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KAPITEL 5
1 SAM 20,14-15,42; 2 SAM 4,4; 9,1-13; PATRIARKER OG PROFETER, KAP. 70.

Man skal holde
hvad man lover

K

ong David kiggede op på den smukke blå himmel.
Kongen tænkte på dengang han var ung.
Han tænkte på de mange dage, han havde
brugt til at passe på sin fars får. Han kunne

huske den særlige dag, da profeten Samuel var kommet og
havde hældt olivenolie ud over hans hoved. Samuel
havde fortalt ham, at Gud havde udvalgt ham til
at blive den næste konge.
David kunne huske, da han boede i kong
Sauls palads. Så tænkte

Huskevers:
”En ven viser kærlighed til hver en
tid.“

David på kong Sauls søn Jonatan, hans bedste ven.
David sukkede. Jonatan døde, da han kæmpede som soldat i
krigen. David savnede ham. Han huskede, hvordan de plejede at
ride galop med deres heste. De plejede at skyde med bue og pil.

(ORDSP 17,17)

Tema:
Folk der elsker Jesus,
holder, hvad de
lover.

De havde lovet at være venner altid. Så kom han i tanke om, at han
havde lovet at være god mod Jonatans familie.
Gad vide, om der stadigvæk er nogen i live af Jonatans familie?
tænkte David. Kong David sendte bud efter Siba, der havde været
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tjener i Sauls hus. Siba løb op til paladset og bøjede sig for kongen. ”Er der nogen i Sauls
familie, der stadigvæk er i live? spurgte David. ”Hvis der er, så vil jeg vise dem Guds godhed.“
”Ja!“ sagde Siba. ”En af Jonatans sønner lever stadigvæk. Mefiboseth, som er krøbling.
Han slog sig som barn og er lam i begge fødder.“
Kong David smilede. ”Jeg vil gerne se ham,“ sagde han. Så sendte kongens tjenere bud
efter Mefiboshet for at bringe ham op til paladset.
Mefiboshet blev bange, da han hørte, hvad kong David ønskede. Han vidste, at hans
bedstefar, kong Saul, havde været ond mod David. Hvorfor ville kong David have, at han
skulle komme op til paladset? Ville kongen være ond imod ham? Han vidste, at han ikke
kunne sige nej, men han havde ikke lyst til at besøge kongen.
Da Mefiboshet kom op til paladset, bøjede han sig dybt for kongen. ”Jeg er din tjener!“
sagde han.
”Du skal ikke være bange,“ sagde David venligt. ”Din far Jonatan var min bedste ven.
Derfor vil jeg gerne have, at du skal komme her. Jeg vil give dig alle de landområder, der
engang tilhørte din bedstefar Saul. Og jeg vil gene have, at du kommer og bor hos mig
her i paladset.“
Mefiboshet stirrede på David med åben mund. Han var meget forbavset. ”Hvorfor vil
du gøre dette for mig?“ spurgte han.
”Fordi jeg virkelig elskede din far,“ svarede
kongen, ”og jeg lovede ham, at jeg ville
sørge for hans familie.“
Sådan gik det til, at Mefiboshet flyttede ind i paladset. David behandlede
altid Mefiboshet, som om han var hans
egen søn. David og Mefiboshet blev også meget gode venner.
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Leg og lær
L ØRDAG

O N SDAG

Læs bibelhistorien sammen og sig huskeverset og
gør de følgende bevægelser:
En
ven
viser kærlighed
til hver en tid
Ordsp 17,17

Gå en tur og kig efter Guds løfter. (Sol og regn til
alle, planter, der gror, regnbue osv.) Find ting eller
tegn billeder af ting, der minder os om Guds løfter.

vis en finger
lav en krog med pegefingrene
hånden på hjertet
bred armene ud, åbne hænder
lav åben bog med hænderne

T O R SDAG

Lov dit barn noget, og hold dit
løfte. Læs Matt 5,45 sammen. Spørg:
Hvilket løfte gav Gud her? Holder
Gud sine løfter? Mind dit barn om,
at selvom der er skyer på himlen, så
skinner solen bagved skyerne.

S Ø NDAG

Læs sammen 1 Sam 20,14-15,42; 2 Sam 4,4;9,1-13.
Spørg: Holdt David det løfte, han gav til Jonatan?
Lad dit barn vise regnbuen, som han lavede i
Bibelklubben/sabbatsskolen, til en ven og fortæl
vennen bibelhistorien.

F R E DAG

Lad dit barn fortælle bibelhistorien, når I holder andagt sammen.
Tal om, at Jesus har lovet at komme igen og tage
os med til Himmelen. Syng sange om dette løfte.
Fortæl, hvordan du havde det, da en af dine venner
engang lovede dig noget men ikke holdt sit løfte.
Spørg: Er det vigtigt at holde det, man lover?
Sig tak til Jesus, fordi han holder sine løfter. Bed ham
om at hjælpe jer, så I kan holde det, I lover.

M ANDAG

Tal om det løfte, som dit barn skrev bagpå regnbuen. Har han holdt løftet?
Hvis du har et, så vis dit bryllupsbillede. Tal om de
løfter man giver hinanden og Gud, når man bliver
gift.

T I R S DAG

Brug forskellige tunge ting, for at vise
dit barn, hvordan tyngdekraften
virker. Spørg: Hvorfor falder disse
ting altid ned til jorden? Opfylder
Gud sit løfte om tyngdekraften?
Hvad nu, hvis tyngdekraften ikke
virkede?
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