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KAPITEL 3
2 KONG 5,1-8; PROFETER OG KONGER, KAP. 20.

Den lille tjenestepige tjener Gud
Ved du, hvordan du kan tjene Gud? Den lille tjenestepige tjente
Gud i det, hun gjorde og sagde.
en lille tjenestepige løftede forsigtigt
parfumeflaskerne og tørrede støvet væk under dem. Det var en
opgave, hun syntes særlig godt
om. Flaskerne var så smukke. De
plejede at glimte i sollyset, der
strømmede ind af vinduet i soveværelset. Men ikke i dag.
I dag var gardinerne trukket for. Og fru Na’aman
sad på sengekanten i mørket. Hun græd stille. Og
den lille tjenestepige vidste godt hvorfor. Hendes
mand, kaptajn Na’aman, var spedalsk. Der var ingen medicin,
Huskevers:
der kunne få sygdommen til at forsvinde. Spedalske fik hvide
”Vor Herre Jesus …
pletter på huden. Og de kunne ikke føle noget med deres fingre
styrke jer til alt godt i
og tæer. Fru Na’aman var meget, meget ked af det.
gerning og i ord!“
Den lille tjenestepige listede stille over til sengen. ”Jeg ville
(2 THESS 2,16-17)
ønske, at kaptajn Na’aman ville tage over til profeten i mit land,“
Tema:
hviskede hun. ”Profeten Elisa kan helbrede ham for spedalskheden.“
Vi tjener Gud i det,
Fru Na’aman tørrede sine øjne. ”Hvad er det, du siger, barn?“
vi siger og gør.
spurgte hun.
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Den lille tjenestepige satte sig på en stol ved siden af fru Na’amans seng. Hun fortalte
fru Na’aman alt om profeten Elisa, som boede i Israel. Hun fortalte, at himlens Gud udførte mirakler gennem profeten Elisa. Den lille pige fortalte sin frue de historier om den
sande, levende Gud, som hun havde lært af sine forældre.
Fru Na’aman fløj op fra sengen. ”Bring mig noget vand så jeg kan vaske mit ansigt,“
sagde hun. ”Jeg må straks tale med min mand.“
Kaptajn Na’aman var en nær ven af kongen. Han var anfører for kongens hær. Så
kaptajn Na’aman fortalte kongen, hvad tjenestepigen havde fortalt hans kone. ”Tag af
sted!“ sagde kongen. ”Gå til profeten. Jeg sender et brev med til Israels konge.“ Derefter
skrev han et brev til Israels konge. Der stod: ”Jeg sender dette brev til dig med min tjener Na’aman. Ham skal du befri for hans spedalskhed!“(2 Kong 5,6).
Kaptajn Na’aman tog nogle gaver med sig. Han tog sølv og guldmønter og 10 sæt
pænt festtøj. Alt det skulle være takkegaver.
Men Israels konge så slet ikke på Na’amans gaver. Da han havde læst brevet fra Syriens
konge og kastet et blik på den spedalske Na’aman, vidste han, at han stod overfor store
problemer. Israels konge vidste godt, at han ikke var Gud. Han vidste, at han ikke kunne
gøre Na’aman rask. Han kunne slet ikke forstå, hvordan Syriens konge kunne komme på
den idé. På Bibelens tid viste man, at man var ulykkelig og ude af sig selv ved at rive sit
tøj i stykker – så det var lige hvad Israels konge gjorde. Han sønderrev sine kongelige
klæder og klagede sig.
Profeten Elisa hørte, at kongen var så ulykkelig, at han havde revet sin kongekåbe i
stykker. Derfor sendte Elisa kongen et budskab: ”Hvorfor har du flænget dine klæder?
Send manden over til mig. Så skal han nok finde ud af, at
der findes en profet i Israel.“ Profeten Elisa vidste, at kongen ikke kunne helbrede Na’aman. Han vidste også, at
det kunne han heller ikke selv. Men profeten Elisa vidste
også, at han repræsenterede Gud, og at Gud kunne gøre
kaptajn Na’aman rask.
Profeten Elisa og den lille tjenestepige ønskede begge to, at kaptajn Na’aman kom til at
kende den sande Gud. Den lille tjenestepige
viste Guds kærlighed, hver gang hun hjalp fru
Na’aman, og hver gang hun talte. Hun elskede
at dele Gud med andre.
Du kan også tjene Gud i det, du siger og gør.
På den måde kan andre se, at du elsker Gud.
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Leg og lær
L Ø RDAG

eller nabo og sige til dem, at
”Gud elsker dig, og det gør
jeg også“. Bed for den
person i dag.

Læs bibelhistorien sammen hver dag i denne uge og
øv på huskeverset, mens I laver følgende fagter:
Vor Herre Jesus…
styrke jer
til alt godt i gerning
og i ord
2 Thess 2,16-17

peg opad
løft armene, knyt
hænderne, vis muskler
håndfladerne opad og
hænderne rakt frem
peg på munden

O N SDAG

I kan skiftes til at
rollespille forskellige
måder at tjene Gud på
med vore handlinger og ord. (Trøste nogen, dele sit
legetøj osv.). Gæt hvad det, den anden spiller, skal
forestille. Vælg en ting ud og gør det i dag.

S Ø NDAG

Opmuntre dit barn til at dele HemmelighedsSommerfuglen, det har lavet i Bibelklubben/sabbatsskolen med en og foreslå, at det kan fortælle
om den lille tjenestepige ved samme lejlighed. (Eller
hjælp det med at skrive et hemmeligt budskab som
f.eks. ”Gud elsker dig“ til en ven.

TO R SDAG

Hjælp dit barn med at tegne et glad og et bedrøvet
ansigt. Hold det rigtige ansigt op mens du læser lektien og fortæller om de glade og triste begivenheder. Sig: Na’aman fik at vide af den lille tjenestepige,
at Gud kunne helbrede ham. Tror du, det gjorde
ham glad?
Syng evt. ”Det lille lys jeg har“.

M ANDAG

Læs sammen 2 Kong 5,1-8. Spørg: Hvordan tjente
den lille tjenestepige Gud? Troede Na’aman, at Gud
kunne helbrede ham? Tjente den lille tjenestepige
Gud i det, hun gjorde og sagde?
Læg planer for at du og dit
barn kan tjene Gud i denne
uge ved at hjælpe en
ældre nabo eller ven.

F R E DAG

Spil bibelhistorien sammen med din familie. Brug
runde, hvide klistermærker eller hvidt kridt til den
spedalske Na’aman.
Syng sange om at hjælpe andre. Tak Gud for at
I kan gøre og sige pæne ting til andre. Bed ham
hjælpe jeres familie med altid at tjene ham.

T I R S DAG

Lad dit barn ringe til
eller besøge en syg ven
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