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KAPITEL 2
LUK 4,38-44. DEN STORE MESTER, KAP.27

Jesu helbredelses
fest
Har du nogensinde prøvet at have rigtig høj feber? Kan du huske hvordan det føltes at
havde det så varmt og være så syg? Der var engang for længe siden, hvor Jesus hjalp en der
var syg med meget høj feber.
esus var træt. Jesus havde haft en travl dag, med at undervise folk, og
han var ved at være træt og trænge til et hvil. Peter var en af Jesu allernærmeste venner og hans hjem var lige i nærheden, så Jesus tog hen til
Peters hus for at hvile sig. Han håbede
på, at han kunne nå en lille middagssøvn.
Men der var noget galt i Peters hus.
Hans hustrus mor var blevet syg.
Hun havde meget høj feber og der
var ikke
noget
af meHuskevers:
dicinen
”Jeg var syg, og I tog
der hjalp.
jer af mig.“
Hele
(MATT 25,36)
Peters faTema:
milie var
Vi tjener Gud, når vi
bekymrede og
hjælper dem, der er
meget kede
syge.
af det.

J
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”Jeg spørger Jesus, om han vil hjælpe hende,” besluttede Peter sig, og det gjorde han
så.
Jesus så hvor syg Peters svigermor var. Han bøjede sig stille ind over hende og befalede
feberen at forlade hende. Og det gjorde den! Hun stod op med det samme, og begyndte
at lave mad til dem.
Det var en stor begivenhed og gode nyheder: Der var én der var kommet til Peters hus
og havde helbredt den syge! Der gik ikke lang tid før alle i byen vidste, at Jesus havde helbredt Peters svigermor, og det begyndte at strømme ind med mennesker i Peters hus. Der
kom både syge mennesker og nogle, der var raske, som hjalp deres syge venner eller
kære. Der var nogen der kunne gå selv,
og andre, som venner eller familie måtte
bære hen til huset. Det blev ved med at
strømme til med folk.
Jesus elskede dem alle sammen, hver
og en. Han blev ked af at se, at der var så
mange mennesker som havde det
svært og havde ondt. Han ønskede
at alle skulle have det godt.
Det tog mange timer, helt
indtil midt på natten, men
Jesus helbredte dem alle
sammen. Han holdt ikke
hvil før hver eneste én var
blevet helbredt.
Sikke en lang og spændende dag Jesus havde
haft. Han var stadigvæk
træt, men han var lykkelig. Han var så glad
for, at han var i stand til
at hjælpe så mange
syge mennesker.
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Leg og lær
L Ø R D AG

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

(peg på jer selv)

var syg,

(læg en hånd på panden)

og I

(peg på andre)

tog jer af mig

(giv jer selv et knus)

Matt 25,36

(saml håndfladerne mod hinanden og åbn op som en bog)

to glas at drikke af jeres yndlings ”sundhedsdrik” og
gerne sammen med andre fra familien eller en ven.

TO R S D AG

SØ ND AG

Hvis I kender nogen som ikke har det så godt, så
hjælp dit barn med at ringe til eller besøge denne
person. Er det ikke dejligt at vide, at vi kan hjælpe,
når der er nogen, som er syge?

Hjælp dit barn med at sende det ”god bedring” kort
eller billede han/hun har lavet i Bibelklubben til én,
som er syg. Bed sammen for denne person.

M A ND AG

F R E D AG

Giv nogen i din familie mindst fire knus i dag. Prøv
at holde tal på, hvor mange gange du har gjort det.
Tænk over at dit knus kan give en anden en glad
følelse indeni.

Hjælp barnet med at opføre et skuespil om bibelhistorien i aften til jeres
andagt. Få nogen i familien
til at fortælle om, hvordan de
har haft det engang de var syge.
Tænk på måder vi kan være
ligesom Jesus på, for at hjælpe
andre. Bed for dem der er
syge. Syng takkesange til
Jesus.

T I R SD AG

Syng en glædessang for nogen, som du hjælper
med at få det bedre.

ON S D AG

Raske mennesker drikker masser af vand og juice og
spiser sund mad. Hjælp dit barn med at få mindst
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