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KAPITEL 5
2 KONG 5,15-17; PROFETER OG KONGER, KAP. 20.

Na’aman tjener
Gud
Hvad betyder noget for dig? Din familie? Dine venner? Hvad med Gud? Hvorfor sagde
Na’aman, at Gud var den sande Gud?
a’aman kørte sin hestevogn så stærkt,
som det kunne lade
sig gøre. Israels og
den lille tjenestepiges
Gud havde helbredt ham.
Han måtte bare vise det til Elisa.
Støvet hvirvlede rundt om hestene,
da Na’aman og hans tjenere standsede
foran Elisas hus. Na’aman bankede på
døren. Han kunne slet ikke lade være med
at smile.
Denne
gang
kom
Elisa
selv
til døren.
Huskevers:
Na’aman smilede fra
”Nu ved jeg, at der
øre til øre. Det fik
ikke er nogen Gud på
også Elisa til at smile.
hele jorden undtagen
Na’aman viste Elisa sin hud. Den var blød og så rigtig sund ud.
i Israel.“
Igen og igen takkede han Elisa. Elisa nikkede bare og smilede.
(2 KONG 5,15)
”Nu ved jeg, at der findes ingen anden Gud i hele verden end
Tema:
Israels Gud,“ udbrød Na’aman. ”Vil du tage imod disse gaver?“
Na’amans tjenere begyndte at læsse alt det medbragte sølv og
Vi tjener andre, men
guld og festtøj ned fra vognen.
vi sætter Gud først.
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Elisa rakte sin hånd i vejret. ”Nej,“ sagde han og rystede på hovedet. ”Jeg vil ikke tage
imod nogen gaver.“ Elisa ønskede ikke at modtage nogen gaver fra Na’aman, fordi han
ikke ønskede, at Na’aman skulle tro, at han kunne betale Gud for at helbrede ham. Elisa tilbad ikke Gud for at tjene penge. Elisa ønskede at give Gud æren for Na’amans helbredelse.
Han var blot glad for, at Na’aman nu kendte Gud og ønskede at tjene og tilbede ham.
Na’aman tiggede Elisa om at tage imod gaverne. ”Tag nu disse gaver. Jeg ønsker at vise,
hvor taknemmelig jeg er.“ Profeten Elisa rystede stadig på hovedet. Han ville ikke tage
imod gaverne.
Na’aman blev tavs. Han bøjede hovedet for at takke Elisa. Så beordrede han sine tjenere
til at pakke gaverne sammen igen. Kort efter steg kaptajn Na’aman op i vognen og smældede med tømmerne, mens han råbte: ”Nu går det hjemad!“
Fru Na’aman havde længe spejdet langs vejen fra vinduet. Hun ventede sin mand hjem
nu, hvad dag det skulle være. Pludselig så hun en støvsky i det fjerne og håbede, det var
ham. Støvskyen bevægede sig nærmere, og hun kunne nu se, at det virkelig var hendes
mand. Hun skyndte sig ud for at møde ham.
Hun blinkede et par gange med øjnene, da hun så ham. Hendes mand så ti år yngre ud!
De hvide spedalskhedspletter var forsvundet! ”Fortæl mig det hele! Du er blevet rask!“
råbte hun glædesstrålende. Nu kunne hun slet ikke lade være med at smile! Na’aman
smilede og lo, mens han fortalte sin kone alt, hvad der var sket. ”Jeg vidste, at den lille
tjenestepiges profet kunne helbrede dig,“ sagde hun.
”Ja, men det var ikke profeten, som helbredte mig,“ sagde
Na’aman. ”Det var Gud. Der findes ingen anden Gud end
ham. Vi beder til vores afguder, men de hjælper os ikke.
De kan ikke helbrede folk. Israels Gud er den sande Gud.
Jeg har besluttet kun at tilbede ham fra nu af.“
Fru Na’aman nikkede bekræftende. ”Ja, denne Gud
er ikke som andre guder.“
Fra da af bad kaptajn Na’aman kun til Gud. Der
fandtes ikke længere afguder af træ, sten eller metal
i deres hjem. Den lille tjenestepige var så glad for at
se Na’aman og hans kone bede til hendes Gud, den
sande Gud.
Hele landet hørte, at Na’amans spedalskhed var forsvundet. Hele landet vidste nu, at der fandtes en Gud i
Israel, som gjorde mægtige ting, ting som deres egne
afguder aldrig kunne gøre.

26

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:

Hjælp dit barn med at lave
mønter af modellervoks ved
at bruge låg til at udstikke
med. Tal om de guld og sølv
gaver som Na’aman ønskede
at give Elisa. Spørg: Hvorfor tog Elisa ikke imod gaverne? Bør vi tage imod gaver for at hjælpe andre?
Hvorfor?

Nu ved jeg
peg på panden
at der ikke er nogen Gud ryst på hovedet, peg
opad
på hele jorden
slå ud med armene
undtagen i Israel
tag armene ind igen
og læg håndfladerne
mod hinanden
2 Kong 5,15
hold håndfladerne
samlet og åben
hænderne som en bog

O N SDAG

Løb om kap med dit barn eller tag tid på at barnet
løber. Sig: Du kom på … pladsen! Hvordan føles
det? Hvorfor tror du, Gud ønsker, at vi skal give ham
1. pladsen i vores liv? Hvad kan vi gøre i dag for at
sætte Gud først i vores liv? Gør noget af det dit barn
foreslår.

S Ø NDAG

Læs sammen 2 Kong 5,15-17. Spørg: Hvorfor ville
Na’aman give profeten Elisa gaver? Hvorfor ville Elisa
ikke tage imod dem? Tilbad Na’aman afguder efter
sin helbredelse? Hvem tilbad han?
Bed sammen med dit barn hver morgen. Bed Gud
hjælpe dit barn med at holde sig til Gud
og tjene ham gennem dagen.

TO R SDAG

Lad dit barn tegne og dekorere et takkekort. Send
det til en person som har hjulpet barnet med at lære
Jesus bedre at kende.
Hjælp barnet med at sortere mønter efter deres
værdi. Spørg: Hvilken mønt er mest værd? Hvilken
er næstmest værd? Er der nogen, der sætter penge
højest i deres liv? Lad os bede Gud hjælpe os med
altid at lade ham få 1. pladsen.

M ANDAG

Opmuntre dit barn til at vise
præmiebåndet det har lavet i
Bibelklubben/sabbatsskolen til en ven
og fortælle om Na’aman, som satte
Gud først i sit liv. (Eller tegn et præmiebånd på blåt papir og skriv ”Gud kommer først“ på det).
Syng en glad sang.

F R E DAG

Spil bibelhistorien sammen med familien ved aftenandagten. Spørg: Hvordan kan vi give Jesus
den vigtigste plads i vores liv?
Bed Gud hjælpe din familie med at give
ham 1. pladsen.
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