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KAPITEL 13
2 KONG 6,1-7; PROFETER OG KONGER, KAP. 21.

Øksen, som
flød på vandet
Tænker du nogensinde på, om Gud kender den lille bitte myre, som du ser kravle
rundt i sandet? Han har omsorg for både de små og de store ting, der sker i dit liv. For
meget lang tid siden viste Gud, hvor meget han tager sig af de små ting.

E

lisa var på besøg i profetskolen i Gilgal. ”Der kommer en ny elev i dag,“
var der en, der fortalte ham. ”Men vi har næsten ikke plads til flere elever. Vi har virkelig brug for mere plads her i profetskolen.“
Eleverne var glade for at få besøg af Elisa. Han snakkede med dem og
fortalte dem historier. Han svarede på deres spørgsmål og spurgte dem
om mange ting. Han lyttede også til dem, når de talte. De fortalte ham,
at de havde for lidt plads.
”Profet Elisa,“ sagde de, ”vi er så glade for, at du kommer, og vi vil gerne have nye elever.
Men vi har et stort problem. Vi har brug for mere plads.“
Profeten Elias tænkte over det. Skolen var for lille. De havde
Huskevers:
brug for et større sted, så de kunne have flere elever, der kunne
”Tjen hinanden i
komme og lære mere om Gud, så de kunne fortælle det videre til
kærlighed.“
andre. ”Ja!“ sagde han. ”Skolen er virkelig for lille.“
(GAL 5,13)
”Lad os gå ned til Jordanfloden. Der kan vi bygge et større sted
Tema:
med meget mere plads,“ var der en, der foreslog. ”Ja!“ sagde en
Vi kan hjælpe andre,
anden. ”Ved floden er der masser af træer, som vi kan fælde og
også med små ting.
bruge til en større skole.“
”Glimrende!“ sagde Elisa. ”Det er en rigtig god idé. Ved floden
er der masser af plads til en større skole. Lad os komme i gang!“
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”Vi vil gerne have dig med,“ var der en, der sagde. ”Du kan hjælpe os med at finde det
rigtige sted til skolen.“
”Gerne,“ sagde Elisa, og gik med dem.
Så mødtes de alle sammen ved floden og begyndte at arbejde. Der skulle fældes masser
af træer, så de kunne bygge en større skole. Alle arbejdede ivrigt; de huggede og huggede
med deres økser.
Pludselig råbte en af eleverne: ”Åh nej, åh nej!“
Alle hørte et højt plask og vendte sig om for at se, hvad der skete. Hans økse! Øksehovedet
var væk! Det var ikke mærkeligt, at eleven var ked af det. En økse var et dyrt stykke værktøj.
Øksehovedet var lavet af jern, og det ville blive svært at erstatte det.
”Det var ikke engang min økse,“ jamrede eleven. ”Jeg har lånt den. Hvad skal jeg dog
gøre? Hvordan kan jeg købe en anden?“
Elisa skyndte sig hen til den unge mand. ”Hvor faldt øksehovedet i vandet?“ spurgte
han.
Eleven pegede på stedet. ”Der,“ sagde han, ”det fløj bare i floden lige der.“
Så gjorde Elisa noget meget mærkeligt. Han samlede en gren op og kastede den i vandet, lige der, hvor øksehovedet var faldet i.
Med det samme skete der noget helt fantastisk. Øksehovedet dukkede op til overfladen
og flød på vandet!
”Hent det!“ sagde Elisa til den unge mand.
Så vadede den unge mand ud i vandet til øksehovedet. Han greb det med et fast tag og
gik tilbage til bredden. Så satte han omhyggeligt øksehovedet fast på skaftet og gik hen
for at fælde flere træer.
Nu ved alle jo, at et øksehoved er lavet af metal – og metal kan ikke flyde! Hvordan gik
det så til, at øksehovedet flød på vandet? Det var et mirakel! Gud brugte Elisa til at udføre
endnu et mirakel. Det flydende øksehoved var et mirakel!
Ja, Gud ser alle de store og små ting, der sker for os. Hvis vi taber et
stykke værktøj,
som vi har lånt, eller noget af vores legetøj, så tager han sig af det.
Han brugte Elisa til at udføre et mirakel for at hjælpe en
ung mand. Gud tager sig også af dig, han tager sig af de
små og store ting, som du har brug for.
Gud brugte Elisa til at hjælpe andre, og
sådan vil han også gerne bruge dig. Hvad kan
du gøre, for at hjælpe nogen i dag?
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Leg og lær
O N SDAG

L ØRDAG

Afprøv ting, der flyder og synker i jeres badekar eller
håndvask. Mind dit barn om det
tunge øksehoved, som
Gud fik til at flyde.
Hjælp dit barn
med at gøre en lille
ting for en anden
i dag. Fx feje trappen, lægge en ”Jeg
elsker dig“-seddel i
fars madpakke, tømme skraldespanden, dække bord osv.

Læs bibelhistorien sammen og sig huskeverset og gør de følgende bevægelser:
Tjen
hinanden
i kærlighed
Gal 5,13

åbne hænder, armene opad
peg på de andre
fold armene over brystet
lav åben bog med
hænderne

L ØRDAG

Hjælp dit barn med at vise øksen, som han lavede i
Bibelklubben/sabbatsskolen, til en ven, der har brug
for at blive mindet om, at Gud tager sig af de små
ting i vores liv. Bed for den person i dag.
Lad dit barn samle nogle små ting og kig så på dem
med et forstørrelsesglas. Kig også på et hår. Læs
Matt 10,30. Spørg: Ved du, hvor mange hår, du har
på hovedet? Mind dit barn om, at Gud tager sig af
de små ting.

T O R SDAG

Find små ting i naturen, en myre, blade, græs,
småsten osv. Spørg: Ser Gud alt dette? Tager han
sig af alle de små ting? Betyder de noget for ham?
Tager Gud sig af dig og mig?
Syng: Jesus elsker alle små.

F R E DAG

M ANDAG

Når I holder andagt i aften, så læs om øksehovedet, der flød på vandet i Profeter og Konger s. 128.
Spørg: Hvor fik Elisa kraften fra, så han kunne udføre
et mirakel?
Spil bibelhistorien sammen med din familie.
Syng nogle takkesange til Gud. Sig ham tak for
hans omsorg.

Læs 2 Kong 6,1-7 sammen. Spørg: Hvorfor gik
eleverne ned til floden? Gå en tur ved en å, dam,
fjord eller sø. Smid forskellige ting ud i
vandet. Hvilke ting flyder? Hvilke ting
synker til bunds?

T I R S DAG

Fortæl historien sammen. Spørg: Hvorfor flød øksehovedet? Vis dit barn en økse eller et billede af en
økse. Peg på øksehovedet. Tal om sikkerhed. Spørg:
Bruger man stadigvæk økser? Til hvad?
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