L e k ti e 6

Ugens tekst og
referencer
ApG 5,12-16.
Mesterens efterfølgere,
kapitel 8

Huskeverset
”…giv jer helt hen i
arbejdet for Herren.”
1 Kor 15,58

Helbredt på gaden
Månedens tema
Vi opdager nye måder at hjælpe på

Bibelhistoriens hovedpunkter
Jesus er taget tilbage til himlen, og Peter og Johannes har
helbredt en lam mand. Hele Jerusalem summer af aktivitet.
Folk bringer deres syge til disciplene, så de kan blive helbredt.
Nogle bliver helbredt ved, at skyggen fra Peter og Johannes
falder på dem. Disciplene husker, at Jesus, idet han tog tilbage
til himlen, sagde, at al magt ville blive givet til dem.

Dette er en bibelhistorie om tjeneste
Hovedmålet er,
at børnene
ved, at Gud har brug
for deres hjælp, da der er
meget, som skal gøres.
har lyst til at vise
andre hen til Gud, som
kan helbrede
beslutter at vise
omsorg for mennesker,
som er syge.

Bibelhistoriens
røde tråd
Vi tjener Gud, når vi
viser omsorg for nogen,
som har det skidt.
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Børn kan tjene Gud på mange måder ved at vise omsorg for
mennesker, som er syge. Får nogen en hudafskrabning på
knæet, kan børn hjælpe med at vaske såret og sætte et plaster på. Deres smil kan hjælpe mennesker med følelsesmæssige sår, som har brug for lidt opmærksomhed. De kan hjælpe
kammerater, som er ensomme. Hele forbønnens tjeneste er
åben for børn såvel som voksne. Det er altid Gud, som helbreder, men børn kan være med til at lede mennesker hen til
Gud, som er den store læge.

Til lærerne
”Den første kristne menigheds opståen var markeret af mirakler på samme måde, som Jesu gerning var. De enestående
helbredelser blev udført så offentligt som muligt. Nyheden om
de ek-straordinære gerninger, som disciplene og deres trosfæller udførte, spredte sig ikke bare i Jerusalem men også til
de omkringliggende byer, og mange blev omvendt..... Det må
have været fantastisk at se hele familier, ja muligvis hele byer,
fri for sygdom. Rygtet om menigheden og dens ledere spredtes vidt omkring. (SDA Bible Commentary, vol. 6, pp179.)

Dekorationer
Se bibelhistorie nr. 5

Tje n este

Program oversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

Sig goddag ved
døren. Lad børnene
fortælle, hvad de har
oplevet i ugens løb.
_______________________________________________________________________________
10 min
A. Sygeplejer for en dag Sygeplejerske med termoLeg-og-lær
meter, stetoskop, etc.
aktiviteter
Velkomst

1

*
2

3
4

B. Knuste hjerter
Rødt karton, sakse
_______________________________________________________________________________
10 min
Hygge
Fødselsdagslys, gave
Hygge, sang,
Lovsang
Sangbøger, sangark
mission og bøn
Mission
Missionshistorien
Kollekt
Bøn
_______________________________________________________________________________
20 min
Oplev historien
Papir, toiletpapir, tøj fra
Bibelhistorien
Bibelens tid
Huskeverset
Læs selv
Bibler
_______________________________________________________________________________
15 min
Lægende hænder
Plaster, sedler med sygFortstå
domme
bibelhistorien
_______________________________________________________________________________
Plaster, tuscher
Brug
15 min
Guds hjælpere
bibelhistorien

*Hygge, sang og bøn kan bruges når som helst i programmet.
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G e n n e m g å lekt i en
Velkomst
Stå ved døren og ønsk børnene velkommen. Lad dem fortælle om ugens positive
og negative oplevelser. Gå i gang med den eller de leg-og-lær aktiviteter, som du
har valgt.

1 Leg-og-lær aktiviteter
Vælg den aktivitet (de aktiviteter), som passer bedst til børnenes modenhed,
antallet af børn og hjælpere og lokalets størrelse.

