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KAPITEL 6
2 KONG 11; PROFETER OG KONGER, S. 107.

Den lille prins
Er du nogle gange blevet drillet af en, der var ældre end dig?
Ville du så ønske, at du havde en, der kunne passe på dig?
Det var lige præcis, hvad Joashes tante og onkel gjorde.

rins Joash boede på slottet i Israel. Men selvom
Joash var en prins, havde han også brug for
nogen til at passe på sig. Han behøvede beskyttelse mod dronning Atalja.
Dronning Atalja var ond og grusom. Hun ønskede ikke, at Joash skulle blive konge. Joash kunne
ikke selv beskytte sig mod dronning Atalja, fordi han var
kun en baby. Så Gud sendte nogen til at tage sig af
ham.
Joashes tante Josheba boede i templet sammen
med sin mand, Jojada, som var præst. Gud
hjalp hende med at
beskytte Joash mod
den onde dronHuskevers:
ning. I al hemme”Vær hinanden henlighed tog Josheba
givne i broderkærden lille baby Joash
lighed.“
og hans barnepige
(ROM 12,10)
og bragte dem til
Tema:
templet. Der skjulte hun og manden
I Guds familie elsker
dem i et af deres
og beskytter vi hiværelser.
nanden.

P
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I seks år holdt tante Josheba og onkel Jojada ham skjult. De
fortalte ham, at han en dag ville blive konge. Selvom han kun
var en lille dreng, vidste Joash allerede, at han en dag skulle
herske over Israel.
Endelig kom den store dag. Da Joash var syv år gammel,
besluttede onkel Jojada, at nu var tiden inde til at krone
ham til konge. Onkel Jojada kaldte soldaterne til templet.
”Prins Joash er i live,“ sagde han. ”Tante Josheba og jeg
har beskyttet prins Joash mod dronning Atalja i seks år.
Nu er tiden kommet, hvor det er jeres tur til at beskytte
prinsen mod dronningen. Nu skal Joash krones til konge.“
Soldaterne adlød. De vidste, at dronningen var ond. De lovede at
holde sig tæt ved Joash, uanset hvor han gik.
Kort efter førte onkel Jojada prins Joash ud af templet til en plads, hvor en skare mennesker var forsamlet. Som de havde lovet, holdt soldaterne sig tæt ved Joash.
Onkel Jojada hældte sødt duftende olie på Joashes hoved. Han gav Joash et eksemplar
af loven og udråbte ham til konge. Skaren så andægtigt til, mens Jojada satte kronen
på Joashes hoved. Så råbte og hujede alle: ”Kongen længe leve! Kongen længe leve!“
Blæserne blæste i deres trompeter, og forsangerne sang for i lovsangene.
Dronning Atalja hørte larmen. Hun skyndte sig til templet. Der så hun en dreng, der
netop var blevet kronet til konge! Hvor blev hun overrasket. Og hun blev meget
vred! Hun beordrede soldaterne til at gribe Joash og føre ham væk. Men i stedet for førte de hende væk. Hun skulle ikke længere være dronning.
Joash ville nu være i sikkerhed, da han var
blevet konge over Israel. Han vidste, at Gud
havde ledt tante Josheba og onkel Jojada til
at beskytte ham igennem alle disse år. Og
han var en god konge, som førte sit folk til
at tro på Gud igen.
Vi kan også beskytte babyer og små
børn. Vi kan sikre os, at de ikke er i fare.
Vi kan lege stille lege med dem. Vi
kan hjælpe Gud med at beskytte
og passe på sit folk.
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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:
Vær hinanden
hengivne
i broderkærlighed
Rom 12,10

Hvis det er muligt så arranger, at dit barn leger sammen med et yngre barn, mens du holder øje med
dem. Mind dit barn om hvordan det kan beskytte de
små børn.

peg på andre
kryds armene over brystet
peg på en dreng, peg på en
pige
hold håndfladerne samlet og
åben hænderne som en bog

O N SDAG

Hjælp dit barn med at tegne en tegning af dem selv
hvor de beskytter nogen. Lad dem tegne små glade
ansigter i kanten af papiret.
Fortæl dit barn om en anledning hvor du selv blev
beskyttet, da du var barn.

S Ø NDAG

Opmuntre dit barn
til at fortælle andre
om papirskæden,
de har lavet i
Bibelklubben/sabbatsskolen og om historien om Joash. (Eller hjælp
dem med at klippe og farvelægge en enkel
papirsdukkekæde af fire mennesker). Sig: I Guds familie, i vores kirke, elsker og beskytter vi hinanden.

T O R SDAG

Spørg: Hvad tror du Josheba og Jojada
gjorde for at få baby Joash til at være stille
og i godt humør? Er babyer altid stille? Hvem
hjalp dem med at passe på Joash?
Hjælp dit barn med at lave og dekorere en krone.
Gem kronen til i morgen.

F R E DAG

Spil bibelhistorien sammen med familien ved aftenandagten. ”Kron“ dit barn med den
krone i lavede i går.
Tak Gud for de mennesker der
er med til at passe på din
familie.

M ANDAG

Læs 2 Kong 11 sammen. Læs versene højt og forklar
med dine egne ord, hvis det er nødvendigt. Det ville
også være godt at bruge en børnebibel. Spørg: Hvor
mange år var Joash skjult i templet? Hvem skjulte
ham? Hvad skete der, da han blev syv år gammel?
Bed dit barn skjule sig. Tæl langsomt til syv. Find
barnet. Spørg: Hvor gammel er du nu? Hvor mange
år er der, til du fylder syv år? Hvordan tror du, det
har været for Joash at være holdt skjult i syv år?
Hjælp barnet med at tælle til syv.
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