LEKTIE
År A
1. kvartal
Lektie 13

Saras specielle baby
Ugens tekst og referencer:
1 Mos 18,1-15; 21,1-7; Patriarker og Profeter, kap.13.

Huskevers:
”Lad os elske hinanden, for kærligheden kommer fra Gud.”
(1 Joh 4,7) – (Bibelen på hverdagsdansk)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved, at Gud holdt sit løfte til Sara og Abraham og gav dem en søn at elske og passe på.
Føler sig sikre på, at Gud ønsker, at alle i en familie skal elske hinanden og være lykkelige.
Viser det, ved at vise kærlighed til alle i familien.

Tema:

Mennesker i kristne familier elsker hinanden.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt
Tre mænd besøger Abrahams hjem og
fortæller Abraham og Sara, at Sara vil få
en lille dreng ”ved samme tid næste år.”
Sara ler, fordi hun synes, hun er for gammel til at føde en baby. Isak, den forjættede søn, blev født til Sara og Abraham,
ligesom Gud havde sagt. Abraham og
Sara elskede deres lille dreng. Dette er begyndelsen på den store familie, som Gud
har lovet dem.
Dette er en historie om fællesskab
Ligesom Abraham og Sara elskede deres
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lille baby, Isak, sådan elsker familier i dag
også hinanden, og de deler Guds velsignelser og deres glæde med deres venner.
(Se 1 Mos 21,6)

Til læreren
”Fra ethvert kristen hjem burde der skinne
et helligt lys. Kærligheden bør give sig udslag i handling. Den bør gennemtrænge
hele vor færden i hjemmet og vise sig ved
betænksom venlighed og mild, uselvisk
høflighed. Der findes hjem, hvor dette
princip gennemføres – hjem, hvor Gud
tilbedes og den sande kærlighed hersker.
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Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

max
10 min.

A.
B.

Hvem er mor?
Baby billeder

C.

Baby pusleting

Materialer

Velkomst
1

*
2

3
4

Leg og lær
aktiviteter

Mor, bedstemor, baby
Babybilleder af børnene og de voksne
i din klasse
Pusleting, pose

Sang og bøn

max
10 min.

*Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Bedeterningen, se lektie 9

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev historien

To stole, tæppe, voksne i tøj fra
Bibelens tid, de skal spille Abraham
og Sara; bakke, frugt, brød, eller
andet spiseligt til børn,
en babydukke, pakket ind i et tæppe

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Fra disse hjem stiger morgen – og aftenbøn op til Gud som en liflig røgelse, og
hans barmhjertighed og velsignelse falder
på den bedende som morgendug.
Et velordnet kristent hjem er et stærkt
bevis for den kristne religions realitet
– et bevis, som de vantro ikke kan mod-

Små stykker papir, pose

Takkekort

tykt papir/pap, tegneredskaber

sige. Alle kan se, at der er en indflydelse
i det hjem, som påvirker børnene, og at
Abrahams Gud er med dem.” (Patriarker
og Profeter, s. 72)

Forslag til dekoration
Se lektie 9.
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Hvordan du underviser
Velkomst
Byd børnene velkommen ved døren. Spørg hvordan deres uge er gået – hvad
de er glade for/ kede af. Spørg dem, om der er noget, de har spekuleret på
fra sidste uges historie. Sæt dem i gang med den leg og lær aktivitet, som
du har valgt.

1

Leg og lær aktiviteter
Vælg den eller de aktiviteter, der passer bedst til børnenes alder og modenhed.

Medbring:
• Baby, mor,
bedstemor

A. Hvem er mor?
Inviter en mor med en baby, og også babyens bedstemor, til din sabbatsskole. Hvis
bedstemoderen ikke kan komme, så inviter en anden ældre dame i din menighed.
Bed bedstemoderen om at bære barnet ind i din sabbatsskole. Spørg børnene:
Hvem er mor til babyen? Hvis de ikke ved det, så hjælp dem med at stille spørgsmål, så de kan finde ud af det. Lad børnene spørge, hvordan man passer en baby,
lad dem komme tæt på og kikke på babyen, og forsigtig røre ved babyen. (Hvis
moderen tillader det)
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på disse spørgsmål: Hvorfor troede I, at
var babyens mor? Hvorfor troede I ikke, at
kunne være babyens
mor? Vores bibelhistorie i dag handler om en dame, der fik en baby, da
hun var ældre end
. Det var en meget speciel baby, og hun elskede
sin baby meget højt. Vores historie i dag vil hjælpe os, så vi ved at
Mennesker i kristne familier elsker hinanden

