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KAPITEL 7
MARK 5,21-34. DEN STORE MESTER, KAP. 36.

Endelig helbredt!
Har du nogensinde prøvet at være syg en hel dag? Har du prøvet at være syg i flere
dage? Har du nogensinde prøvet at være syg i rigtig mange dage? Du havde sikkert lyst
til at blive rask hurtigt igen. Kvinden i denne historie havde været syg i meget, meget
lang tid. Hun havde været syg i 12 lange år!
esus og hans venner var på vej over Gallilæa Sø i deres båd. Der havde
samlet sig en masse mennesker inde på bredden, som havde hørt, at
Jesus skulle komme den vej, og de ventede på at han skulle komme.
I flokken var der en, der hed Jairus, som ventede. Hans lille pige var
meget syg, og han var kommet for at bede Jesus om at helbrede hende.
Jairus spurgte Jesus, om han ikke nok ville skynde sig at komme hjem til
hans hus og se på den lille pige.
Men Jairus var ikke den eneste, som gerne ville have
Jesu hjælp. Der var rigtig mange mennesker der,
og de ville alle sammen gerne tæt på Jesus.
Der var så
mange mennesker, at det
Huskevers:
ikke var til
”Tak Herren, påkald
at komme
hans navn!“
frem.
(1 KRØN 16,8)
Selvom
Tema:
alle de
Vi priser Gud for
mennesker,
som var
hans omsorg for os.
mødt frem,
gerne ville se
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Jesus, var der én, som ønskede det mere brændende end nogen andre. Det var en kvinde, som havde været syg i meget lang tid. I 12 år var hun gået fra læge til læge, men det
var ikke nogen, som kunne hjælpe hende.
Så havde hun hørt om Jesus. Hun hørte alle historierne om, hvordan han havde hjulpet syge mennesker med at få det bedre. Ham måtte hun bare møde! Hun vidste, at hvis
hun bare kunne komme tæt nok på Jesus, så ville han hjælpe hende. Hun vidste, at han
kunne gøre hende rask!
Og der var han henne, omgivet af en massiv menneskeskare. Hun kæmpede og kæmpede for at komme hen i nærheden af ham, ligesom alle andre mennesker, men hun var
meget lille og menneskemængden var stor. Jesus gik forbi lige derhenne! Han var næsten væk, og hun havde ikke nået at tale med ham! Det her var hendes sidste chance!
Hurtigt rakte hun hånden ud og rørte lige med nød og næppe en flig af hans tøj.
Hun vidste med det samme, at hun var blevet rask! For første gang i 12 år havde hun
det godt.
Men så stoppede Jesus op og sagde: ”Hvem var det, der rørte ved mig?“
Jesu gode ven Peter syntes, det var et mærkeligt spørgsmål.
”Der er så mange mennesker her, som kunne være stødt ind i dig, der er jo mennesker
overalt!“, sagde Peter.
Men Jesus vidste, at der var et særligt menneske, som havde rørt ved ham. ”Jeg ved,
at helbredende kraft er strømmet igennem mig,“ sagde han.
Folk blev meget stille. De kiggede rundt. Så kom kvinden skælvende frem foran alle
menneskene. Hun knælede ned for Jesu fødder. Var han mon vred på hende? Hun fortalte Jesus, hvorfor hun havde rørt ved ham, og at hun var blevet helbredt. Hun takkede
Jesus fordi han havde gjort hende rask.
Jesus lyste op i et stort smil! ”Hvor er jeg glad!“ sagde
han. Så sagde han til hende: ”Du er rask fordi du troede på, at jeg kunne gøre dig rask. Gå i fred.“
Så vidste kvinden, at det ikke var fordi hun
havde rørt ved Jesu tøj, at hun var blevet helbredt. Hun var blevet helbredt fordi hun troede så fuldt og fast på Jesus og på hans kraft
til at helbrede hende.
Kan du forestille dig hvor glad hun må være
blevet? Hun takkede Jesus og tilbad Gud fordi
han havde omsorg for hende og havde gjort
hende rask.
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Leg og lær
L Ø R D AG

M AN D AG

Vis dine hænder eller fødder,
som du lavede i Bibelklubben
til din familie. Fortæl dem
hvordan du kan bruge dem til at
tilbede Jesus.

Vis dit barn hvor huskeverset står i Bibelen (Tak
Herren, påkald hans navn!) 1 Krøn 16,8.
Hjælp ham/hende med at ”læse“ ordene ved
at pege på ordene og sige dem sammen. Tal om
hvilke ting dit barn er taknemmelig for og hjælp
ham/hende med at sige en enkel takkebøn til Gud.

Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende måde:

TI R S D AG

Tak Herren,

Sæt fingerspidserne til læberne
og før hånden
væk fra munden.

Tal sammen om måder dit barn kan bruge sine hænder til at tilbede Jesus med i dag. Gør det sammen.
Spørg: Hvordan viser det vi gør, at vi tilbeder Gud?
Tilbeder vi kun Gud i kirken? Hvorfor tilbeder vi
Gud? Brug dine hænder til at sige huskeverset med
sammen.

påkald

Løft begge arme op, fra brystet
og opad.

O N S D AG

hans navn!

Bevæg højre hånd fra hovedhøjde, med håndfladen vendt mod
venstre, nedad foran ansigtet i
en bue.

1 Krøn 16,8

Hænderne samlede og luk dem
op, væk fra hinanden, som I
læser en bog.

Kom i tanke om nogle måder Gud hjælper jeres familie specielt. Tæl dem sammen. Hvor mange kom I
i tanke om? Sig Jesus tak fordi han har omsorg for dit
barn og jeres familie. Sig huskeverset sammen.

TO R S D AG

Hjælp dit barn med at vise de fødder eller hænder
han/hun lavede i Bibelklubben til nogen, og fortælle
historien om kvinden, som blev rask, da hun rørte
ved Jesus. Syng evt. en sang om hænder eller fødder.

SØ ND AG

F R E D AG

Læs Bibelhistorien.
Spørg: Hvor rørte kvinden Jesus? (På hans tøj) Tal
om hvilken slags tøj Jesus har haft på. Hvordan så
det ud? Lad dit barn føle forskellige slags stof. Tal
sammen om, hvordan de føles. Lad dit barn prøve at
røre dit tøj, mens du går væk fra ham/hende. Tal om
alle de mennesker der var rundt om Jesus og hvorfor
det var så svært for kvinden at nå ham.
Selvom vi ikke kan nå Jesu tøj i dag, så kan vi nå
ham, når vi beder. Mind dit barn om det.

Hjælp barnet med at opføre et skuespil om bibelhistorien med den syge kvinde i aften til jeres andagt.
Lad dit barn spille den syge kvinde eller Jesus mens I
andre spiller menneskemængden. Tag noget bibelsk
tid udklædningstøj på (dragter, slag og lignende).
Tilbed Jesus sammen med en særlig lovprisnings
sang. Slut jeres andagt af med at sige Gud tak for
hans omsorg for jer og syng en takkesang sammen,
før I beder.
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