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KAPITEL 10
1 MOS 12,7-9 · PATRIARKER OG PROFETER, KAP.11

Abrams altre
Hvor tilbeder din familie Gud? Har I et specielt sted derhjemme, hvor I holder andagt?
Hvor går I til gudstjeneste om sabbatten? Abram havde ikke nogen kirke. Han havde
ikke engang et værelse i huset. Men han bad til Gud overalt, hvor han kom hen. Og
han ledte andre til at bede til den sande Gud.

A

bram, Sara og Lot rejste i
mange dage. Nogle gange
gik de til fods. Nogle gange
red Sara på en kamel.
Tjenestefolkene løb frem og

tilbage for at holde de mange får og geder sammen. Æsler og kameler bar deres telte og de
mange andre ting, som de ejede.
Nogle gange kiggede folk, der boede

Huskevers:

ved vejen, på denne

”Tjen Herren under
glædessang“

mærkelige karavane,

(SL 100,2)

der drog forbi. ”Hvem er I?“ spurgte de Abram. ”Hvor skal I
hen?“

Tema:

”Jeg er Abram,“ svarede Abram. ”Jeg tilbeder den eneste

Kristne familier
tilbeder Gud
sammen.

sande Gud, der bor i himmelen. Han fortalte mig, at jeg skulle
forlade min by Ur og rejse til et nyt land. Jeg adlyder hans ord.“
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De mennesker, der lyttede, havde aldrig hørt om Abrams Gud. Nogle gange sagde de
til ham: ”Fortæl os mere om denne Gud.“ Nogle gange besluttede de mennesker, der
lyttede til Abram, at de også ville bede til den sande Gud. Nogle ville gerne følge med
Abram.
Endelig efter en meget, meget lang rejse, kom de til det land, som Abram skulle rejse
til. Landet hedder Kana’an. De slog deres telte op omkring et rigtig stort egetræ. Stedet
blev kaldt Sikem.
Da de kom til Sikem, talte Gud til Abram og pegede i alle retninger. ”Abram,“ sagde
Gud, ”jeg giver dette land til dine børn og børnebørn og oldebørn.“
Abram så, at de mennesker, der boede i Kana’an, tilbad afguder. De tilbad endda
afguder ved det træ, hvor Gud talte til Abram. Men Abram tilbad ikke deres afguder. I
stedet byggede han ved dette træ et alter til den sande Gud. Han og hans familie holdt
gudstjeneste der.
Når Abram forlod stedet, kom de mennesker, der boede der
før, tilbage til egetræet, og de vidste at dér havde Abram tilbedt den eneste sande Gud, som bor i himmelen.
Abram, Sara, Lot og deres tjenestefolk, og
alle dem, der fulgte med dem, rejste
længere og længere ind i landet
Kana’an. Gud ledte dem. Han
viste Abram hele landet, som
hans børn skulle have. Hver gang
de skulle gøre holdt og slå
deres telte op, byggede han
et alter for at tilbede Gud.
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Leg og lær
L ØRDAG
•

T I R SDAG

Find fire sten eller mal fire sten og skriv et
ord fra huskeverset på det. Skriv et nummer på stenene i den rækkefølge, som
ordene står i huskeverset. Bland stenene.
Hjælp dit barn med at sætte stenene sammen i den rigtige rækkefølge. Mens I gør
det, siger I huskeverset. Tag en sten ud og
lad børnene gætte ordet, der blev fjernet.

• Lav et skuespil over historien og
byg et alter. Bøger eller puder kan
blive brugt som byggesten. Brug
stenene fra lørdagens aktivitet
og gentag huskeverset. Tak Gud
for det sted, hvor I går til gudstjeneste.

S Ø NDAG

• Læs sammen hele beretningen fra Bibelen, 1
Mos 12,7-9. Spørg: Hvordan har du det, efter
du har gået meget, meget langt? Hvordan tror
du Abram og hans familie havde det, da de endelig
kom til Kana’an? Hvad tror du de mennesker, der
boede i Kanaan følte, da de så Abrams alter? Sig
Gud tak for, at I kan bede til ham overalt.

O N SDAG

• Gå på en lang tur sammen. Tal om
de lange ture Abram og hans familie gik for
at nå til Kana’an. Hvis det er muligt, kan I spørge
venner eller naboer om at gå sammen med jer. Når
I kommer hjem, så sig Gud tak for, at han har været
med jer og beskyttet jer på turen.

T O R SDAG

• Fortæl dit barn om en særlig gudstjeneste, du har
oplevet. (Dåb, påske, årsmøde.) Planlæg sammen med
dit barn andagten for i morgen. Vælg sangene. Find en
historie. Vil I ”bygge“ et alter?

M ANDAG

• Gå igennem bibelhistorien. Spørg: Hvad lagde
Abram på alteret? (Et lam.) Giver vi stadigvæk lam
til Gud? Fortæl børnene, at lammet er et billede
på Jesus. Vores offer er at takke Jesus, fordi han
er vores frelser. Hvad bringer vi som
offer i dag? (Penge,
tid, lydighed.) Hjælp
børnene med at tænke
på en ting, som de vil give
til Gud i dag. Gør det sammen.

F R E DAG
•

Abram og hans familie tilbad Gud.
Hold andagt sammen med din familie i aften, ligesom Abram gjorde.
Følg den plan, som I lagde i går.
Tak Gud for din familie og fordi han leder
os dag for dag.
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