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KAPITEL 4
2 KONG 5,9-14; PROFETER OG KONGER, KAP. 20.

Pletterne der
forsvandt
Har du nogensinde gjort noget rigtig godt for andre, fordi du havde lyst til det? Der var
nogle mennesker, der gjorde gode gerninger for Na’aman.
aptajn Na’aman var spændt og
bange på samme tid. Han var
på vej for at besøge profeten
Elisa. Han var spændt, fordi
han måske ville blive helbredt
for sin spedalskhed. Han
var bange, fordi han samtidig tvivlede på,
at han blev rask.
Kaptajn Na’aman havde medbragt
meget sølv og guld. Han havde pakket 10 dyre
sæt festklæder. Alt dette skulle være takkegaver
– hvis han blev helbredt.
Endelig ankom kaptajn Na’aman
og
hans tjenestefolk til profetens hus.
Huskevers:
Na’aman trådte ned fra vognen og ban”For hans værk er
kede på døren. Der blev svaret. Var det
vi skabt… til gode
profeten? Nej, det var profetens tjener,
gerninger.“
men han ville sige til profeten, at kaptajn
(EF 2,10)
Na’aman var kommet.
Tema:
Na’aman ventede utålmodigt udenfor huset. Få minutter senere kom tjeneren tilbage med en besked til kaptajn Na’aman.
Vi tjener Gud ved at
”Profeten Elisa siger, at du skal bade dig syv gange i Jordan floden,
gøre godt for andre.
og så vil du blive helbredt for din spedalskhed.“
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Kaptajn Na’amans ansigt blev rødt af ophidselse. Hans hjerte slog hurtigere. Han var vred!
Jeg kan ikke forstå, at profeten ikke engang selv kom til døren for at tale med mig, tænkte
han. Og han syntes ikke om det budskab, profeten sendte til ham. Jeg er ikke kommet den
lange vej for at vaske mig i den mudrede lille flod! Vi har renere floder derhjemme i mit
land! Nu rejser jeg hjem!
Kaptajn Na’aman trampede i jorden, mens han gik tilbage til sin vogn. Han råbte: ”Lad os
tage hjem!“ Na’amans tjenere så på hinanden. De var forvirrede. ”Hvorfor rejser vi hjem?“
spurgte de.
”Fordi jeg ikke vil bade i den mudrede Jordan flod. Vi har renere floder derhjemme, hvis
det bare er det, der skal til,“ svarede han.
”Vent!“ sagde tjenerne. ”Hvis profeten havde bedt dig gøre noget rigtig, rigtig svært, så
ville du have prøvet at gøre det. Hvorfor ikke prøve nu hvor det er let at gøre?“
Kaptajn Na’aman standsede op og tænkte sig om. De har jo ret. Jeg har rejst hele den
lange vej. Jeg ønsker virkelig at blive rask. Jeg vil gøre det, som Gud beder mig om.
”Okay,“ svarede kaptajn Na’aman. ”Lad os gå ned til Jordan floden.“
Hurtigt gik Na’aman og hans tjenere ned til floden. Na’aman tog sit tøj og sine sandaler
af. Han så på den mudrede flod og rynkede panden. Men så gik han lige ud i vandet. [Bed
børnene rejse sig og gøre klar til at ”dykke“ under vandet].
Kaptajn Na’aman dyppede under vandet første gang, men pletterne var der stadig.
Anden gang; pletterne var der stadig. Tredje gang – pletterne var der stadig – fjerde gang
– pletterne var der stadig – femte gang – pletterne var der stadig – sjette gang – pletterne
var der stadig. Syvende gang – pletterne var væk. Gud havde helbredt Na’aman, akkurat
som Elisa havde sagt!
Na’aman vadede op på stranden. Han så på hele sin krop. Han rystede hænderne. Han
rørte ved sine fingre. Han kunne føle noget igen! Ja, han var virkelig helbredt! Ikke flere
spedalske pletter. Dette var den bedste dag i
hans liv! Han kunne ikke komme hurtigt nok
tilbage til profeten Elisa for at takke ham. Han
kunne næsten ikke vente med at komme hjem
og fortælle det til sin familie.
Den lille tjenestepige og profeten Elisa gjorde gode
gerninger for Na’aman. Den lille tjenestepige fortalte
ham om sin Gud og profeten Elisa. Profeten Elisa
fortalte Na’aman, hvad han skulle gøre for at blive
helbredt af Gud. Gud ønsker, at vi skal gøre gode
ting for andre. Vi kan også hjælpe andre.
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Leg og lær
L Ø RDAG

TI R SDAG

Læs bibelhistorien sammen hver dag i denne uge og
øv på huskeverset, mens I laver følgende fagter:
For hans værk er vi
skabt…
til gode gerninger.
Ef 2,10

Mens du bader dit barn, kan du
lade det dykke under vandet syv gange, mens du
tæller hvert dyp.
Lad dit barn føle forskellige stoffer (blødt, dunet,
groft, glat, stikkende osv).
Tal om hvordan Na’amans
nye hud må have føltes.

peg på dig selv
bevæg hænderne som når
du former ler
knyt hænderne over hinanden og bank let
håndfladerne opad og sammen som en bog

O N SDAG

S Ø NDAG

Lad en dukke være Na’aman. Dit barn kan dyppe
den i en balje vand og tælle til syv – på det rette
tidspunkt i historien, som du fortæller eller læser
højt.

Læs sammen 2 Kong 5,9-14. Spørg: Hvad tror du,
Na’aman følte, efter at han havde dyppet sig syv
gange? Bed dit barn lukke øjnene og rør ved dets
hånd. Spørg: Hvis du var spedalsk, kunne du så føle
det? Hvad kunne der ske, hvis du ikke kunne føle
smerte?
Gå en spadseretur langs en å/sø hvis det er muligt.
Spørg: Er vandet mudret eller klart? Hvordan var
vandet i Jordan floden? (Mudret). Kunne du tænke
dig at bade i en mudret flod? Na’aman kunne heller
ikke lide det, men han adlød Gud, og Gud helbredte ham. Syng ##

TO R SDAG

Find materialerne frem som barnet har fået med
hjem fra Bibelklubben/børnesabbatsskolen.
Opmuntre det til at fortælle historien til andre ved
hjælp af tegningerne. (Eller hjælp dem med at tegne
et billede af Na’aman der stiger op af Jordan floden).

M ANDAG

F R E DAG

Lad dit barn drysse lidt salt i et glas vand, røre rundt
og se hvad der sker. Spørg: Blev det
opløst og smeltede og forsvandt i
vandet? (Ja). Lad derefter barnet
komme en lille sten i vandet. Spørg:
Forsvandt den også? (Nej). Saltet
minder os om, hvordan Gud helbredte Na’aman. Tal sammen om
det.

Spil bibelhistorien under familiens andagt. Brug
klistermærker eller hvidt kridt til de spedalske pletter
på Na’aman.
Tak Gud for at han har skabt os, så vi kan gøre
gode gerninger for andre. Bed ham
hjælpe os med at finde anledninger
til at tjene andre hver dag.
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