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KAPITEL 1
1 SAM 7; PATRIARKER OG PROFETER, KAP. 57.

Samuels tjeneste
Hvad vil du være, når du bliver voksen? Vil du være en leder ligesom
Samuel?

G

uds folk, israelitterne, var begyndt at tilbede afguder ligesom filistrene, der boede
rundt omkring dem. En af

afguderne hed Baal, det var filistrenes regn- og
torden-gud. Mange af israelitterne havde små
Baal-afguder i deres huse.
Gud sendte Samuel hen for at tale med folket. ”Husk,
at navnet Israel betyder: ”Det er Gud, der regerer,“
sagde han. Vend tilbage til Herren af hele jeres
hjerte! Smid jeres afgu-

Huskevers:
”Samuel var dommer
i Israel så længe han
levede“

der ud. Overgiv jer selv
til Gud og tjen ham.“
Israels folk lyttede til Samuel. De smed deres afguder ud, og de begyndte at tilbede Gud igen.

(1 SAM 7,15)

Tema:
Jeg vil tjene Jesus
hele mit liv.

”Kom, lad os mødes i Mispa,“ sagde Samuel. ”Så
vil jeg bede til Gud for jer der.“
Så samledes folket i Mispa. ”Vi har syndet imod Herren,“ sagde
folket. ”Vi er kede af det. Vi er rigtig meget kede af det.“
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Filistrene hørte, at israelitterne var taget til Mispa. ”Lad os gå derhen og angribe dem!“
sagde de. Så samlede filistrene deres soldater og marcherede til Mispa.
”Filistrene kommer! Filistrene kommer!“ var der en ung mand, der råbte, mens han kom
løbende hen ad vejen.
Israelitterne kikkede på hinanden med bange øjne. ”Bed Gud om at redde os fra filistrene,“ bønfaldt de Samuel.
Samuel gjorde naturligvis det, som israelitterne bad ham om. Og Guds mægtige stemme tordnede fra himlen. Den gav ekko i bjergene, den rystede luften. Den tordnede og
bragede og buldrede.
Filistrene blev bange! De smed deres sværd og spyd. Og de løb af sted, lige så hurtigt
de kunne.
De dumme filistre troede, at deres gud Baal var en tordengud. Den sande Gud brugte
torden, for at vise dem, at hans magt er større end en afguds.
Samuel satte en stor sten op, som et mindesmærke på vejen til
Mispa. Han ville have, at Israels folk altid skulle huske, hvordan
den sande Gud havde frelst dem. Mange
år frem i tiden ville børnene spørge:
”Hvorfor står den store sten her?“ Og så
ville forældrene fortælle deres børn den
vidunderlige historie.
Samuel var dommer i Israel, så
længe han levede. Han tjente
Gud hele sit liv.
Vil du også gerne tjene Gud?
Hvordan kan du tjene ham i
dag?
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Leg og lær
L ØRDAG

Find et stille sted og læs historien sammen.
Læg et udklip af et barn (fx et omrids, som du selv
har tegnet) i en gaveæske. Skriv huskeverset på udklippet, begynd ovenfra. Sig huskeverset sammen,
mens dit barn langsomt trækker udklippet op af
gaveæsken. Gentag huskeverset, indtil dit barn selv
kan sige det. Gør dette hver dag i ugen.

S Ø NDAG

O N SDAG

Læs sammen 1 Sam 7,1-11, og genfortæl med egne
ord, hvis det er nødvendigt. Spørg: Var israelitterne
kede af det? Hvordan hjalp Samuel dem? Hvad
brugte Gud, for at gøre filistrene bange?

Spil Bibelhistorien sammen med alle i familien. Lad
dit barn lave larm og bulder med en gryde og en
grydeske, ligesom tordenen i historien.
Hjælp dit barn med at lave en tegning af tordenvejr. Spørg: Er du bange for tordenvejr? Hvorfor var
filistrene bange? Hjalp deres tordengud Baal dem?
Hvem hjælper os, når det stormer?

M ANDAG

Læs historien sammen. Spørg: Hvad byggede
Samuel? Hvad skulle israelitterne fortælle deres børn
om stenmindesmærket?
Hjælp dit barn med at finde to sten. Tag en sten
med hen til en ven og fortæl ham om Samuel, og
hvordan han tjente Gud. Behold den anden sten,
for at minde dit barn om, at han/hun gerne vil tjene
Gud hele sit liv.
Syng evt.: ”Gud vil som solstråler sende, sit barn i
verden ud.“

T O R SDAG

Hjælp dit barn med at lave et ”Jeg tjener Jesus“-skilt
til at hænge på døren. Klip en trekant ud af pap. Lav
et rundt hul i den ene ende. Hjælp barnet med at
skrive ”Jeg tjener Jesus“ på skiltet. Farvelæg skiltet
og hæng det på døren til barnets værelse.

F R E DAG

T I R S DAG

Når I holder andagt i aften, så læs om Samuels
tjeneste for Gud på side 302 i Patriarker og Profeter.
Sig huskeverset sammen.
Syng en sang om Guds beskyttelse og omsorg for
os.

Læs 1 Sam 7,12-17. Spørg: Hvad kaldte Samuel det
mindesmærke, som han byggede? Hvor længe
tjente Samuel Gud?
Hjælp dit barn med at tælle, hvor gammelt det
er. Hvor mange dage har det levet? Skriv det på et
stykke papir. Forklar dit barn, at det måske har tjent
Gud i så lang tid!
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