Medbring:
• Babybilleder af
børnene i din
klasse
• Babybilleder af
de voksne i din
klasse

B. Babybilleder
Hvis du ikke spurgte om det sidste sabbat, så ring hjem til dine elever, og bed forældrene om at bringe et babybillede af deres barn med i sabbatsskole. Bed de voksne
om det samme.
Bland alle babybillederne og vis dem til børnene og se, om de kan finde ud af,
hvem der er på billederne.
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på disse spørgsmål: Var det nemt at se, hvem der
var på billederne? Kunne I kende jeres venner? Hvem har en lillebror
eller -søster? Kan du huske, da din bror eller søster blev født? Det er
meget spændende, når der kommer en ny baby i familien. I dag skal vi
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hører om en familie, som blev meget lykkelige, da de fik deres specielle
baby. Hvorfor? Fordi
Mennesker i kristne familier elsker hinanden

C. Baby-pusleting
Læg baby tingene i en æske eller en pose. Bed børnene om at komme en ad gangen
og tage noget ud af æsken. Tal om, hvad hver ting bruges til. Bed børnene fortælle,
hvad deres baby søster eller bror hedder, og også navnene på andre babyer, som
de kender.

Medbring:
• Pusleting til en
baby
• En æske eller
pose

Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på disse spørgsmål: Har din mor og far brugt nogen
af disse ting til dig, da du var en baby? Tror du, de var spændte, da de
fandt ud af, at du skulle komme? Hvordan forberedte de sig til din fødsel? Alle familier er meget spændte, når de venter en ny baby. De prøver
at passe godt på deres baby, fordi
Mennesker i kristne familier elsker hinanden

Noter
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Sang og bøn

*

Fællesskab
Fortæl om børnenes glæder og sorger (hvad de har været glade for eller kede af)
ud fra det de fortalte, da de kom (det som er passende). Byd gæsterne specielt
velkommen og introducer dem ved navn. Husk at bemærke, hvis nogen har haft
fødselsdag i ugens løb.
Sangforslag
Jeg er med jer alle dage – (Syng med, nr 180)
Søg først Guds rige – (Syng med, nr 118)
Om jeg er lille eller stor – (Syng og mal, nr 46)
Jesus er min bedste ven – (Syng og mal, nr 31)
Over bjerge, gennem dale, vil jeg følge, når Jesus kalde mig
Jeg har besluttet, at følge Jesus.
Med Jesus i familien (Børnesange nr 83)
Jesus elsker alle små (Børnesange nr 34)
Mission
Sig: Vi har talt om babyer i dag. Det er ikke alle babyer, der har en
mor og en far, der kan fortælle dem om Jesus. Men Jesus ønsker, at
alle skal vide, hvor meget han elsker dem. I dag skal vi høre, hvordan
fandt ud af, hvor højt Jesus elsker os.
Brug historien fra Børnenes missionshistorie eller en anden historie, som du
har mulighed for at bruge. Sæt navnet ind på den person, som historien handler
om.
Kollekt
Sig: Vores kollekt bliver brugt, så læger og sygeplejersker og præster
og andre, kan fortælle andre mennesker om Jesus og hans store kærlighed til os.
Bøn
Når du beder, så tak Gud for alle de babyer, som børnene har nævnt. Opfordere
de børn, der har en søster eller bror, til at takke Gud for deres søskende.
(*Sang og bøn kan bruges når som helst i programmet)

Noter
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2

Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Medbring:
• To stole
• Et tæppe
• Små stykker
tørret frugt,
kiks, osv.
• En bakke
• En babydukke,
pakket ind i et
tæppe
• Tøj fra Bibelens
tid, til 2 voksne
• To voksne, en
herre og en
dame

