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KAPITEL 10
2 KONG 4,1-7; COUNSELS ON STEWARDSHIP, S. 227.

Olien, der aldrig
slap op
Har jeres familie nogen gange lånt noget af en nabo? Måske lidt olie, lidt mel eller
et stykke værktøj? Der var en fattig enke, der engang lånte noget mærkeligt af sine
naboer.
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Elisa, med tårerne strømmende ned
af kinderne. ”Min mand var en god
mand og han elskede Herren,“

sagde hun. ”Nu er han død. Min mand skyldte
penge til en anden mand, og dem kan jeg ikke
betale. Nu siger manden,

Huskevers:
”Elisa spurgte hende:
Hvad kan jeg gøre for
dig?“

at han vil tage mine to sønner
som slaver!“
”Hvordan kan jeg hjælpe dig?“
spurgte Elisa blidt. ”Fortæl mig, hvad du har i dit hus?“

(2 KONG 4,2)

Tema:
Guds folk passer på
hinanden.

”Jeg har ingenting!“ sagde enken. ”Jeg har kun en lille smule
olie i min krukke.“
Elisa tænkte på hendes problem. ”Gå ud til alle dine venner og
naboer,“ sagde han, ”og lån så mange tomme krukker og kander,
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som du kan. Gå så hjem og luk din dør. Tag din oliekrukke og hæld olie i alle de tomme
krukker og kander, som du har lånt.“
Så gik enken ud og lånte sine naboers tomme krukker og kander. Hun fyldte dem med
olie sammen med sine sønner. Olien blev ved med at flyde, og snart var den første krukke
fuld
Kvinden blev ved med at hælde og hælde og olien blev ved med at flyde. Hun fyldte den
anden lånte krukke. Hun fyldte den tredje lånte krukke. Hun fyldte den fjerde, og så holdt
hun op med at tælle. Hun blev bare ved med at hælde, indtil alle kruk-

ker og

kander var fulde.
”Giv mig en til krukke,“ sagde hun.
”Mor! Der er ikke flere; de er alle sammen fulde!“
udbrød hende sønner. ”Du har fyldt dem allesammen!“
Kvindens øjne strålede. Hun skyndte sig ud af
huset og løb af sted hen til Elisa.
”Jeg gjorde lige som du sagde,“ sagde hun forpustet. ”Jeg lånte så mange krukker og kander, som jeg kunne, og nu er de allesammen fulde,
og jeg har stadigvæk olie i min krukke!“
Elisa smilede. Gå og sælg al olien,“ sagde han. ”Betal så de penge tilbage, som din mand
skylder. Så vil du også have penge til overs, så du og dine sønner kan klare jer.“
Enken priste Gud, fordi han havde udført et mirakel med olien. Hun takkede Gud, fordi
han passede på hende. Så takkede hun Gud for Elisa og for hendes naboer.
Den dag lærte enken og hendes sønner, at de kunne stole på, at Gud ville tage sig af
dem. Vi kan også stole på, at Gud vil sende de rigtige mennesker til at tage sig af os. Gud
vil gerne have, at vi også skal være gode naboer. Hvordan kan du være en god nabo?
Hvordan kan du hjælpe andre i dag?
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Leg og lær
L ØRDAG

Læs lektien hver dag i denne uge, og sig huskeverset på følgende måde: Dit barn skal spille enken,
og du spiller Elisa. ”Enken“ knæler ned med udstrakte hænder foran ”Elisa“. Elisa siger huskeverset til
enken. Byt roller, og øv på verset flere gange.

S Ø NDAG

Læs sammen fra 2 Kong 4,1-7. Spørg: Hvordan tror du
enken havde det, da hun troede, de ville tage hendes
drenge fra hende? Hvad sagde Elisa, hun skulle
gøre? Vis dit barn den olie, du bruger. Lad barnet lugte og smage olien. Spørg: Hvad bruger vi
denne olie til? Hvad tror du, enken brugte sin
olie til? Lad barnet hjælpe med at lave mad
og bruge olien. Sig Gud tak for jeres mad.

M ANDA G

Gå igennem bibelhistorien. Spørg: Hvad
gjorde kvinden med olien? Hvordan hjalp
det hende og hendes sønner?
Hvis barnet har fået besked med hjem fra
Bibelklubben/sabbatsskolen om et projekt
med at hjælpe andre, så planlæg, hvordan
I kan hjælpe med projektet. Tal om at være
en god nabo overfor dem, der har brug for
hjælp.

T I R S DAG

Lad dit barn hjælpe med at tælle hvor mange kopper
vand, der er i 2-3 af dine største kander. Spørg: Tror
du enkens naboer lånte hende flere kander end disse?
Hvorfor gav Gud enken så meget olie, så hun kunne
fylde alle krukker og kander?
Sig Gud tak, fordi han sørger for din familie.
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O N SDAG

Spil bibelhistorien sammen
med din familie. Tal
om, hvordan venner
fra kirken har hjulpet
jeres familie. Spørg:
Hvad ville du have
givet enken, hvis hun
havde været din nabo?
Hvorfor? Mind din
familie om, at Guds folk passer på
hinanden.
Syng en sang om at hjælpe hinanden og sørge for
hinanden.

T O R SDAG

Bed dit barn om at fortælle bibelhistorien til jeres
andagt. Tal så om, at Gud kan bruge alle i familien på
mange måder for at hjælpe andre. Lav en liste over,
hvordan I som familie kan hjælpe. Tæl, hvor mange
forslag I kom med. Prøv at bruge en af forslagene i
dag.

F R E DAG

Når I holder andagt, så læs om Guds omsorg i
Counsels on Stewardship, s. 227
(Du får et udsnit her, da du måske ikke har bogen.)
”Kristne burde ikke bekymre sig unødigt om livets
nødvendigheder. Selvom du skal arbejde hårdt under
sved og tårer, skal du ikke miste tilliden til Gud. I hans
store forsyns plan, vil han sørge for dig, dag for dag.“
Spørg: Hvad vil Gud give os? Hvad skal vi gøre? Skal
vi bekymre os?
Gå en tur rundt i dit hjem og lad dit barn pege på
noget, det gerne ville takke Gud for. Bed sammen.
Syng en takkesang sammen (evt. ”Jeg vil sige tak til
Jesus“).

