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KAPITEL 12
1 MOS 14 · PATRIARKER OG PROFETER, S. 66-68

Abram kommer
til hjælp
Hvem hjælper jer, når I har problemer eller er bange? Abram hjalp Lot, da fjenderne
tog ham til fange. Nu skal du høre, hvordan det skete…

A

bram sad ved døren og glædede sig over den forfriskende brise. Pludselig rejste han sig, og skyggede for solen med hånden, da solen blændede
ham. Han kunne se en mand komme løbende
hen til ham. Abram gik ham i møde.

”Abram“, sagde manden helt forpustet. ” Der har været et stort
slag. Sodomas konge, sammen med fire andre konger gik i krig mod deres fjender.“
Manden tog endnu en dyb indåndning.
Abram så bekymret ud. Hans nevø Lot boede i Sodoma.

Huskevers:
”Jeg vil ikke have
noget af dit“
(1 MOS 14,23)

Tema:
Vi hjælper andre
fordi vi holder af
dem.

”Hvad skete der?“ spurgte Abram.
”Sodomas konge og de andre fire konger har tabt kampen.
Fjendekongerne indtog Sodoma. De tog alt med sig, madvarer,
sølv, guld og alle menneskene. De tog også din nevø Lot og
hans familie.“
”Hvil dig her,“ sagde Abram. Han gik et stykke væk, for at
være alene og bede til Gud, om hvad han skulle gøre. Kort tid
efter samlede Abram sine soldater sammen og fortalte dem sin
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plan. Tre af Abrams naboer og deres mænd gik med ham. Snart havde de indhentet fjendekongerne og deres soldater. Men de ville ikke angribe med det samme. De ventede, til
det blev mørkt. Midt om natten ville de overraske dem og skræmme dem bort.
Denne nat blev fjendekongerne og deres mænd overraskede. De blev så bange, at de
løb væk. De havde ikke en gang tid til at tage noget af det, som de havde stjålet med sig.
Alt blev tilbage: madvarer, sølv, guld og alle dem, som de havde taget som fanger.
”Min onkel,“ råbte Lot, da han så Abram, ”det er rigtig godt at se dig.“ ”Lad os gå
hjem,“ sagde Abram. Folk samlede alt, hvad der var blevet stjålet, sammen og fulgte med
Abram hjem. Abram havde vundet kampen. Egentlig havde han ret til at beholde alt det,
som han havde vundet tilbage.
Da de kom i nærheden af Lots hjem, mødte de to mænd. Den ene var Meldisedek, som
var konge over en by, der hed Salem. Han var også præst for Gud. Han havde mad med
til Abram og hans mænd. Han velsignede Abram og sagde, ”Gud den Højeste, har givet
fjenderne i din hånd.“
Abram vidste, at det var Gud, der havde hjulpet ham i kampen, og givet ham sejr. Han
var virkelig taknemmelig for det, Gud havde gjort, og gav ham en tiendedel af alt det, han havde samlet sammen i kampen. Denne tiende blev
givet til Melkisedek, som var Guds præst i Salem.
Den anden person, som kom sammen med Melkisedek, for
at møde Abram, var Sodomas konge. Han sagde til Abram:
”Giv mig mit folk tilbage, resten kan du beholde.“
Men Abram ville ikke beholde noget som helst. ”Jeg kæmpede ikke fordi jeg ville være rig,“ sagde han. ”Jeg vil ikke
beholde noget.“ Abram bad kun om de madvarer, hans soldater allerede havde spist og
for en smule til hans tre naboer, som havde hjulpet ham. Abraham var glad for, at han
kunne hjælpe, fordi han holdt af dem. Vi kan også hjælpe andre af kærlighed.
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Leg og lær
L ØRDAG

T I R SDAG

• Bed barnet om at give billedet af det glade ansigt,
til den person, som barnet vil hjælpe. Aftal med
dit barn, hvordan han/hun kan hjælpe denne person i denne uge. Opmunter barnet til at hjælpe
uden at forvente noget for det.
• Gentag huskeverset sammen med barnet.

• Sørg for, at dit barn idag kan hjælpe nogle gange,
uden at forvente en belønning. Lad barnet tænke
på noget i hjemmet, hvor I hjælper hinanden, uden
at I betaler hinanden for det. Syng en sang om at
hjælpe andre.

O N SDAG

S Ø NDAG

• Hjælp dit barn med idag at gøre noget for en ven
eller en nabo, uden at forvente noget for det. Når
barnet er færdigt, spørg så barnet, hvordan det
føles at hjælpe andre, uden at få noget for det.
Hvorfor hjælper vi andre? Hvem ligner vi, når vi hjælper andre, uden at
vi får noget for det?

M ANDAG

T O R SDAG

• Læs sammen med barnet hele beretningen fra
1 Mos 14,11-24. Spørg: Hvorfor gik Abram i
krig? Hvem skulle egentlig have guldet og sølvet
og dyrene? Hvorfor gav Abram en tiendedel til
Melkisedek? Hvor meget beholdt Abram til sig
selv? Hvorfor hjalp Abram andre?

• Hjælp dit barn med at tegne to ansigter på en
hvid paptallerken, et glad ansigt på den ene side,
og et surt ansigt på den anden side. Gentag beretningen og lad barnet hen ad vejen vise det ansigt,
der passer til begivenhederne
i beretningen. Hvem var
glad? Hvem var sur?
Syng en glad sang
før I beder sammen.

• Lav forskellige bunker med 10
ting i – 10 mønter, 10 bønner, 10
stykker tøj osv. Hjælp barnet med
at tage en ting fra hver, som skal
være tiende. Lad barnet se på, når
du udfylder din tiendekonvolut.
Forklar barnet, at tiende er en tiendedel, som tilhører Gud.

F R E DAG

• Brug familiemedlemmer til at lave et skuespil
af historien fra Bibelen, eller dele af den.
Begynd med Abram og Melkisedek, Sodomas
konge, fjendekonger, Lot m.m. I kan også
bruge tøjdyr som erstatning for personer. Syng
en sang om at hjælpe andre. Tak Gud for mennesker, der hjælper andre.
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