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KAPITEL 11
1 MOS 13 · PATRIARKER OG PROFETER, S. 66-67.

Lot vælger først
Når du leger med andre, deler du så med dem? Lader du dem vælge først? Det gjorde
Abram. Han lod Lot komme først til.

A

bram kunne høre høje sure stemmer i
det fjerne. Han kiggede på sin kone,
Saraj. ”Det er nok hyrderne
igen,“ sagde han og sukkede.
”Nu er de oppe at skændes

igen.“
Abram gik ud i det varme solskin. ”Herre
Abram, Herre Abram!“ Der var mange af
Abrams hyrder, der kom løbende hen til ham,
mens de råbte på ham.
”Hvad er der nu galt?“

Huskevers:
”Der må ikke være
splid mellem dig og
mig“ (1 MOS 13,8)

Tema:
Guds børn tænker
ikke først på sig selv.

spurgte Abram. ”Herre,“
sagde den ene hyrde, ”vi skulle til at lede fårene hen
til et nyt sted at græsse her til morgen, men din nevø Lots hyrder fulgte efter os hele tiden. Hver gang vi fandt et godt sted til
fårene, skræmte de dem væk, ved at kaste kæppe og sten efter
dem.“ Abram lukkede øjnene. Han ville sådan ønske, at problemet bare kunne forsvinde. Men han vidste, at det ikke var så let.
Både han og Lot var meget rige nu, og havde en masse geder
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og får. Deres tjenestefolk havde i lang tid været oppe at skændes om vandhullerne og
græsgangene. Nu var det snart tid til, at få gjort en ende på det.
”Jeg skal nok tage mig af det,“ sagde Abram til sine tjenestefolk, og gik hen for at besøge Lot i hans telt.
”Onkel!“ sagde Lot, da han så Abram. ”Det er godt at se dig. Hvad laver du henne
hos mig her midt på dagen?“
”Kom og gå en tur med mig,“ svarede Abram, ”jeg vil gerne vise dig noget.“
Først gik de to op ad en bakke. Fra den kunne de se hele dalen foran sig.
”Lot, vores tjenestefolk slås om græsgangene og vandhullerne,“ sagde Abram. ”Det her område er ikke stort nok til alle
vores dyr. Der må ikke være splid mellem dig og mig, det er
på tide at vi skal dele os.“
Lot nikkede. Han vidste, at hans onkel havde ret.
Abrams øjne kiggede rundt på alt det land, som Gud havde
lovet ham. ”Du må selv vælge, hvor du vil bo. Vil du til venstre, går jeg til højre, og vil du til højre, går jeg til venstre.“
Lot kiggede sig omkring. Til venste kunne han se noget
land, der så rigtig godt ud. Der var gode græsmarker til hans får og geder. Det ville være
et godt sted at bo. Men ovre til højre så det endnu bedre ud! Dér var græsset så grønt
og smukt. Der var en flod, så alle kunne få nok at drikke. Det ville være et rigtig dejligt
sted at bo!
”Jeg går til højre,“ sagde Lot.
”Godt så,“ sagde Abram. ”Så går jeg til venstre.“
Abram fulgte Lot tilbage til hans telt og gik så hjem til sig selv. ”Saraj,“ kaldte han, ”vi
skal til at pakke sammen. Nu fortsætter skænderierne mellem tjenestefolkene ikke ret
meget længere. Vi skal til at flytte.“
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Leg og lær
L ØRDAG

T I R SDAG

S Ø NDAG

O N SDAG

• Hjælp dit barn med at give ettallet, han/hun
lavede i bibelklubben/sabbatskolen til den person, han/hun gerne vil sætte først i løbet af denne
uge. (Du kan også lavet et selv, ved at lave et stort
ettal af papir, skrive personens navn på og pynte
det sammen med dit barn.) Bed Gud om, at han
vil hjælpe barnet med at huske, at sætte andre
foran sig selv.
• Gå igennem huskeverset med de bevægelser, barnet lærte i bibelklubben/sabbatskolen.

• Gå en tur sammen.
Tal om højre og venstre.
Lad barnet bestemme, om I
skal gå til højre eller venstre nogle
steder på turen. Fortæl barnet
om nogle højre/venstre-ting, det
skal gøre (række højre arm i vejret, trampe med venstre fod, røre
højre øje osv.) Husk, da Lot gik til
højre, gik Abram til venstre.

• Læs sammen bibelhistorien fra 1 Mos 13,2 og
5-11. (Du kan også læse begyndelsen af kapitel
12 i Patriarker og Profeter.) Spørg: Hvordan satte
Abram Lot først? Hvordan tror du, Abram havde
det, da han lod Lot vælge først? Hvordan tror
du Lot havde det, da hans onkel bad ham vælge
først? Hvordan kan du vælge ligesom Abram?
• Tak Gud for kærlige og omsorgsfulde familier.

• Hjælp barnet med at sige: ”Jeg
elsker dig“, på en hemmelig måde, til en
anden,– nemlig ved at lade den anden vælge først.
Måske hvilket spil, der skal spilles. Måske en bog,
der skal læses. Ved at være kærlige, er vi som Abram
og Jesus.

T O R SDAG

• Skab en situation, hvor dit barn får mulighed for
at dele. Barnet kan bede en ven om at komme over
og lege, eller lave noget godt at spise, til en anden
person. Syng en ”delesang“ og tak Gud for at have
noget at dele med andre.

M ANDAG

• Lav en fåremaske af en paptallerken. Skær øjnene
ud og lav mund, ører og noget vat. Lad barnet
have masken på, og syng en sang
om får. Tak Gud for
dyrene.

F R E DAG

• Når I holder andagt, så bed barnet om at fortælle
historien om Abram og Lot. Spis noget, der har
forskellig størrelse, så barnet kan lade andre vælge
det største stykke. Syng en ”delesang“. Bed om, at
barnet altid må sætte andre først.
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