
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:

 Illustrerade biblar för barn
 Flanellograf
 Ljudbandsserien ”Mina vänner i Bibeln”
 Video; Hanna-Barbera´s, ”David och Goliat”
 Levande berättelser av Arthur S. Maxwell (bok 3-4)

Undervisningsförslag:

 Berättelsen om Samuel
1 Sam kap. 1-3

 David blir smord till kung
1 Sam 16:1-13

 David och Goliat
1 Sam kap. 17

Egna tips:
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Första och andra

SAMUELSBÖCKERNA
Samuel och David - unga förebilder

Tips

Denna lektion kan delas upp i flera lektioner.
Lektion 1: Berättelsen om Samuel.

David blir smord till kung.

Lektion 2: David och Goliat på video.



Gamla Testamentet
SAMUELSBÖCKERNA; Historia

LEKTION: Samuel & David
unga förebilderSånger

Hanna - Du ska få en son.
Hanna - Han är bara ett lån.
Hanna - Han ska heta Samuel, å-åh!
Hanna - Han är utvald till profet.

Samuel - Jag talar med dig.
Samuel - Varför lyssnar du ej?
Samuel - Lär känna igen min röst, å-åh!
Samuel - Det är jag som ger dig tröst.

//:David vann seger över Goliat ://
Goliat så stor och stark
men Herren Han är störst.
David och Herren mötte Goliat.
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Noter till sången ”Hanna och Samuel”: Se Andra Mosebokens lektion.



Gamla Testamentet
SAMUELSBÖCKERNA; Historia

LEKTION: Samuel & David
unga förebilder
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1 Samuels föräldrar

4
Prästen ELI

5

Samuel smörjer
David till KUNG

2

Tala, din tjänare hör!

David och
GOLIAT

7

B Uppgift: Skriv
rätt siffra i cirklarna.

Den ene blir profet, den andre blir kung.
Om båda kan sägas: �Oj då, så ung!�   Vilka är vi?

DAVID spelar harpa Herren
Sebaots

namn

FORSTA & ANDRA

SAMUELSBOCKERNA

SAMUEL & DAVID

UNGA FOREBILDER



Gamla Testamentet
SAMUELSBÖCKERNA; Historia

LEKTION: Samuel & David
unga förebilderC Uppgift: Fyll i korsordet

och Davids svar till Goliat
i pratbubblan (bild 7).
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Om båda kan sägas: �Oj då, så ung!�   Vilka är vi?

FORSTA & ANDRA

SAMUELSBOCKERNA

SAMUEL & DAVID

UNGA FOREBILDER



Gamla Testamentet
SAMUELSBÖCKERNA; Historia

LEKTION: Samuel & David
unga förebilderB/C

Hanna - Du ska få en son.
Hanna - Han är bara ett lån.
Hanna - Han ska heta Samuel, å-åh!
Hanna - Han är utvald till profet.

Samuel - Jag talar med dig.
Samuel - Varför lyssnar du ej?
Samuel - Lär känna igen min röst, å-åh!
Samuel - Det är jag som ger dig tröst.

//:David vann seger
över Goliat ://
Goliat så stor och stark
men Herren han är störst.
David och Herren
mötte Goliat.

Text
&

Musik

Sång 1:

Ruth
Bertlin

Sång 2:

Curt &
Roland

Minnesvers:

Herren ser till hjärtat.
1 Sam 16:7

Till vilken stad sände
Gud Samuel för att välja och smörja den nya
kungen? Färglägg bokstäverna med prick i.

Davids bröder

Samuel - 1 Sam kapitel 1-3

Samuel var en viktig profet och ledare i Israel.
Hans mor hette Hanna. Hon kunde först inte få
barn och därför bad hon mycket till Gud om en
son. När Samuel äntligen föddes växte han upp i
Silo hos prästen Eli. Hanna hade nämligen lovat honom åt Gud. Redan som
ung lärde sig Samuel att lyssna till Guds röst. Därför visste han att det var

Guds vilja att David skulle bli kung i Israel.

David - 1 Sam kapitel 16-17

David växte upp i en familj med många barn. Eftersom David var yngst
fick han ofta vakta fåren där hemma. Där lärde han sig att strida mot
vilddjuren som ville äta upp hans får. När Israel var i krig med filistéerna

skrämdes de av Goliat. Han var tre meter lång.
Men David var inte rädd.
- Gud har låtit mig vinna över både lejon och
björn och han ska också hjälpa mig att
besegra Goliat, sa David. David sprang
fram mot jätten klädd i sina herdekläder
med en stenslunga i handen. Han träffade
Goliat mitt i pannan med en av stenarna
och så kunde Israels soldater besegra

filistéernas armé.
David blev en stridshjälte i

folkets ögon och senare
en älskad kung.


