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KAPITEL 3
LUK 5,17-26; DEN STORE MESTER, KAP. 27.

Et hul i taget
Der er nogle ting man bare ikke kan gøre selv. Så har man brug for sine venner til at
hjælpe og man bliver altid glad, når ens venner er der for én. Men tror du dine venner
ville lave hul i et tag for dig?

et tog ikke lang tid før alle vidste det. Overalt havde folk hørt om denne
Jesus, som kunne helbrede syge mennesker. Ligegyldig hvor Jesus kom
hen, samlede der sig store skarer
mennesker omkring ham, for at
høre ham tale og for at blive
helbredte.
En dag talte Jesus til nogle mennesker i
et lille hus. Der var kommet mange lærde
mennesker den dag, for at høre ham
tale. De måtte rykke tæt sammen med
alle de andre mennesker, som også var
kommet for
at høre Jesus
tale.
Huskevers:
Der
”En ven kan være
var
også
mere trofast end en
mange
bror.“
syge men(ORDSP 18,24)
nesker den
Tema:
dag. De var
kommet for
Vi tjener Gud, når vi
at blive helhjælper andre.
bredte, men dem
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synes folk ikke var så vigtige, og huset var så fyldt med mennesker, at de slet ikke kunne
komme indenfor.
De kunne simpelthen ikke komme tæt nok på Jesus til at bede ham om hjælp.
Der var en mand, som var lam. Han kunne ikke engang bevæge sig, men han var der
fordi han havde nogle gode venner, som havde båret ham derhen på en madras. Da de
kom hen til huset, kunne de ikke engang komme indenfor, fordi der var så mange mennesker. Hvad skulle de gøre?
Disse venner ville ikke bare give op og gå hjem igen. De var fast besluttede på at få
ham hen til Jesus, også selvom menneskemængden ikke ville lade dem komme igennem,
så de kunne komme hen til Jesus.
Men så fik én af dem en idé og før han vidste af det, bar hans fire venner ham op til
det flade tag på huset. De bandt reb om hvert hjørne af madrassen og begyndte at tage
tagplader af taget og lave hul. Og så hang han pludselig der i luften og blev sænket ned
midt i menneskemængden, lige ned foran Jesus.
Jesus vidste, hvad manden ville spørge om. Han ønskede at blive tilgivet og helbredt af
Jesus.
Han vidste, hvad den syge mands venner tænkte. De
ønskede, at deres ven skulle blive rask.
Og de troede på, at Jesus kunne gøre det!
Jesus kunne se, at hans venner havde gjort
meget for at hjælpe deres ven. Den syge
mand, som ikke engang kunne sætte sig op,
så op på Jesus. Han behøvede ikke engang at sige
noget til Jesus.
”Du er tilgivet” sagde Jesus til ham. ”Stå op, tag
din seng og gå hjem”.
Manden rejste sig op med det samme, han
tog sin madras og han løb alt det han kunne
hjem, mens han råbte til Gud og lovpriste
ham.
Det tog ikke lang tid før alle havde hørt om
Jesus, som kunne gøre syge mennesker raske.
Ligegyldig hvor Jesus kom hen, kom der store
menneskemængder for at høre ham tale, og
der var mange mennesker, som blev hjulpet og
helbredt.
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Leg og lær
svært for dig at gå, men du har
brug for noget at drikke. Bed dit
barn om at hjælpe dig. Husk at
sige ham/hende tak fordi han/
hun hjælper.

L Ø R D AG

Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver
dag på følgende måde:
En ven kan være Tag en anden i armkrog
mere trofast

Stil dig tæt op ad en anden

end en bror

Peg på en dreng

(Ordsp 18,24)

Saml håndfladerne og åbn
dem igen som en bog

T O R S D AG

Hjælp dit barn med at ringe til en
og fortælle ham/hende, at I holder af ham/hende. Bed sammen
for denne person i dag.

FR E D AG

SØ ND AG

Hjælp dit barn med at opføre et skuespil om bibelhistorien i aften til jeres andagt. Snak
samme om hvad I har gjort i denne uge for at hjælpe andre. Tal sammen om hvilke andre ting I kan
gøre. Tegn et billede af, at du hjælper nogen.

Leg hjælpelegen som du har lært i Bibelklubben.
Tænk over nogen du kan hjælpe og lav en plan om
at gøre det. Bed for det.

M A ND AG

Kig sammen i bøger, som fortæller om forskellige
sygdomme. Tal også om, hvad man selv kan gøre for
at undgå sygdom.

T I R SD AG

Saml nogle ting sammen, som vil hjælpe nogen, der
har brug for det (f.eks. nogle legesager, tøj, bøger
el.l.) Pak tingene i en kasse sammen med dit barn,
og giv det til et hjælpeprogram eller organisation.

ON S D AG

Forestil dig, at du har slået din fod. Prøv at gå som
man ville gå, hvis man havde ondt i foden. Det er
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