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KAPITEL 13
1 MOS 18,1-15; 21,1-7 · PATRIARKER OG PROFETER, KAP.13

Saras specielle
baby
Kan du godt lide overraskelser? Dejlige overraskelser? Hvad er den bedste overraskelse,
du har fået? Noget helt specielt. Noget, som du ikke vidste ville ske. Gud gav Abraham
og Sara en helt speciel gave,.......og Sara lo!

A

braham sad og hvilede sig i skyggen foran sit telt. Det var meget
varmt, alt for varmt for en gammel mand som Abraham. Han
lænede sig tilbage og kikkede

på sletterne med græs. Det så ud som om der
kom tre mænd gående imod ham! Det var da
alt for varmt for dem

Huskevers:
”Lad os elske hinanden, for kærligheden
kommer fra Gud.”

at gå derude i middagsheden!
Abraham kom langsomt på benene og skyndte sig hen mod mændene. ”Kom og hvil jer lidt

(1 JOH 4,7) (BIBELEN PÅ
HVERDAGSDANSK)

Tema:

hos mig,“ sagde han og bøjede sig for dem. ”Jeg vil sørge for, at
I får vand til at vaske jeres støvede fødder. Sæt jer ned i skyggen

Mennesker i

af disse træer og hvil jer lidt, mens jeg sørger for noget mad.“

kristne familier elsker
hinanden.

”Mange tak!“ svarede de. ”Det bliver rart at hvile sig lidt.“
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Abraham skyndte sig at finde Sara og han bad hende om at lave noget frisk brød. Så
gik han hen til sine tjenere og bad dem om at lave mad til gæsterne.
Da maden var færdig, servede Abraham selv for sine gæster. Han stod ved siden af,
mens de spiste. En af mændene kikkede op på Abraham. Abraham vidste ikke, at denne
mand var Herren. ”Hvor er Sara, din kone?“ spurgte manden.
”Hun er inde i teltet,“ svarede Abraham.
Så sagde manden: ”Næste år på denne tid, kommer jeg tilbage, og så har din kone
Sara født en søn.“
Sara hørte, hvad manden sagde og hun lo! Jeg er 90 år gammel! Tænkte hun. Jeg er
alt for gammel til at få en baby!
Herren sagde til Abraham: ”Hvorfor lo Sara? Hvorfor sagde hun: ”Jeg er for gammel til at få en baby?“ ”Skulle noget være umuligt for Herren? Nej! Jeg kommer tilbage
næste år og til den tid, vil Sara holde sin egen baby i sine arme.“
Sara lagde hånden over munden. Hvordan kunne den mand vide, hvad hun tænkte?
Det kunne kun lade sig gøre på én måde. Den mand måtte være Herren!
Men det skete, som Herren havde lovet. Sara fødte en
lille dreng. Hendes egen lille baby! Da han blev født,
sagde Sara til Abraham: ”Jeg vil kalde barnet
Isak, for det betyder latter. Herren har gjort mig
så glad, jeg ler af glæde hele tiden,“ sagde
hun med et smukt smil. ”Og alle der hører
denne historie, vil le sammen med mig. Jeg
var alt for gammel til at få en baby,“ udbrød
Sara. ”Men Herren gav mig en baby! Lovet
være hans navn!“
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Leg og lær
L ØRDAG

T I R SDAG

• Sig navnene på de personer, der hører til
jeres familie og tæl dem. Hjælp dit barn
med at sige to-tre ting, som hver person
gør, for at vise, at de elsker hinanden og
gerne vil hjælpe hinanden. Syng en sang
og sig Gud tak for din kærlige familie.
• Bed dit barn om at lære dig huskeverset,
ved at bruge de fagter, som han har lært i
sabbatsskolen.
Lad os elske
hinanden
for kærligheden
kommer fra Gud
1 Joh 4,7

• Hjælp dit barn med at tegne et
familiestamtræ. Forklar familieforholdene. Mormor og
morfar er mors far og mor.
Faster, er fars søster, osv.
Vis nogle familiebilleder,
så barnet kan se, hvem du
taler om. Tak Gud for alle i
storfamilien.

fold armene over brystet
læg en arm om banet på
hver side af dig
fold armene over brystet
peg opad
lav en åben bog med
hænderne

O N SDAG

• Kik på albummet med billederne af dit barn.
Fortæl dit barn, hvorfor hele familien er så glade
for ham. Fortæl, at Abraham og Sara glædede
sig til at få Isak og at de passede rigtig godt på
ham. Lad dit barn fortælle, hvordan du passer på
børnene i jeres familie.

S Ø NDAG

• Læs bibelhistorien sammen fra 1 Mos 18,1-15 og
21,1-7. Spørg: Hvordan ville du have det, hvis Herren
Jesus kom på besøg for at spise sammen med os?
Hvor var Sara, da hun hørte Jesus sige, at hun ville få
en baby? Hvorfor lo hun? Hvorfor lo hun, efter Isak
blev født?
• Syng en glad sang sammen og tak Gud for den
glæde dit barn bringer ind i familien.

T O R SDAG

• Planlæg sammen med dit barn, hvordan han
kan gøre noget for en i familien, for
at
vise, at han holder af den person.
(fx hjælpe med at rydde op,
tømme skraldespanden, tømme
opvaskemaskinen, hente briller til
, osv.)

M ANDAG

• Fortæl dit barn, hvordan du havde det, da du
fandt ud af, at I skulle have en baby. Fortæl om hvor
glade I var, både før og efter dit barns fødsel. Gør
noget dejligt sammen i dag. Sig Gud tak, for alle de
dejlige ting, du oplever sammen med dit barn.

F R E DAG

• Når I holder andagt, så
syng sangen: Med Jesus i
familien, lykkelige hjem.
Nævn alle familiens medlemmer i sangen. Giv hinanden et knus, når I er
færdige med at synge. Sig huskeverset sammen,
og sig Gud tak for hver enkelt person i din familie.
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