Personer
• En ældre herre til
at spille Abraham
• En ældre dame til
at spille Sara
Kulisse
Lav et telt ved at
sætte to stole ca. en
meter fra hinanden.
Stolesæderne
skal
vende udad. Læg et
tæppe over, så det
forestiller et telt. Lad
Sara sidde inde i teltet, så børnene ikke

kan se hende.
Begynd med, at Abraham kommer ind
med en bakke i hånden med små stykker
frugt, brød, kiks osv. til børnene.
Abraham: God morgen. Jeg hedder
Abraham. Tidligere hed jeg Abram, men
Gud har givet mig et nyt navn. Velkommen
til mit hjem. Her hvor jeg bor, byder vi altid
vores gæster noget at spise. Har I lyst til et
stykke frugt? (Abraham inviterer børnene
til at komme op og sidde tæt ved teltets indgang. Han giver dem frugt fra bakken.)
Lad mig fortælle jer om nogle gæster,
jeg har haft. Der var tre. Jeg sad en dag
her og da jeg kikkede op, så stod de lige
derover. (Peg hen mod det sted, hvor de
stod) Jeg inviterede dem indenfor, så de
kunne få noget at spise, og de sagde ja.
Jeg hentede vand, så de kunne få vasket
deres fødder. Min kone Sara og tjenestefolkene lavede maden, og jeg sad og snakkede med dem, mens de spiste.
Det var meget interessant at tale med
dem. For ved I hvad? Sara, hun er gammel. Hun er 90 år. Vi har aldrig fået børn.
Men en af gæsterne fortalte mig, at om et
år, så skulle Sara få en søn. Sara hun lyttede inde i teltet, ligesom I lytter nu. Kom
ud, Sara, og fortæl os, hvad der så skete.

Sara: (kommer ud af teltet med babydukken i armene) Ja, jeg var inde i teltet, ligesom min mand, Abraham, har fortalt,
og Abraham snakkede med dem, mens de
spiste. Jeg hørte, at den ene mand sagde,
at om et år skulle jeg føde en baby. Jeg
kunne ikke lade være med at le. Kik bare
på mig! Jeg er 90 år! Jeg er alt for gammel
til at få en baby.
Så spurgte manden, hvorfor jeg lo.
”Er der noget, der er umuligt for Gud?”
spurgte han. Jeg holdt meget hurtigt op
med at le, for jeg vidste, at den mand
måtte være Herren. Hvordan kunne han
ellers vide, hvad jeg tænkte?
Nu var det sådan, at Guds løfte gik i opfyldelse, og vi fik en dejlig baby søn. Vi
kaldte ham Isak, og navnet betyder ”at le.”
Gud fik mig til at le, og denne specielle
baby har bragt så megen glæde til vores
hjem. Vi elsker ham meget højt. Abraham
og jeg priser Gud, fordi han har været så
god imod os.
Mennesker i kristne familier
elsker hinanden

Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Hvad ville du tænke, hvis din bedstemor fortalte dig, at hun skulle
have en baby? Hvordan havde Sara
det, da hun fik at vide, at hun skulle
have en baby? Hvorfor lo hun? Hvem
var deres gæst? Hvordan vidste Sara
det? Hvorfor kaldte Abraham og
Sara deres søn for Isak? Ja, babyer
gør os glade:

Brug bibelhistorien
Åben din Bibel til 1 Mos 18. Peg på teksten og sig: Her finder vi bibelhistorien for i dag. Læs et par vers højt eller
omskriv ordene, hvis det er nødvendigt.
Spørg: Hvor mange besøgende kom
der til Abrahams telt? (Tre) Hvad
gjorde Abraham og Sara for dem?

Medbring:
• Bibel
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(de inviterede dem til at hvile sig og få
noget at spise) Hvorfor lo Sara, da en
af gæsterne sagde, at hun skulle få
en baby? (hun troede ikke på, at hun
kunne få en baby, fordi hun var så gammel) Hvilket navn fik deres baby?
Hvorfor? (Isak, som betyder latter. Han
bragt dem megen glæde.) Elsker forældre deres babyer?

