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KAPITEL 3
1 MOS 2,1-3 · PATRIARKER OG PROFETER S.19-21.

En særlig dag

E

va vågnede og kiggede sig omkring.
Den varme sol var lige ved at krybe
op over Jorden. I går aftes havde hun
set den gå langsomt ned. Det
kan være hun tænkte: Jeg må

spørge Gud, hvad der sker med solen om natten.
Nu prøver vi at forestille os, hvad der skete resten af dagen.
Eva hørte grenene på træerne, der hvislede
i vinden. En lille fugl med mange farver havde
sin rede der. Eva lo lidt. Hun løftede sin hånd op,
og fuglen fløj ned og satte sig på en af hendes fingre.
Nu kom der en stor flot løve. Den strakte sig søv-

Huskevers:
”Gud velsignede
den syvende dag og
helligede den“
(1 MOS 2,3)

Tema:
Gud skabte en vidunderlig verden, fordi
han elsker mig.

nigt, og lagde sig til rette ved Evas ben. Eva aede den på dens
smukke manke, og løven rykkede sig tættere på hende.
Sommerfuglene legede tagfat over græsset. Man kunne også
høre nogle elefanter, som truttede i det fjerne.
Eva prikkede forsigtigt Adam på skulderen. Adam åbnede øjnene og smilede til Eva. Så hørte de begge en stemme, der kom
nærmere. Det var Gud!
Gud satte sig ned ved siden af dem. Han aede løven lidt, og
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sagde: ”Vi har en hel dag, vi kan bruge sammen.“ Han gav Eva en stor duftende appelsin
og viste hende, hvordan man skræller den. Eva delte appelsinen med Adam, og de smagte
begge på den dejlige saft.
”Kom,“ sagde Gud, ”lad og gå ud på opdagelse.“
Så gik de tre rundt i Edens Have, den særlige have, som Gud havde skabt til Adam og
Eva. Gud plukkede en fin lilla blomst og gav den til Eva. Han plukkede en håndfuld vindruer og sagde: ”Jeg tror godt, I kan lide dem, prøv at smage!“
Adam og Eva kunne høre den brusende flod længe før de kunne se den. Vandet glimtede i morgensolen. Eva kiggede ned ad floden, og undrede sig over, hvor vandet mon
flød hen?
Gud var sammen med Adam og Eva hele dagen. De prøvede at smage på mange forskellige slags mad. De løb og hoppede rundt i græsmarkerne. De sang sange til Gud sammen med englene.
”Jeg velsigner denne dag, og gør den hellig,“ forklarede Gud, ”fordi jeg vil hvile mig
efter at have skabt hele jorden. Hver syvende dag bliver en
sabbat. Det bliver vores

særlige dag, hvor vi kan være

sammen.“
Og så gik solen ned. Nu var
jordens allerførste uge gået.
Det var den allerførste sabbat.
Sabbatten kommer stadig til os
hver syvende dag. Det er den
dag, hvor vi kan være sammen med Gud, og glæde os
over alt, hvad han har skabt
for os.

18

Leg og lær
L ØRDAG

O N SDAG

• Læs 1 Mos 2,1-3 sammen. Hjælp dit barn med
at bruge bevægelserne, som det har lært i
Bibelklubben/sabbatskolen, for at kunne huske
verset.
• Hjælp dit barn med at aflevere den invitation,
som det har lavet i Bibelklubben/sabbatskolen.
Tak Gud for venner.

• Gå ud og nyd solskinnet. I aften kan I gå ud og se
på månen og stjernerne. Tak Gud for dem.
• Sig huskeverset sammen. Udfyld feltet i kalenderen. Denne dag skabte Gud solen, månen og
stjernerne.

T O R SDAG
S Ø NDAG

• Lav en kalender på syv dage. Hjælp barnet med
dagligt at tegne en ting, som Gud skabte på den
ugedag. På den første dag skabte Gud lyset. Tak
Gud for lyset.
• Brug bevægelserne, og sig huskeværset sammen.

• Udfyld torsdagens felt i
kalenderen. Denne dag
skabte Gud fugle og
fisk. Sig huskeverset
sammen. Tak Gud
for at skabe fugle
og fisk.

M ANDAG

F R E DAG

• Læs bibelhistorien sammen, og udfyld feltet i kalenderen. Denne dag skabte Gud luft og vand. Gå
udenfor og træk noget frisk luft. Tak Gud for vandet, hver gang i drikker det i dag. Øv huskeverset.
Tag dybe åndedrag, mens I siger det sammen.

• Tegn i fredagens felt.
Denne dag skabte
Gud dyr og mennesker. Lad barnet opføre
sig som et dyr. Glæd jer til at nyde
dagen i morgen.
• Syng ”Jeg er glad hver sabbatsdag“. Tak Gud for
alt, hvad han har skabt, og for at han skabte sabbatten.

T I R S DAG

• Hjælp dit barn med at vælge en
ven, som kan blive inviteret med
i Bibelklub/sabbatskole. Hjælp
barnet med at udfylde dagens felt
i kalenderen. Denne dag skabte
Gud land og planter. Se på
nogle af de planter, som Gud
har skabt.
• Sig huskeverset med bevægelser. Del det med et
andet familiemedlem.
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