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KAPITEL 2
1 SAM 16,1-13; PATRIARKER OG PROFETER, KAP. 62.

Kun en hyrdedreng
Synes Jesus, at du er noget værd? Hvad med din far og mor, eller dine venner inde ved
siden af? Gud synes alle mennesker er noget værd. Selv en lille hyrdedreng, der hed David.

E

n skøn morgen talte Gud til profeten Samuel. ”Gå til Betlehem,“ sagde
han. ”Find en mand, der hedder Isaj, som bor der. Jeg har valgt en af
hans sønner, som skal være den næste konge. Fyld din lille flaske med
olie og gå så.“

Samuel fyldte en lille flaske med olivenolie, præcis som Gud havde sagt til ham.
Når Samuel kom til Betlehem og fandt ud af, hvilken af Isajs sønner, der var udvalgt til

at være konge, så ville han hælde noget af olien ud over hans hoved.
Da han kom til Betlehem, så fandt Samuel Isaj. Så gjorde han sig parat til at bringe
Herren et slagtoffer. Han inviterede byens ledere til ofringen og indbød også Isaj og hans
sønner.

Huskevers:
”Mennesker ser på
det, de har for deres
øjne, men Herren ser
på hjertet.“
(1 SAM 16,7)

Tema:
Alle mennesker er
værdifulde og vigtige.

Isaj kaldte på syv af sine sønner, og de gik med ham. Samuel
kikkede på drengene og smilede. Isajs ældste søn Eliab var høj og
så fin ud. Dette er helt sikkert den mand, som Gud har udvalgt til
at blive den næste konge, tænkte Samuel.
Men Herren talte til Samuel og sagde: ”Kig ikke på hvor flot
han er, se ikke på hvor høj han er. Jeg har ikke valgt ham til at
være konge.“
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Så fortalte Gud Samuel noget meget vigtigt: ”Gud ser ikke på samme måde, som mennesker gør. Mennesker ser kun hvordan personen ser ud udenpå, men Gud kigger på
hjertet.“
Isaj viste en anden søn frem for Samuel. Samuel kiggede på ham. ”Gud har heller ikke
valgt ham,“ sagde han.
Så præsenterede Isaj en tredje søn for Samuel. Samuel kiggede på ham og rystede på
hovedet. Alle Isajs sønner blev præsenteret for Samuel. Samuel var forvirret: ”Gud har ikke
udvalgt nogen af disse mænd,“ sagde han. Så vendte han sig mod Isaj: ”Har du flere sønner?“ spurgte han.
”Joh,“ sagde Isaj. ”Jeg har en til, min yngste søn, han er ude på marken at vogte får.“
Dengang var en hyrdedreng ikke en person af betydning.
”Send bud efter ham,“ sagde Samuel, ”vi begynder ikke at spise,
før han kommer.“
Så kom David. David elskede Herren og Herren elskede David,
selvom han var den mindste, og bare var en lille hyrdedreng.
”Det er ham!“ sagde Herren til Samuel. ”Salv ham,
for det er ham, der skal være konge.“
Så tog Samuel sin flaske med olivenolie og hældte
noget ud over Davids hoved. Og Herrens Ånd velsignede David, og gav ham kraft til at gøre det
vigtige arbejde, som Gud havde planlagt for ham.
Var hyrdedrengen David noget værd for Gud?
Naturligvis var han det. Og Gud synes også du
er værdifuld.
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Leg og lær
LØ R DAG

Læs bibelhistorien sammen, sig huskeverset og gør de
følgende bevægelser:
Mennesker
ser på det,

de har for deres øjne,
men Herren
ser

på hjertet.
1 Sam 16,7

Peg rundt
skyg med hånden over
øjnene, kig fra side til
side
rør ved dig selv, fra bryst
til ben
peg opad
skyg med hånden over
øjnene, kig fra side til
side
hånden på hjertet
lav åben bog med
hænderne

TI R SDAG

Kig efter ting ude i naturen, som
er vigtige (små sten, blade, fjer,
frø). Tal om, hvorfor disse ting er
værdifulde.
Vis dit barn et billede af en vigtig person i dit land og
snak om, hvem det er. Spørg: Tror du Jesus synes, at
denne person er mere værd end dig, eller mormor?
Hvorfor?

O N SDAG

Hjælp dit barn med at tælle de andre børn i jeres familie (eller tæl venner). Spørg: Hvor mange brødre havde
David? Var han den ældste, midterste eller yngste?
Hvad er du?

T O R SDAG

S Ø N DAG

Lad dit barn hjælpe dig med at lave en af
familiens yndlingsretter. Bed dit barn om
at servere maden. Sig, at dit barn er meget
værd, både for dig og for Gud.
Hjælp dit barn med at ”læse“ billederne i lektien. Spørg: Hvad skal en
hyrde gøre for sine får? Var David en god
hyrde? Hvordan ved du det?

Læs sammen 1 Sam 16,1-13. Spørg: Hvorfor
troede Samuel, at en af Davids brødre
ville være den, som Gud valgte? Hjælp dit
barn med at vælge en person, som skal se
fåret, som barnet har lavet i Bibelklubben/
sabbatsskolen. Lad dit barn bruge fåret og
fortælle historien om David. (I kan også
lave et nyt får, farve det og lime vat på
som uld.)

M AN D AG

Kig jer om i huset og find små ting, der er værdifulde
fx tændstikker, nål, briller, nøgle osv. Bed Jesus om
at hjælpe dit barn til at forstå, at han er værdifuld for
Jesus.

FR E DAG

Spil bibelhistorien sammen med alle i familien. Lad
barnet røre ved og dufte til olie. Tal om, hvorfor
Samuel salvede David med olie.
Syng en sang, dit barn er meget glad for. Afslut med
bøn.
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