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KAPITEL 1
2 KONG 6,8-17; PROFETER OG KONGER, KAP. 21.

Engle overalt
Har du nogensinde været bange for noget, som f.eks. tordenvejr eller en stor hund?
Elisas tjener var bange. Men Elisa vidste, hvad han skulle gøre.
ramæerkongen knyttede næven foran sine hærofficerer. ”Jeg vil vide,
hvem det er, der fortæller Israels konge om alle mine hemmelige planer!“
råbte han. ”Hver gang vi angriber Israel, ved deres
konge allerede alt om angrebet.
Hvem af jer sladrer om
mine planer?“
En af officererne tog en dyb indånding:
”Det er ikke en af os, konge. Profeten
Elisa fortæller Israels konge alt, hvad du
siger, selv det du siger bag lukkede døre
i dit soveværelse.“
”Så find ud af hvor Elisa er!“ råbte
kongen. ”Han skal fanges.“
Officererne
gik straks i
gang med at
Huskevers:
udsende spioner
”Bed for hinanden.“
for at lede efter
(JAK 5,16)
Elisa. Snart fandt
Tema:
de det, de søgte.
Vi hjælper andre, når
”Elisa er i byen
vi beder for dem.
Dotan,“ fortalte
de kongen.
”Få fat i
ham med
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det samme!“ kommanderede kongen. ”Tag alt hvad I skal bruge af heste, vogne og
soldater. Tag af sted i aften og omring byen.“
Tidligt næste morgen gik Elisas tjener ned ad gaden. Han smilede ved sig selv – lige
indtil hans blik faldt på den store hær fra Aram uden for
byen. Hans hjerte hamrede af rædsel. Han vendte
om og løb tilbage til huset. ”Elisa, Elisa!“ kaldte
han. ”Aramæerkongen har omringet byen!
Hvad skal vi dog gøre?“
”Vær ikke bange,“ sagde Elisa. ”Kom med
mig.“
De to mænd klatrede højt op, så de
kunne se ud over bymurene. Mange
heste, vogne og soldater havde omringet byen.
”Vær ikke bange,“ sagde Elisa igen.
”Hæren på vores side er større end deres hær.“ Så bad
Elisa: ”Herre, åbn min tjeners øjne. Lad ham se.“
Herren åbnede tjenerens øjne. Hvilket fantastisk syn! Hele vejen
rundt om byen var bjergene dækket af heste og
vogne af ild! Guds hær af
engle havde omringet fjenden.
Han ville aldrig glemme dette
syn! Den morgen lærte han, at selv
om Guds børn normalt ikke kan se
englene, så er de der altid alligevel.
Elisas bøn hjalp hans skræmte tjener. Og vi kan hjælpe andre, når vi
beder for dem. Husk, Gud hører altid
vores bønner. Han ved alt om os og
har løsningen på vores problemer.
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Leg og lær
L Ø RDAG

TI R SDAG

Læs bibelhistorien sammen hver dag i denne uge og
øv på huskeverset, mens I laver følgende fagter:

Lav en uro med engle. Tegn
flere engle, klip dem ud og brug
snore i forskellige længder for
at fastgøre dem til en bøjle.
Hæng uroen så I kan se
den hver dag. Tak Gud
for englene.

Bed
fold hænderne i bøn
for hinanden peg på dig selv og derefter på andre
Jak 5,16
lav en åben bog
med dine hænder

O N SDAG

Spørg: Passer din engel på dig i dag?
Hvordan ved du det? Hjælp dit barn med at
tegne en tegning af sin skytsengel der passer på
ham/hende. Syng sange om engle og tak Jesus
for dit barns skytsengel.

S Ø NDAG

Læs 2 Kong 6,8-17 sammen. Spørg:
Hvorfor kunne Elisas tjener se englehæren?
Giv dit barn bind for øjnene og
før ham eller hende rundt i lokalet.
Fjern tørklædet. Spørg: Hvorfor
kunne du ikke se noget? Kan du se
nu? Hvorfor? Hjælp dit barn med
at forstå at lige som du fjernede
tørklædet for barnets øjne, sådan
hjalp Gud også Elisas tjener med at
se englene.

TO R SDAG

Søg i hjemmet efter ting som beskytter familien (cykelhjelm, sko, regnfrakke, paraply, knæbeskyttere,
røgalarm). Spørg: Hvordan beskytter disse ting
os? Hvordan beskytter Gud os, for at vi kan føle os
trygge?
Opfør bibelhistorien som et lille skuespil sammen med din familie. Syng om englene før bønnen.

M ANDAG

F R E DAG

Spørg: Hvad så Elisas tjener, før Gud åbnede hans
øjne? Og efter? Hvis hær var størst?
Hjælp dit barn med at bruge de bedende hænder
fra Bibelklubben/sabbatsskolen. Eller skriv et brev til
nogen for at minde dem om at Guds engle altid er
med dem. Bed en speciel bøn for dem.

Læs under aftenens andagt om Elisa og hans tjener
i Profeter og Konger, kap. 21. Spørg: Hvorfor bad
Elisa Gud åbne hans tjeners øjne? Hvad følte hans
tjener, da han så Guds hær?
Syng ”Englene passer godt på mig“. Indsæt familiens navne i stedet for ordet ”mig“. Tak Jesus fordi
englene passer på jeres familie.
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