad gjorde Elias med drengen? (Bad.)
Tæl, hvor mange gange Elias bad.
Tegn fem store cirkler, en for Elias,
en for enken, da hendes søn døde, og
en for enken, da hendes søn kom til live
igen, sønnen, da han var syg, og sønnen,
da han blev levende igen. Hjælp dit barn
med at tegne en glad smiley og en sur
smiley, for at vise, hvordan personen havde
det.

F R E DAG

M ANDAG

Læs historien sammen. Spørg. Hvordan tror du hans
mor havde det, da han blev helbredet? Hvad tror du,
drengen gjorde?

T I R S DAG

Hjælp dit barn med at sende god bedring-kortet, som
han lavede i Bibelklubben/sabbatsskolen. Bed sammen
for den, I sender kortet til. (Du kan også hjælpe dit
barn med at lave et kort, eller ringe til en der er syg og
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Når I holder andagt, så
læs om den lille dreng
i
Profeter og Konger, kapitel 10,
side
69. Spil så Bibelhistorien. Lad dit
barn være den syge dreng. (nogle
puder på gulvet kunne forestille
en seng)
Lad hver person tegne to ansigter, et glad og et surt,
og hold dem op, som det passer ind i historien. Brug
fagterne, mens I siger huskeverset sammen
Syng en takke sang og sig så Jesus tak, fordi han tager
sig af din familie.

