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KAPITEL 7
2 KONG 12,1-15; 2 KRØN 24,1-14; THE SDA BIBLE COMMENTARY, VOL. 2, PP. 923, 924.

Templet repareres
Har du prøvet at hjælpe til derhjemme med større projekter, som f.eks. at vaske vinduer eller så blomsterfrø i haven? Joash ledte sit folk i et stort kirkeprojekt. Og alle
arbejdede sammen.

ong Joash gik hen til Guds
tempel sammen med Jojada
og de andre præster. De
stod midt i templet og så
sig omkring. De rystede bedrøvet på hovedet. Murene
var knuste. Der var skidt overalt. Der manglede også møbler. Alt var et stort rod. De talte
sammen om, hvad der var sket. Igennem flere
år, hvor onde konger og dronninger regerede
Israel, var der ingen der tog sig af Guds tempel.
Faktisk havde nogle
konger og dronninger endda fjernet dele
Huskevers:
af muren og brugt stenene for
”… og at I med én
at bygge templer til de afguder, de tilbad. Den onde dronning
sjæl kæmper sammen
Ataljas sønner havde taget guld- og sølvfade fra templet og brugt
for troen på evangedem i tilbedelsen af deres afguder.
liet…“
Joash fortalte præsterne, at han ønskede at reparere templet.
(FIL 1,27)
Han ønskede at genopbygge murene med den samme fine slags
Tema:
træ og gode sten, som var blevet brugt ved opførelsen. Han ønskede nye guld- og sølvfade til Herrens tjeneste. Men det ville
I Guds familie arbekoste en forfærdelig masse penge.
jder vi sammen.
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”Hvor skal vi få pengene fra?“, spurgte han præsterne. De rystede alle på hovedet og
trak på skuldrene. Det vidste de helle ikke.
Så fik Joash en ide. Han ville spare pengene op. Men han skulle ikke være den eneste.
Han ville også bede folket om hjælp.
Joash tilkaldte sine håndværkere. ”Lav en kiste med et hul i låget,“ sagde han.
Håndværkerne gik i gang med arbejdet, og snart efter kom de tilbage med kisten. Joash
bad dem placere kisten tæt ved indgangen til templet.
Hver dag, når folk kom for at tilbede, puttede de deres offergaver igennem hullet ned
i kisten. Nogle folk havde en masse penge at give af; nogle havde kun få penge. Men de
gav alle af et glad hjerte. Inden længe var kisten fuld.
Præsterne hældte pengene ud af kisten og ned i nogle sække. Sækkene blev bragt til
kongens skatkammer, hvor de ville være i sikkerhed. Så satte præsterne kisten tilbage, så
den kunne blive fyldt igen. Igen og igen tømte præsterne kisten og satte den tilbage nær
templets indgang for at blive fyldt op igen. Og hver gang bragte folk deres offergaver til
templet og puttede dem gennem hullet i låget.
Pengebjerget i kong Joashes skatkammer voksede. Når alle offergaverne var indsamlet
fra folket, kunne Joash begynde at reparere templet.
Joash bad præsterne ansætte de bedste tømrere og murere i hele landet. De købte
det bedste træ og de bedste sten. Mænd, der arbejdede med jern og bronze, blev også
ansat. Sammen genopbyggede de templet i overensstemmelse med de originale planer.
Og da de var færdige, kiggede de i sækkene og i kisten. Der var penge tilbage! Med de
tiloversblevne penge fik kong Joash lavet nye guldfade og andre møbler til brug i tempeltjenesten.
Joash var tilfreds med det genopbyggede tempel og
de smukke ting til tempeltjenesten. Det
var folket også. De havde arbejdet
sammen for at ære Gud, og de
var lykkelige. De havde forvandlet Guds hus til et særligt smukt
sted.
Vi kan også arbejde sammen
for at ære Gud. Vi kan hjælpe
med at holde Guds hus rent og
pænt. Vi kan arbejde sammen til
ære for Gud derhjemme, i kirken
og i skolen.
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Leg og lær
L ØRDAG

T I R SDAG

Læs bibelhistorien sammen hver dag i denne uge og
øv på huskeverset, mens I laver følgende fagter:
og at I med én sjæl
kæmper sammen

for troen på evangeliet
Fil 1,27

Giv hvert familiemedlem en ting til at lave en rytme
med, som f.eks. to skeer der slår mod hinanden, en
ske og en skål, to pinde osv. Bed hver enkelt om at
spille alene mens en person synger en
sang. Bed så alle om at spille sammen
mens alle synger til. Spørg: Hvad er
mest sjovt? Guds børn arbejder
sammen for at ære Gud.

klap hænderne sammen over hovedet
lad som om I trækker
i et reb med begge
hænder
peg opad
hold håndfladerne
samlet og åben hænderne som en bog

O N SDAG

Lad din familie arbejde sammen omkring en opgave derhjemme (vaske bil, plante blomster,
så i haven, samle affald sammen osv.). Mind alle
om at Guds børn arbejder sammen.
Syng ”Med Jesus i familien“.

S Ø NDAG

Opmuntre dit barn til at fortælle andre om templet,
de lavede i Bibelklubben/sabbatsskolen, og om,
hvordan folk arbejdede sammen for at reparere
Guds tempel. (Eller tegn omridset af en kirke og lad
dit barn farvelægge og dekorere den).

T O R SDAG

Planlæg hvordan din familie kan gøre noget sammen for at vedligeholde eller forbedre din kirke.
Inddrag også dit barn.

M ANDAG

Hvis det er muligt så tag dit barn med hen for at se
en byggeplads. Spørg: Hvad laver disse mennesker? Tal om hvordan
folk kan arbejde
sammen. Mind om at
Guds folk arbejder
sammen for at gøre
gode ting for Gud.

F R E DAG

Hjælp barnet med at bygge en ”kirke“ mens familien
rollespiller bibelhistorien.
Tak Gud for at I kan arbejde sammen og gøre
ting for ham.
Syng en sang om at hjælpe andre før bønnen.
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