A. Sygeplejer for en dag
Inviter:
• Læge eller
sygeplejerske

Inviter en læge eller en sygeplejerske til at besøge sabbatsskolen. Bed dem om at
tage forskellige ting med som fx termometer, blodtryksapparat, stetoskop, injektionssprøjte, kanyle, medicin, etc. Lad børnene lytte til deres hjerteslag, måle blodtrykket, spise en vitaminpille, etc. Tal om, hvordan kroppen fungerer, og hvad
en læge/sygeplejerske gør, når nogen bliver syge. Lad den besøgende fortælle,
hvorfor han/hun valgte det arbejde.
Tilbagemelding
Sig: Hvordan helbreder Gud folk, som er syge? (nogle gange gør han et mirakel og personen bliver rask øjeblikkeligt; andre gange arbejder han igennem
lægerne og sygeplejerskerne, og helbredelsen sker langsommere) Kan vi hjælpe
Gud, når nogen er syge? (ja; ved ikke) Bibelhistorie i dag handler om mennesker, der bliver helbredt. Det vi skal huske er, at…
VI TJENER GUD, NÅR VI VISER OMSORG FOR NOGEN, SOM HAR
DET SKIDT.

B. Knuste hjerter
Klip så mange hjerter af rødt karton, så du har et halvt hjerte til hvert barn. Tegn
en zig zag linie ned igennem midten af hjerterne. Klip langs linien. Bland hjertehalvdelene. Giv et halvt hjerte til hvert barn. Bed dem om at finde personen med
den hjertehalvdel, der passer til deres.
B. Medbring:
• Rødt karton
• Sakse
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Tilbagemelding
Sig: Kan man opleve noget, der er så slemt, at det føles, som om hjertet
næsten går i stykker? (ja; nej; ved ikke) Hvad kan gøre så ondt? (skilsmisse;
dødsfald; sygdom; venskaber der går i stykker) Hvordan har man det? (er ked

Hygge, sang, mission & bøn

*

Ønsk børnene og de besøgende velkommen. Husk at fejre fødselsdage og andre
ting, som sker i børnenes hverdag. Tal om, hvordan det gik med at bruge ugens
bibelhistorie.

Sangforslag
Brug sangforslagene fra bibelhistorie nr. 5

Mission
Fortæl børnenes missionshistorie.

Kollekt
Sig: Kollekten i dag går til at fortælle mennesker i (nævn landet), at Jesus kan
helbrede sygdomme og trøste os, når vi er kede af det.

Bøn
Bed Gud om at hjælpe børnene til at lægge mærke til mennesker, som har det
skidt og vise dem, hvordan de kan vise omsorg.

af det; det gør ondt; ensomt) Hjælper det at
have nogen at tale med? (ja) Det vi skal huske
fra bibelhistorien i dag er, at…
VI TJENER GUD, NÅR VI VISER
OMSORG FOR NOGEN, SOM HAR DET
SKIDT.
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2 Bibelhistorien
Oplev bibelhistorien
Involver børnene i historien. Lad en voksen
hjælpe dem med at spille deres roller.
Personer: Et barn som ikke kan se, et barn
som ikke kan høre, og et barn som ikke kan
gå, 2-4 familiemedlemmer til hvert sygt barn,
Peter og Johannes.
Rekvisitter: En seddel til de tre syge børn
der fortæller, hvad de fejler. En rulle toiletpapir til hver familie. Badekåber til Peter og
Johannes
Scenen: Salomos Søjlegang. Draper evt.
nogle hvide lagener fra loftet og ned, så det
ser ud som en markise.
Før du fortæller historien, så bed ”familierne”
om at pakke det syge sted på barnet ind i
toilet papir. De skal også bestemme, hvordan
de bedst kan transportere den syge hen til
disciplene.

