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KAPITEL 2
2 KONG 5,1.2. PROFETER OG KONGER, S. 121-122.

Den lille
tjenestepige
Har I opgaver, I skal gøre derhjemme? Hjælper I til, når I er hos mormor eller farmor?
Hjælper I til, når I er ude at gå, eller når barnepigen kommer?
Den lille tjenestepige hjalp også.
en lille pige så sig omkring i køkkenet. Det
var anderledes end køkkenet derhjemme.
Dette køkken var større, og der var flere
skåle og kurve. Hun var en god kok.
Hun var vant til at hjælpe sin mor
med at bage velsmagende brød
og lave gryderetter.
Derpå så den lille pige på spisestuen. Den så også
lidt anderledes ud, end hun var vant til. Her var der
et kæmpestort bord, som
var meget større end det,
hendes familie plejede at spise
Huskevers:
ved derhjemme. I hjørnet var der en
”Så lad os da gøre
fejekost. De nydeligste tallerkner stod i
godt mod alle.“
en stabel på et mindre bord. Den lille pige var
(GAL 6,10)
dygtig til at feje, især var hun god til at komme ind i krogene. Hun
Tema:
var også dygtig til at dække bord. Hendes mor havde lært hende,
Vi kan tjene Gud
hvor hun skulle sætte skåle, tallerkner og kopper.
Hun vidste, at dette hus var ejet af lederen af den syriske hær.
overalt.
Han var en vigtig person og en tapper soldat. Han havde netop
ført sin hær i et angreb mod Israel, og han havde sejret.

D
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Pludselig kom en kvinde klædt i en lysegul klædedragt ind i lokalet og smilede til den
lille pige. ”Åh, du må være den lille pige, som min mand, Na’aman, talte om. Jeg er fru
Na’aman. Du skal være min tjenestepige. Kom med mig, så skal jeg vise dig, hvad du skal
lave.“ Kvinden førte den lille tjenestepige igennem en lang gang, og den lille pige fulgte
efter hende. Fru Na’aman viste hende sengen, hvor hun og Na’aman sov. Den lille tjenestepige så at den trængte til at blive redt. Fru Na’aman bad hende rede sengen, feje gulvet i
soveværelset og tørre støv af.
Den lille tjenestepige følte sig snart fortrolig med at udføre de opgaver, som fru Na’aman
havde til hende hver dag. Hun arbejdede ofte hårdt mange timer om dagen. Men hun
hverken klagede eller klynkede. Hendes forældre havde lært hende at være en glad hjælper,
og gøre sit arbejde så godt hun kunne. Sommetider ønskede den lille tjenestepige bare at
holde fri og gå ud at lege, men hun stoppede aldrig, før arbejdet var færdigt.
Fru Na’aman og kaptajn Na’aman lagde mærke til, hvor dygtig den lille tjenestepige var
til sit arbejde. Alt, hvad hun gjorde, blev gjort godt. Hun gav ikke op, selv når noget var
svært. Hun surmulede ikke og klagede aldrig. Hun smilede, mens hun arbejdede! Forestil
jer en tjener der smiler og arbejder på samme tid! Hun var dygtig. Hun kunne lave lækre
retter, som fru Na’aman og kaptajn Na’aman syntes godt om.
Hun var venlig og glad. Hun kom med det samme, når de kaldte. Hun adlød altid.
Der var noget særligt ved den lille pige fra Israel. Hun var ikke som de andre tjenere.
Hvordan var hun anderledes? Hun kendte Gud. Den lille tjenestepige ønskede at tjene
Gud i alt, hvad hun gjorde. Hun tjente Gud alle steder. Uanset om
hun var hjemme i Israel sammen med sin familie eller i Syrien hos
familien Na’aman.
Den lille tjenestepige kunne have været vred på kaptajn
Na’aman, fordi han havde bortført hende fra sit hjem,
men hun stolede på Gud, og hun opførte sig som om,
hun vidste, hvad Gud forventede af hende, uanset
hvor hun var.
Du kan også tjene Gud, uanset hvor du er. Du kan
hjælpe til derhjemme. Tage din snavsede tallerken med
ud i køkkenet når I har spist og sætte den i vasken.
Tilbyde at tørre støv af. Lege pænt med dine brødre og
søstre. Dele dine legesager med dine venner. Smile og
være venlig mod de børn du møder på legepladsen.
Du kan tjene Gud på mange forskellige måder mange
forskellige steder. Du kan tjene Gud overalt.
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Leg og lær
L Ø RDAG

(Eller tegn en cirkel som viser
verden og tegn Danmark
ind. Skriv huskeverset
tværs over billedet og lad
barnet male det hele).

Læs bibelhistorien sammen hver dag i denne uge og
øv på huskeverset, mens I laver følgende fagter:
Så lad os da
gøre godt
mod alle
Gal 6,10

peg på dig selv og på de andre
stryg med højre hånds fingre på
kinden
med håndfladen op bevæges
hånden ud mod alle
Hold hænderne samlet med
håndfladen op som en bog

O N SDAG

Syng en missionssang. Se på billeder
fra fjerne lande eller ting fra andre
lande. Spørg: Behøver du rejse til
et andet land for at tjene Gud?
Hvordan kan du være en missionær,
der hvor du bor?

S Ø NDAG

Læs 2 Kong 5,1.2. Spørg: Hvilket arbejde havde
Na’aman? Hvilket arbejde havde den lille tjenestepige? Var hun en god tjener for Gud? Hvor tjente
hun Gud?
Hjælp dit barn med at lave et ”Glad hjælper kort“.
Skriv små opgaver ned som dit barn kan udføre hver
dag i denne uge. Når arbejdet er gjort, så tegn en
smiley ud for den pågældende dag.

TO R SDAG

Lav et rollespil sammen hvor I viser måder at tjene
Gud på eller hjælpe andre. F.eks. i Skolen, hjemme,
hos venner, hos købmanden, rundt omkring i
nabolaget osv.
Lad dit barn hjælpe dig med de huslige opgaver
derhjemme mens I taler om de ting, som den lille
tjenestepige gjorde for fru Na’aman.

M ANDAG

Se på billeder af et køkken, en legeplads, en forretning, et bibliotek,
en kirke osv. Eller gå en tur rundt i
huset og stop op i hvert rum. Spørg:
Hvordan kan du tjene Gud her? Bed dit
barn nævne tre steder hvor det kan tjene
Gud.

F R E DAG

Under aftenens andagt kan I
opføre bibelhistorien sammen
med resten af familien. Lad
dit barn vise de andre sit ”Glad
hjælper kort“ som I lavede søndag.
Lad det tælle og/eller nævne de dage hvor
det hjalp, og fortælle hvad det lavede. Tak
Gud for din lille dygtige hjælper.

T I R S DAG

Opmuntre dit barn til at dele ”verdenskortet“
som det malede i Bibelklubben/sabbatsskolen
med nogen og fortælle om den lille tjenestepige.
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