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KAPITEL 12
2 KONG 4,38-41; PROFETER OG KONGER, S. 119–120.

Gift i gryden
Klager du over din mad? Det håber jeg sandelig ikke! Men hvis du havde været elev i
den skole, som Elisa besøgte, så tror jeg, at du havde en god grund til at klage
over maden.

E

leverne i profetskolen i Gilgal var spændte. Elisa ville
komme på besøg! Gad vide, om Elisa ville svare på alle
deres spørgsmål? Der skete altid noget godt, når profeten kom på besøg. Elisa gav sig tid til at høre på dem.

Han gav dem gode råd og opmuntrede dem.
Nu var profeten på vej, og eleverne glædede sig. Men de tænkte
også på andet end deres studier. Ville Elisa kunne høre, at deres maver
knurrede? Hvad, maver, der knurrede? Ja. Der var kommet endnu en
tørke til landet. Det havde ikke regnet i lang tid, og der voksede ikke ret meget mad på
markerne, derfor knurrede deres maver af sult.

Huskevers:
”Jeg vil vise dig godhed“
(2 SAM 9,7)

Tema:
Gud hjælper os med
at se, hvad andre har
brug for.

Alle hilste spændt på Elisa. Det var let at se, at eleverne havde
glædet sig til besøget.
Elisa hilste smilende tilbage, mens han hørte på deres ivrige
snakken. Han lagde mærke til, at eleverne så tynde og blege ud.
Jeg tror ikke, de har fået ret meget at spise, tænkte Elisa. De har
brug for noget mad! Jeg må hjælpe dem. Han vidste, de havde
brug for mad, så de kunne tænke klart og høre godt efter, når
de var i skole.
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Elisa kaldte på sin tjener. ”Hent en stor gryde og lav noget mad til eleverne,“ sagde
han.
Tjeneren gik ud på marken tæt ved skolen, og så sig omkring. Han så noget vokse på en
vinstok. Han var ikke helt sikker på, hvad det var, men tænkte, at det nok kunne bruges.
Han kogte noget vand i gryden. Han skar det, han havde fundet, i stykker, blandede det
med nogle krydderier og kogte det i gryden.
Duften bredte sig, og nu kunne eleverne virkelig høre, hvordan deres maver knurrede.
Eleverne vidste ikke, hvad der var i gryden, men det duftede vidunderligt. De skyndte
sig at vaske hænder og finde deres skåle frem. Så stillede de sig rundt om den store gryde.
De holdt deres skåle frem og ventede ivrigt på at få noget i skålen. De spiste de første par
skefulde.
Der var noget helt galt! ”Stop!“ råbte de. ”Der er gift i gryden!“
Tjeneren var rystet. Gift? Havde han brugt frugter fra giftige planter? Hvad har jeg dog
gjort? tænkte han bekymret.
Men Gud så det hele og fortalte Elisa, hvad han skulle gøre.
”Giv mig noget mel, ” sagde Elisa. Hans tjener skyndte sig af sted og kom lidt efter tilbage med en sæk mel. Hvordan skulle det kunne hjælpe? tænkte han.
Elisa hældte hurtigt noget mel i gryden og rørte rundt. Han prøvesmagte det og sagde
til tjeneren, at han skulle give det til eleverne.
Tjeneren var sikkert tilbageholdende. Eleverne var sikkert også afventende. Plejer mel at fjerne gift? Nej, men Gud brugte Elisa, så han kunne
hjælpe dem. De stolede på Gud. Og de stolede på Guds tjener Elisa.
Gryderetten smagte fantastisk godt nu! Eleverne spiste og spiste
indtil de var helt mætte.
Elisa kunne se, at eleverne havde brug for mad. Han gjorde, hvad
han kunne. Med Guds hjælp kunne han hjælpe de sultne elever. Gud vil også tage sig af dig. Bed ham om det hver dag.

54

Leg og lær
L ØRDAG

Læs bibelhistorien sammen og øv dig
på huskeverset på følgende måde:
Hold hænderne sammen, så de danner en skål. Ræk armene frem, som
om du vil give noget, og sig: ”Jeg vil
vise dig godhed.“ Gentag dette et par gange.

S Ø NDAG

Læs 2 Kong 4,38-41 sammen. Spørg: Hvad fandt
tjeneren ude på marken? Hvordan tror du, tjeneren
havde det, da han fandt ud af, at han havde brugt
giftige planter? Lad dit barn vise det græskar, som
han lavede i Bibelklubben/sabbatsskolen, til en ven
og fortælle bibelhistorien.

O N SDAG

Spil bibelhistorien sammen med din familie. Tal om
at hjælpe. Lad dit barn tage et par briller på og gå
rundt i huset, for at se, hvor det hjælpe. (Lege med
mindre søskende, samle legetøj op, hænge jakke på
plads, dække bord osv.) Tal om, at barnet selv kan
se, hvordan det kan hjælpe.

MA ND A G

Fortæl lektien. Spørg:
Fjernede melet giften?
(nej) Hvem fjernede giften?
(Gud)
Vis dit barn advarslen
mod gift på en flaske (med
rengøringsmidler, havegift
osv.). Spørg: Hvad betyder
det? Tal om de ting, du har
i huset, med giftmærke på. Spørg: Hvad skal vi gøre
med disse ting? (Holde sig væk fra det.)

T O R SDAG

Snak om engang, hvor I var meget sultne. Find
billeder af sultne mennesker i blade og aviser. Spørg:
Hvad kan vi gøre for at hjælpe sultne mennesker?
Syng: Min Gud er så stor, så stærk og så mægtig.

F R E DAG

Når I holder andagt i aften, så læs om den giftige
gryderet i Profeter og Konger, side 119-120. Spørg:
Hvordan kan vi hjælpe mennesker, der er sultne?
Tal om, hvordan Gud har hjulpet jeres familie i
denne uge. Sig huskeverset sammen.
Syng en takkesang. Pris Gud for hans godhed, når
I beder sammen.

T I R S DAG

Smag sammen på forskellige ting (sødt, surt, salt
og bittert). Spørg: Smager giftige ting altid dårligt?
(Nej.) Gå udenfor og tal om planter, der kan være
giftige. Spørg: Må man spise noget man finder, hvis
man ikke er sikker på, om det kan være giftigt? Sig
tak til Jesus for alle de planter, man kan spise.
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