Slå op til 1 Joh 4,7 og
sig: Her finder vi huskeverset i Bibelen,
Guds ord. Læs teksten højt og få så børnene til at stå i en rundkreds. Brug de følgende fagter, for at lære dem verset:

Medbring:
• Bibel

Lad os elske
Hinanden

Mennesker i kristne familier
elsker hinanden

For kærligheden

Huskeverset
”Lad os elske hinanden, for kærligheden
kommer fra Gud.” (1 Joh 4,7) (Bibelen på
hverdagsdansk)

kommer fra Gud
1 Joh 4,7

Noter
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fold armene over
brystet
læg en arm om
barnet på hver
side af dig
fold armene over
brystet
peg opad
lav en åben bog
med hænderne
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3

Forstå bibelhistorien

Skriv i forvejen på sedlerne og læg dem i
posen.
Skriv fx: laver mad til dig, hjælper dig
med at bade, hjælper dig med at gøre
rent på dit værelse, læser for dig, giver dig
knus, binder dine snørebånd, fortæller dig
om Jesus, giver dig kys, leger med dig.

gøre det, der står på sedlen. Man må
ikke sige noget, kun vise det ved at
gøre det, der står på sedlen. Så skal
vi se, om der er nogen af jer, der kan
gætte hvad det er. Vær opmærksom
på, at nogle børn skal have en voksen til
at hjælpe sig med dette.

Sig: Abraham og Sara havde i lang
tid ventet på at få en baby. Tror du,
de elskede ham? Vores familier elsker også os. Her i min pose har jeg
mange små stykker papir. Jeg har
skrevet på dem, nogle af de ting,
som familier gør for hinanden, for
at vise, at de elsker hinanden. Nu vil
jeg vælge et barn, der sidder stille,
til at komme og tage et stykke papir
op af min pose. Så hvisker jeg, hvad
der står på sedlen, og så skal barnet

Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på disse spørgsmål: Hvem hjælper dig derhjemme?
Hvem hjælper du? Hvordan har du
det, når du har hjulpet nogen i din
familie? Gud har givet os familier

4

Medbring:
• Små stykker
papir
• En pose

Mennesker i kristne familier
elsker hinanden

Sig det med mig.

Brug bibelhistorien

Børnenes bibelhistorie
Sig: Abraham og Sara takkede Gud
for deres søn Isak. Lad os lave nogle
takkekort til (mor, bedstemor, baby)
som var sammen med os i begyndelsen af vores sabbatsskole. (Hvis du
ikke havde besøg af en baby med mor og
bedstemor, så lad børnene lave takkekort
til en person, der tager sig af dem.)

at give et takkekort til en, du holder af? Er det rart, hvis nogen siger
tak til dig, fordi du har gjort noget
for dem? Skal vi ikke, i denne uge,
prøve at huske at sige tak til alle
dem, der hjælper os? Husk at sige
tak, til din familie, når de hjælper
dig. Hvorfor? Fordi

Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på disse spørgsmål: Husk at give dit kort, til den
person, som du vil takke. Er det rart

Medbring:
• Tykt papir
eller pap
• Tegneredskaber

Mennesker i kristne familier
elsker hinanden

Afslutning
Sig Gud tak, for hver enkelt i din familie. Sig
tak, fordi Gud har givet os familier, der elsker
os og hjælper os.
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B Ø R N E N E S

Ugens tekst
og referencer
1 Mos 18,1-15;
21,1-7
Patriarker og
Profeter, kap.13.

Huskevers
”Lad os elske hinanden, for kærligheden kommer
fra Gud.”
(1 Joh 4,7)
(Bibelen på hverdagsdansk)

Tema

Mennesker
i kristne familier elsker
hinanden.
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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!
Abraham 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 at gå derude i
middagsheden!
Abraham
kom
langsomt på benene og skyndte sig
hen mod mændene.
”Kom og hvil jer lidt
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 af disse
træer og hvil jer lidt,
mens jeg sørger for
noget mad.”
”Mange
tak!”
svarede de. ”Det
bliver rart at hvile
sig lidt.”
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
Lørdag
• 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

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.
Tirsdag
• 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
for kærligheden fold armene over brystet
kommer fra Gud peg opad
1 Joh 4,7
lav en åben bog med hænderne

Onsdag
• 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.

Søndag
• 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.

Torsdag
• 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.)

Mandag
• Fortæl dit barn, hvordan du havde det,

Fredag
• 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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