Historien
Der var mange syge, der kom til Jerusalem
sammen med deres familier, fordi de ville
helbredes af Jesus. De, som ikke kunne se,
blev ført gennem gaderne af familiemedlemmer, som kunne se (familien med det blinde
barn skubber sig frem mellem stolerækkerne,
til de står foran). ”Hvor er Jesus,
som kan helbrede folk, der er
Medbring:
blinde?” spurgte de. Alle rystede
• Papir/blyant
bedrøvet på hovedet, for Jesus
• Tøj fra Bibevar blevet korsfæstet.
lens tid
Børn og voksne, der var
• 3 ruller toiletlamme, ledte også efter Jesus.
papir
Hvis de kunne gå lidt, humpede
• Hvide lagner
de af sted, mens de støttede sig
til deres venner. Hvis de ikke
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kunne gå, blev de båret (familien med det
lamme barn kommer op og lægger barnet på
gulvet). ”Vi er kommet for at se Jesus,” sagde
de. ”Er der nogen, der ved, hvor han er?”
Igen kunne folk bare ryste på hovederne, for
Jesus var død.
Sammen med de blinde og lamme stod
også nogle forældre, hvis børn var døve.
Mange havde gået mange kilometer for at
komme til Jerusalem, for at Jesus skulle helbrede dem (familien med det døve barn, fører
barnet frem mellem stolerækkerne, til de står
oppe foran). Nogle af de døve råbte højt, for
de kunne ikke selv høre, hvor højt de talte.
”Hvor er Jesus?” råbte de. Men ingen kunne
hjælpe dem.
Da Helligånden arbejdede igennem Peter
og Johannes og helbredte den lamme mand
(Peter og Johannes kommer op og står under
markisen), sagde familierne med de syge
børn til hinanden: ”Skal vi ikke prøve, om vi
kan finde disciplene?” De skyndte sig hen
til Salomos Søjlegang (familierne med de syge
børn går hen mod disciplene), hvor disciplene
stod. Disciplene var glade for at hjælpe, og
de helbredte alle de syge (Peter og Johannes
fjerner bandagen fra et af de syge børn. Barnet,
der nu er rask, vinker, og familien går tilbage til
deres pladser).
Men det var ikke alle, der kunne få plads i
Søjlegangen, og dem, der ikke kunne komme
ind, blev stående ude på gaden. De håbede
på, at disciplene ville komme forbi (Peter og
Johannes går væk fra markisen og helbreder de
to andre syge børn). Og alle, der var syge, blev
helbredt. Nyheden om at Jesus var Guds søn,
og at han kunne tilgive deres synd, spredtes
som en brand, og flere og flere begyndte
at tro på Jesus. Disciplene tjente Gud ved at
vise omsorg for de syge.

Tilbagemelding
Sig: Hvordan tror I, familierne og vennerne havde det, da de så deres syge blive
helbredt? (glade; forbavsede) Hvordan
tror I det var at se nogen blive helbredt?
(spændende; skræmmende) I hvilket navn
blev alle helbredt? (Jesu navn) Hvordan
var miraklerne med til at sprede de gode
nyheder om Jesus? (folk blev interesserede
i, hvad der skete og begyndte at stille spørgsmål) Hvad ville I have gjort, hvis I var
blevet helbredt af disciplene? (takket Gud;
været glade og taknemmelige; fortalt alle
I mødte, at I var blevet helbredt) Hvordan
tror I det var at bo i Jerusalem dengang?
(spændende) Hvad skal vi lære af bibelhistorien?
VI TJENER GUD, NÅR VI VISER
OMSORG FOR NOGEN, SOM HAR
DET SKIDT.

Huskeverset
Del børnene i to grupper. Hjælp dem med
at finde 1 Kor 15,58 og strege verset under
i deres bibler. Lad første gruppe læse første
halvdel af huskeverset højt og anden gruppe
anden halvdel. Lad grupperne bytte, så
anden gruppe læser første halvdel af verset
og første gruppe anden halvdel. Forklar hvad
”giv jer helt hen” betyder.

