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KAPITEL 8
LUK 17,11-19. DEN STORE MESTER, KAP. 27 OG S. 232.

Der var en som
sagde ”Tak Jesus“
Har du nogensinde prøvet at give noget helt særligt til en som ikke fik sagt ”Tak“ til
dig? Hvilken følelse gav det dig?

esus og hans disciple gik langs vejen til Jerusalem. Da de var lidt udenfor
en landsby var der pludselig en masse stemmer, som kaldte på Jesus fra
et stykke lidt borte. Mændene råbte: ”Jesus, Herre, hav medlidenhed
med os!“
Jesus vidste, at mændene havde en sygdom, der hed spedalskhed.
Folk, der var spedalske, havde sår i ansigtet, på hænderne og fødderne.
De kunne ikke mærke noget. De kunne komme til at træde på noget skarpt og skære sig
eller brænde fingrene uden at mærke det.
Når de havde været spedalske i et stykke tid kunne de tit
hverken bruge deres fødder
eller arme længere.
Men det var ikke det værHuskevers:
ste ved denne sygdom. På
”Herre min Gud, for
Jesu tid måtte man flytte
evigt vil jeg takke
fra sit hjem, hvis man blev
dig.“
spedalsk. Spedalske kunne
(SL 30,13)
ikke bo inde i byen, fordi
Tema:
spedalskhed var meget smitsom.
Vi tilbeder Jesus, når
Folk fra byen kom ud og satte
vi siger ham tak.
mad til dem og gik igen med det
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samme. Når de var gået, kom de spedalske hen og tog maden.
De måtte ikke være i nærheden af nogen, som ikke var syge. Hvis der kom én i nærheden af dem ved et uheld, så skulle de spedalske råbe: ”Uren, uren“, for at få folk til at
gå en anden vej, så de ikke blev smittede!
De 10 spedalske havde hørt om Jesus. De vidste, at han havde helbredt andre og de
håbede, at han også kunne fjerne deres sygdom. Det var derfor de kaldte på Jesus.
Jesus elskede disse mennesker og han ville gerne hjælpe dem.
Han sagde til dem: ”Gå hen til tempelet og lad præsten se på jer“.
På Jesu tid var det præsterne, der afgjorde, om man var spedalsk eller ej. Derfor var
præsten også den eneste, der kunne afgøre, om en mand var rask og give tilladelse til, at
han blev lukket ind i samfundet igen.
Selvom mændene stadigvæk var spedalske, lyttede de til, hvad Jesus sagde. De gik
straks hen til præsten, og mens de var på vej derhen, blev de helbredt! Deres sår var
væk, og deres hud var dejlig blød og almindelig. De kunne mærke deres fødder igen!
Nu kunne de løbe! De kunne ikke vente med komme hjem.
Jesus og hans disciple stod og så de 10 mænd, der løb for at komme hen til præsten,
og de kom længere og længere væk. Men pludselig var der en, der standsede. Var der
noget galt? Var han ikke blevet helbredt? Manden vendte om
og kom løbende tilbage til Jesus.
Han råbte noget… var det ”uren, uren!“? Nej. Det lød,
som om han råbte:“Lovet være Gud, lovet være Gud“. Han
løb hele vejen tilbage til Jesus, faldt ned for hans fødder og
sagde ”Tak Jesus, tak! Tak fordi du har gjort mig rask!“
Jesus smilede. Han var glad for, at manden var rask.
Og han blev rigtig glad for, at manden var vendt om og
kom tilbage for at sige tak.
Jesus vendte sig til sine disciple og sagde: ”Jeg ved,
der var 10 mænd, som var syge og som blev helbredte.
Hvor er de andre ni?“
Jesus elsker, at gøre andre glade. Og
han elsker, at høre mennesker være taknemmelige.
Lad os altid huske at sige Jesus tak for
alt det, han gør for os. Lad os være ligesom
den ene mand, som kom tilbage for at sige
tak.

38

Leg og lær
læser det højt. Lad dit barn holde Bibelen og ”læse“
sammen med dig.
Syng en takkesang sammen før I beder en bøn.

L Ø R D AG

Få dit barn til at fortælle om sløjfen på hans/hendes
finger. Syng huskeverset sammen.

TO R S D AG

Hjælp dit barn med at tegne et billede af
Bibelhistorien. Sig tak til hinanden på et fremmedsprog: Spansk: gracias; Fransk: merci; Tysk: danke;
Kinesisk: shieshie; Japansk: arigato; Engelsk: thank
you).
Skriv et takke kort til nogen I ved, vil
blive glade for det.

SØ ND AG

Læs Bibelhistorien sammen. Tal sammen om nogle
ting som I begge kan takke Gud for. Syng en takkesang sammen.

M A ND AG

Find 10 ting (sten, farvekridt el. l.).
Hjælp dit barn med at tælle dem.
Hvor mange mennesker kom tilbage,
for at sige tak til Jesus? Læg en ting til
side. Spørg: Hvor ligger der flest? I
gruppen af dem, der sagde tak, eller
i den, der ikke sagde tak? Tror du,
du ville være løbet tilbage til Jesus
og sagt tak, hvis det var dig, der
havde været spedalsk? Hvad kan I sige
Jesus tak for i dag?

FR E D AG

Sig Gud tak for hans helbredende kraft, når I er samlet
til jeres fælles andagt i aften
og få hvert familiemedlem
til at sige noget, som de har
mærket Guds omsorg og
hjælp i. Hjælp dit barn med at
vise bibelhistorien, sådan som
I øvede den i tirsdags. Syng
takkesange til Jesus inden I slutter af med at bede sammen.

T I R SD AG

Læg de 10 ting fra i går i en æske eller skål med
sand eller jord. Find en ting mere, som kan symbolisere Jesus. Hjælp dit barn med at lave en vej og
nogle små huse i sandet. Spil Bibelhistorien sammen
og brug tingene til at vise nogle der løber og en, der
vender om og kommer tilbage og takker Jesus.
Gem det, I har lavet så I kan bruge det igen på
fredag og vise det til hele familien.

ON S D AG

Læs Luk 17,11-19 sammen. Peg på verset mens du
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