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KAPITEL 9
2 KONG 2,1-18; PROFETER OG KONGER, KAP. 17.

Op, op og væk!
Vil du gerne med op til Himmelen? Hvad vil du gerne se i Himmelen? Hvad vil du
gerne lave i himlen? Elias ville også gerne derop.

E

lias vågnede, og et strålende smil lyste hans
rynkede ansigt op. Det var i dag, det skulle
ske! Dette var hans sidste dag på jorden.
Det havde Gud fortalt ham. I dag ville Gud

tage ham med hjem til himlen!
Elias og hans særlige ven Elisa talte sammen. ”Jeg går til
Betel for at besøge profetskolen,“ sagde Elias. ”Du skal blive
her.“
Men Elisa vidste, at det var sidste dag Elisa var her på jorden. ”Jeg
vil aldrig forlade dig!“ udbrød Elisa. ”Jeg går med dig!“

Huskevers:
”Israels Gud giver
kraft og styrke til sit
folk.“

Elias og Elisa begyndte at gå. Elias besøgte mange af sine
venner den dag. Han sagde farvel til dem.
Ud på eftermiddagen sagde Gud til Elias, at han skulle gå
over på den anden side af Jordan floden. Floden var dyb,

(SL 68,36)
(HVERDAGSDANSK)

og der var ingen bro. Elias standsede nede ved flodbredden

Tema:

og tog sin kappe af. Han rullede den sammen og slog på

Gud giver os kraft.

vandet med den. Vandet delte sig, og der var en tør sti, så Elias og
Elias kunne gå over på den anden side af floden!
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”Hvad kan jeg gøre for dig, før Herren tager
mig bort?“ spurgte Elias sin ven.
”Jeg vil gerne fortsætte med at gøre dit arbejde,“ sagde Elisa. ”Jeg vil gerne hjælpe Herren,
Jeg ønsker, at han skal give mig sin kraft, ligesom han gav den til dig.“ ”Jeg ved ikke,
om dit ønske kan gå i opfyldelse,“
sagde Elias, ”men hvis du ser mig,
når jeg bliver taget bort, så skal du få
det, som du beder om.“
Pludselig kom der en ildvogn, der blev trukket af fire ildheste. Vognen kørte ind imellem
de to mænd. Og så blev Elias taget op i vognen. Han blev hurtigt taget op til Himmelen
af en stærk vind, der kaldes en hvirvelvind.
Da Elias var på vej op, lod han sin kappe falde ned på jorden. Elisa samlede den op. Han
kiggede op på himlen. Han kiggede og kiggede, men han kunne hverken se ildvognen
eller ildhestene, og hans ven Elias var forsvundet.
Elisa gik tilbage til Jordanfloden. Så standsede han. Han rullede Elias kappe sammen,
ligesom Elias selv havde gjort, og så slog han på vandet med kappen.
Vandet skilte sig ad med det samme! Han gik tilbage igennem
Jordanfloden på en tør sti. Nu var han sikker på, at han
skulle fortsætte det arbejde, som Elias havde gjort
Elisa vidste, at Gud havde givet ham sin kraft. Han ville tjene
Gud ligesom Elias. Hele sit liv var han Guds tjener, og han brugte
den kraft, som Gud gav ham, til at hjælpe andre mennesker.
Gud vil også give dig kraft. Kraft til at adlyde ham og gøre godt
resten af dit liv.
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Leg og lær
L ØRDAG

meget. Hjælp dit barn med at
forstå, at Elisa ville have dobbelt, eller to gange så megen
kraft, som Gud havde givet
Elias.
Bed Gud om hans kraft til at
gøre det, der er rigtigt og sig ham tak for det.

Læs bibelhistorien sammen hver dag i denne uge og
sig huskeverset med de følgende fagter:
Israels Gud
giver
kraft
og styrke
til sit folk
Salme 68,36

peg opad
ræk hænderne frem
knyt hænderne
knyt hånden, vis overarmsmuskel
peg ud mod de andre
lav en åben bog med hænderne

O N SDAG

Sammenlign Guds kraft med den elektriske kraft,
ved at tænde for fx nogle køkkenmaskiner. Lad
barnet tænde og slukke, tænde og slukke, for din
elektriske pisker. Gør det samme med en lommelygte. Skil så lommelygten ad og tag batterierne ud.
Sammenlign dem med forbindelsen til Jesus. Den
har vi brug for, så vi kan få Jesus kraft til at gøre
godt.

S Ø NDAG

Læs sammen 2 Kong 2,1-18. Spørg: Hvordan ville du
have det, hvis du vidste, at du skulle op til Himmelen
i dag? Hvordan ville du have det, hvis din bedste ven
kom op i Himmelen, og du ikke gjorde det?
Lad dit barn give sin ildvogn til en ven, og lad ham
samtidig fortælle om Elias, der blev taget op til himlen.
Syng en sang om Himmelen og sig Jesus tak, fordi
han har lovet os et hjem deroppe.

T O R SDAG

Mål en afstand på 1,5-2 meter ud. Lad dit barn
prøve at springe den distance. Når barnet har prøvet
uden held nogle gange, så bed barnet om at prøve
en sidste gang. Når barnet springer, så gå hen og
løft barnet, så han kan springe hele distancen.
Forklar, at vi skal have hjælp med nogle ting. Spørg:
Hvem vil du spørge, når du har brug for Guds kraft
eller hjælp til at gøre det gode? Hvad har du brug
for, at Gud skal hjælpe dig med i dag? Tal og bed
med dit barn om noget, som han har brug for Guds
kraft til at klare (være lydig, adlyde, være hjælpsom,
ikke slå, osv.). Bed om den kraft i dag.

M ANDAG

Læs historien sammen. Spørg: Hvor førte Gud Elias
hen? Hvordan tror du det var, at køre i Guds ildvogn
i den stærke vind?
Lav et enkelt forsøg med vind. Hold en vindmølle i
vinden. Brug en elektrisk vifte eller en hårtørrer til at
blæse ting væk med. (Papir, hår, blade osv.) Prøv så
at blæse grus og småsten væk. Lad dit barn puste et
tørt blad væk fra bordet.

F R E DAG

T I R S DAG

Når I har familieandagt, så læs historien igen.
Spørg: Hvad bad Elisa om? Brug rekvisitter og spil
hele historien sammen som familie. Spørg: Hvilken
del af historien kan du bedst lide?
Syng en sang om at Gud er god (evt.“Gud er
god“). Sig Gud tak for alt det, som han gør for jeres
familie.

Leg en ”dobbeltleg“. Brug små klodser, små stykker
slik eller mønter. Lad dit barn bede dig om noget.
Giv hele tiden dit barn dobbelt så meget, som han
beder om. Forklar, at to er det dobbelte af en, fire
er det dobbelte af to, osv. Dobbelt er to gange så
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