Læs selv

(Huskeverset)
Lad børnene slå op til ApG 5,12Medbring:
16. Bed fem børn om at læse
• Bibler
hvert sit vers. Hvorfor er der
historier i Bibelen om mennesker, der blev helbredt? (for at
fortælle, at Jesus kan helbrede;
(Læs selv)
så vi kan lære mere om Jesus)
Medbring:
Helbreder Gud også men• Bibler
nesker i dag? (hjælp børnene
med forstå, at Gud stadig udfører
mirakler, men at han oftest arbejder igennem
den behandling, vi får af lægerne og sygeplejerskerne).
Hvis der er tid, så læs følgende tre bibelhenvisninger. Vær sikker på at børnene forstår, at det var Gud, der helbredte.
ApG 9,32-42
ApG 14,8-10
ApG 16,16-18
Sig: Hvordan kan vi være sikre på, at det
var Gud, der gav disciplene kraft til at helbrede? Læs Mark 16,17. Hvad sagde Gud,
at de skulle gøre? (lægge hænderne på de
syge, og de ville blive raske). Bed præsten
om at besøge sabbatsskolen og fortælle,
hvordan syge i dag bliver salvet og hvorfor. Fortæl evt. personlige erfaringer om
helbredelse ved bøn.
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3
Medbring:
• Plaster
• Sedler med
navne på sygdomme

Forstå bibelhistorien
Del jer i to grupper. Giv børnene i den første gruppe de otte sedler med navnene
på forskellige sygdomme, der omfatter både fysiske, psykiske og åndelige sygdomme. Giv børnene i den anden gruppe de otte plastre. Lad børnene med sedlerne skiftes til at fortælle, hvad de fejler. Lad børnene med plastrene diskutere og
blive enige om den rigtige behandling for hver sygdom, hvorefter et af børnene
sætter et hæfteplaster på den ”syge”, der havde sedlen.
Tilbagemelding
Sig: Hvordan var det at hjælpe? (sjovt; blev glad) Hvordan var det at blive hjulpet?
(godt) Hvad tror I Jesus synes om vore ”behandlinger?” (han bliver glad, når vi
hjælper) Viser vore ”behandlinger”, at vi har omsorg for vore kammerater? (ja)
VI TJENER GUD, NÅR VI VISER OMSORG FOR NOGEN, SOM HAR DET
SKIDT.
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Sygdomme

Behandling

Hovedet gør ondt, fordi en i familien er
syg

Opmuntre/lytte til/bede for personen

Tungen gør ondt, fordi den har løjet

Bekende sin synd/bede om tilgivelse

Hjertet gør ondt, fordi personen er
ensom

Være en ven/invitere med hjem

Armen gør ondt, fordi den har slået
nogen

Bede om tilgivelse/sige undskyld

Munden gør ondt, fordi den har sladret

Bede om tilgivelse/sige undskyld

Maven gør ondt, fordi mor og far skændes

Opmuntre/foreslå en voksen som måske
kan hjælpe

Hånden gør ondt, fordi den stjal

Bede om tilgivelse/aflevere det stjålne

Hovedet gør ondt, fordi lektierne er
svære

Tilbyde at hjælpe/bede sammen

4

Brug bibelhistorien

Guds hjælpere
Giv hvert barn et stort plaster og en tusch. Lad dem skrive: ”Jeg kan hjælpe Gud
med at helbrede.” på plasteret. Foreslå, at de ser efter nogen, som de kan opmuntre, og skrive vedkommendes navn på plasteret også. Sig: Hvad skal vi huske fra
bibelhistorien?

Medbring:
• Plaster og
Tuscher

VI TJENER GUD, NÅR VI VISER OMSORG FOR NOGEN, SOM HAR DET
SKIDT.

Afslutning
Afslut med bøn. Mind børnene om at fortsætte med at læse bibelhistorien og gøre
de daglige aktiviteter.
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B ø rn e n e s bi b elmateri ale

Helbredt på gaden
Tekst: ApG 5,12-16.
Huskevers: ”…giv jer helt hen i arbejdet for
Herren.” 1 Kor 15,58
Tænk på: Jeg tjener Gud, når jeg viser omsorg for
nogen, som har det skidt.

