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KAPITEL 11
2 KONG 4,8-37; PROFETER OG KONGER, S.118-119.

Levende igen
Har du nogensinde besøgt en af dine venner og fået dejlig mad at spise og en god seng
at sove i? Engang var der en dame, der behandlede Elisa sådan.

T

ak fordi du inviterede mig til middag, sagde Elisa
venligt til den shunemitiske kvinde. ”Jeg er
altid glad for at besøge jer, når jeg kommer
til Shunem. Men nu må jeg videre.“ Elisa

vinkede, mens han gik ned af vejen.
”Denne Guds mand har brug for et sted at være, når
han rejser igennem vores by,“ sagde kvinden til sin mand.
”Lad os bygge et lille værelse til ham oppe på taget.“ Hendes
mand syntes det var en god idé, så der kom nogle arbejdere for at bygge et værelse oppe
på taget af huset.

Huskevers:
”For hvis de falder,
kan den ene hjælpe
den anden op.“

Da Elisa kom tilbage, var værelset færdigt. Det var dejligt at
have et sted at være!
En dag, da Elisa hvilede sig i værelset, sendte han sin tjener
Gehazi ned til kvinden. ”Du skal spørge hende, hvad jeg kan

(PRÆD 4,10)

Tema:
Guds børn er venlige
mod hinanden.

gøre for hende,“ sagde Elisa.
Men kvinden sagde, at hun havde alt det, som hun havde
brug for.
”Jeg vil stadigvæk gerne gøre noget for hende,“ sagde Elisa
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til sin tjener. ”Hun har ikke nogen søn, og alle kvinder i Israel vil gerne have børn,“ sagde
Elisas tjener.
Elisa sendte bud efter den venlige kvinde. ”Næste år på denne tid skal du holde din egen
søn i dine arme,“ sagde Elisa til kvinden med et smil.
Da der var gået et år, fik kvinden og hendes mand en
dejlig dreng!
Den lille dreng voksede og voksede. En varm sommerdag gik han ud til sin far, der arbejdede i marken.
Pludselig skreg han. ”Mit hoved, mit hoved! Det
gør så ondt i mit hoved!“
Hans far kaldte på en tjener og sagde: ”Min
søn er syg. Skynd dig hjem til hans mor med ham.“
Tjeneren bar drengen hjem til huset. Hans mor tog ham på skødet og prøvede at hjælpe
og trøste ham. Men han døde. Hans mor var sønderknust. Hun gik ovenpå, og lagde ham
på Elisas seng. Så skyndte hun sig af sted for at finde Elisa.
Elisa tog tilbage til huset sammen med kvinden. Han gik op på sit værelse og lukkede
døren. Elisa bad og bad. Gud besvarede hans bøn. Gud gjorde den lille dreng levende
igen!
Den lille dreng nyste. Så nyste han en gang til og endnu flere gange. Han nyste 7
gange. Så åbnede han sine øjne og satte sig op. Elisa åbnede døren til værelset og sagde
til Gehazi: ”Hent hans mor!“
Den lille drengs mor kom løbende. Hun så sin lille dreng sidde op. Hun gik hen og tog
ham i sine arme. Hun gav ham et knus og så et til knus. Så takkede hun Herren fordi han
gav hende så mange velsignelser
Kvinden fra Shunem hjalp Elisa. Men Gud hjalp hende endnu mere: Hun havde fået sin
søn to gange!
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Leg og lær
L ØRDAG

O N SDAG

Læs Bibelhistorien hver dag i denne uge, og øv på
huskeverset på følgende måde: Lad dit barn falde
ned og sige: ”For hvis de falder.“ Tag dit barn i
hånden og hjælp det op, mens du siger: ”Kan den
ene hjælpe den anden op.“ Byt roller og gentag.

Spil historien sammen
med din familie. Lad
dit barn prøve at nyse
7 gange, når I kommer til det sted i historien. Spørg: Hvordan
tror du, den lille dreng
havde det, da han
åbnede sine øjne?
Hvordan havde
hans mor
det?

S Ø NDAG

Brug de ”hænder der hjælper“ som dit barn har
lavet i Bibelklubben/sabbatsskolen. Hvis dit barn ikke
har lavet hænderne, så lav dem selv derhjemme ved
at tegne omkring dit barns hænder. Skriv navnet på
den person, dit barn vil hjælpe, på den ene hånd.
Skriv på den anden hånd, hvordan barnet vil hjælpe.
Lad dit barn give hænderne til den person, det vil
hjælpe.

T O R SDAG

M ANDAG

Lad dit barn sige huskeverset. Forklar dit barn,
hvordan det er til velsignelse i jeres familie. Fortæl
de enkelte små ting.

Skriv på en liste, hvad man kan gøre for at hjælpe
andre. Vælg en ting ad gangen og gør det sammen.
Læs 2 Kong 4,8-16 sammen. Spørg: Hvorfor ville
Elisa gerne gøre noget for kvinden? Hvordan
føles det, når du hjælper andre?

F R E DAG

Når I holder andagt i aften, så læs i
Profeter og Konger, s. 118-119,
om drengen, der blev levende
igen.
Tal om, hvordan din familie
kan være til velsignelse i morgen,
når I går i kirke.
Syng en sang om at hjælpe og
sig huskeverset sammen, før I
holder bøn.

T I R S DAG

Læs 2 Kong 4,17-22 sammen.
Spørg: Hvem hjalp drengen
med at komme hjem til sin mor?
Lav sammen med barnet en liste
over de ting, som du eller andre
gør, for at hjælpe dit barn. Tæl
hvor mange ting, I har på jeres
liste. Sig Jesus tak for alle dem, der
hjælper.
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