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KAPITEL 6
1 KONG 17,1-6; PROFETER OG KONGER, KAP. 9.

Elias får mad af
fuglene
Hvem giver dig mad, når du er sulten? Gud gav Elias mad på en speciel måde.

K

ong Akab, kongen over Guds eget særlige folk, bad
til afguder! Gud så, hvordan kong Akab
bøjede sig for afguden Baal.
”Bring os en masse regnvejr, o Baal!“

Sådan bad kong Akab til sin afgud. ”Giv os regn så maden
kan vokse på vores marker, så vi kan få nok at spise.“
Kong Akab bad hver dag til sine afguder. Kong Akab
byggede endda et tempel til afguden Baal, så alle kunne
tilbede den. Og hele folket bad

Huskevers:
”Min Gud vil give jer
alt, hvad I har brug
for.“

til afguden Baal.
Gud kiggede ned på sit udvalgte folk. Var der nogen tilbage, der ikke tilbad afguder? Var

(FIL 4,19)

Tema:
Gud elsker os og
giver os alt det vi har
brug for

der nogen tilbage, der virkelig
elskede Gud? Var der en, som Gud kunne bruge til at fortælle sit
specielle folk, at de skulle vende tilbage til Gud og tilbede ham?
Ja, der var Elias!
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Så Gud talte til Elias og gav ham en vigtig besked til kong Akab.
Elias skyndte sig at gå hen til kong Akabs palads. Elias talte meget højt: ”Min Gud, Israels
Gud, siger, det vil ikke regne de næste par år, kun hvis jeg siger det. Din afgud Baal, kan
ikke give dig regn.“
Kong Akab troede ikke sine egne ører! Han måbede, så forbavset var han. Før kong Akab
kunne finde på at sige noget, stormede Elias i fuld fart væk fra paladset.
Hvor skal jeg nu gå hen? Tænkte Elias, og kiggede først den ene vej og så den anden vej.
Kong Akab bliver meget vred på mig!
Gud talte til Elias igen: ”Gå mod øst og gem dig ved bækken Kerit,“ sagde han. Gud
vidste, at kong Akab ville lede efter Elias. Kong Akab ville slå ham ihjel. ”Du kan drikke det
friske vand fra bækken,“ sagde Gud, ”og jeg vil sende ravne med mad til dig.“
Elias løb ned af vejen mod bækken Kerit. Han satte sig på jorden og tænkte på alt det,
der var sket.
Lige da solen var ved at forsvinde bagved bjergene, så hørte Elias fugle, der kaldte. Kra!
Kra! Kra! Store sorte fugle kom flyvende ned mod bækken. Ravnene smed det mad, de
havde med, på en klippe lige i nærheden af Elias. Så fløj fuglene hurtigt væk.
Elias smilede, mens han kiggede på fuglene, som forsvandt i det fjerne. Fantastisk!
Tænkte han. Da Gud sagde, at han ville sende ravne til at sørge for mig,
så mente han det!
Elias bøjede sit hoved og takkede Gud for
maden.
Han satte sig på klippen og spiste sin
aftensmad. Han kiggede på himlen
i den retning fuglene var fløjet. Gud
havde holdt sit løfte. Gud holder altid
sine løfter.
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Leg og lær
L ØRDAG

T I R SDAG

Læs bibelhistorien sammen hver dag i denne uge
og sig huskeverset. Skriv alle ord i huskeverset på
separat papir. Lad dit barn være en ravn, der flyver
hen og henter et stykke papir. Læs ordene på hvert
stykke papir, indtil I har læst hele verset. Bed barnet
om at gentage verset efter dig. Gem papirerne og
øv på huskeverset hver dag.
Hvis det bliver regnvejr i denne uge, så sæt en kop
udenfor og mål hvor meget regn, der kom. Spørg:
Hvorfor har vi brug for regn?

Hjælp dit barn med at spille Bibelhistorien. Brug en
legetøjsfugl, vand og brød. Spørg: Hvor mange ting
har Jesus givet dig? Skriv alt det ned, som dit barn
siger, og hjælp barnet med at tælle det.

O N SDAG

Gå udenfor og kig efter fugle. Hvis det er muligt, så
lad barnet fodre fuglene med vand og brød. Spørg:
Hvordan tror du det ville være, hvis der kom nogle
fugle i dag og gav dig mad?

S Ø NDAG

T O R SDAG

Læs sammen 1 Kong 17,1-6.
Spørg: Hvilken besked skulle
Elias give til kong Akab? Hvad
sagde Gud, at Elias skulle
gøre?
Brug to plastikkrus med
jord i. Hjælp dit barn med at
så nogle frø, der vokser hurtigt. Spørg: Hvad har frøene
brug for, så de kan vokse? Lad
barnet vande en af plastik krusene, men
sæt dem begge to i et vindue. Mind hele ugen
barnet om at vande det ene plastik krus. Men husk,
det andet krus må ikke vandes.

Tal om kæledyr. Spørg: Hvordan passer
vi i vores familie på vores kæledyr?
(eller venners kæledyr.) Hjælp med
at lave en liste med det, som
kæledyr har brug for. (mad,
vand, kærlighed, osv.) Tal om,
at Gud giver os alt det, som vi
har brug for.
Syng en sang om Guds kærlighed, f.eks.“Halleluja, det
bobler inde i mig.“

F R E DAG

M ANDAG

Når I holder andagt, så læs om Elias i Profeter og
Konger, kapitel 9, side 63 og 64. Spørg: Hvad er
dug? Hvad tror du ravnene havde med til Elias?
Kik på de frø, som I såede i søndags. Hvad er der
sket med det krus, som du vandede? Og hvad med
det, som du ikke vandede? Forklar, at der bliver
tørke, hvis det ikke regner. Det var det, der skete,
dengang Elias levede.
Afslut med bøn.

Læs lektien sammen. Spørg: Gud gav Elias mere end
mad, hvad fik han? (et sikkert sted at bo, vand.) Bed
dit barn om at fortælle historien til en person, der
har brug for at vide, at Gud giver os alt det, som vi
har brug for.
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