”Mor, jeg er dårlig!” sagde Katrine. ”Jeg har ondt i
maven.”
”Jeg har også ondt i maven,” sagde hendes lillebror,
Nikolai.
”Min mave har det heller ikke for godt,” sagde mor.
”Vi har vist en smule feber alle sammen. Jeg tror, jeg
ringer og hører, om lægen har tid til at se os i eftermiddag.”
Da de kom ind i lægens venteværelse, var der mange
mennesker, som sad og ventede. Mor, Katrine og Nikolai var taknemmelige for, at han også havde tid til at se
dem, og et par dage efter var de raske.
Peter og de andre disciple helbredte mange syge,
dengang de levede. De var ikke læger, men Gud havde
givet dem en speciel kraft til at helbrede de syge.
Det var en spændende tid. Disciplene var på
benene fra tidlig morgen til sen aften. ”Det er fuldstændig, som Jesus sagde, at det ville blive,” sagde
Peter. Han løftede sine lange, stærke arme op mod
himlen. ”Husker I, hvad Jesus sagde, lige før han
gik tilbage til himlen? Han sagde, at vi, som tror på
ham, skulle lægge hænderne på de syge, og at de
ville blive raske.”
De andre disciple nikkede. De havde set Jesus
gøre mirakler, og de havde hørt ham love, at hans
efterfølgere skulle få kraft til at gøre det samme.
Det var det, de oplevede nu. De var fyldt med den
Hellige Ånd, og Helligånden brugte dem på en fantastisk måde. Hvor de kom og gik, skete der mirakler. Syge blev helbredt, og mennesker, der havde
det skidt, blev hjulpet.
Disciplene og de første kristne mødtes ofte i
Salomos Søjlegang, der lå i templet. De blev aldrig
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trætte af at tale om Jesus og bede sammen. Hver
dag bestemte flere og flere sig for at følge Jesus,
og menigheden voksede utrolig hurtigt. Udenfor i
de støvede gader lå de syge på tynde madrasser
eller måtter og ventede på, at Peter skulle komme
forbi. De troede, at hvis Peters skygge faldt på
dem, så ville de blive raske. De var kommet fra
landsbyerne, der lå tæt ved Jerusalem. De masede
og skubbede til hinanden. Folk med lammelser
humpede langs vejen. Blinde børn og voksne blev
ført ind i Jerusalem af familiemedlemmer, der
kunne se. Alle der kendte en, der var syg, spekulerede på, hvordan de skulle få vedkommende
hen til disciplene. Og Bibelen fortæller, at alle blev
helbredt. De gode nyheder om Jesus spredtes som
en brand.

Lørdag
• Hæng plasteret, du fik i sabbatsskolen, på spejlet, så du
ser det hver dag. Bed Gud om at give dig visdom til at
vide, hvordan du bedst kan hjælpe.
Søndag
• Læs ApG 5,12-16. Tegn et billede af Salomos Søjlegang,
disciplene og de syge. Fortæl bibelhistorien til din familie
og vis dem billedet. Kender I nogen, som har det skidt.
Kom med tre forslag til, hvordan I kan hjælpe.
Mandag
• Skriv huskeverset på et plaster. Sæt det fast på armen.
Lad det sidde, indtil du kan verset udenad. Hvad kan du
gøre for Gud i dag? ______________________________
_______________________________________________
_______
Tirsdag
• Tegn/ skriv et kort til en, du kender, som er syg. Send
kortet.
• Skriv ti ting, som mor og far gør for dig, så du kan være
sund og rask Skriv et lille takkebrev og læg det på deres
hovedpude, før du går i seng.

Onsdag
• Læs ApG 5,12-16. Hvilke ting er svære at gøre uden
hjælp, hvis benene er lamme? Hvis man er døv? Hvad
kan du gøre for en kammerat, hvis forældre lige er
blevet skilt? For en som ikke har nogen legekammerater? En hjemløs? Hvad kan I gøre som en familie?
• Sig huskeverset og forklar, hvad det betyder.
Torsdag
• Tegn et billede af sygehuset i den by, hvor du bor. Tegn
de forskellige mennesker, som arbejder på et sygehus.
• Bed Gud om at velsigne deres arbejde, så de syge må
blive hurtigt raske.
Fredag
• Spørg alle i familien, hvem de har hjulpet i ugens løb, og
hvordan det gik.
• Læs Esajas 6,8 Har Gud et specielt arbejde, som I skal
gøre for ham?
• Syng: ”Jesus har du brug for mig.”
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