Uge 4

Besøg fra himlen
Ugens tekst og
referencer
1 Mos 18, 1-33. Patriarker og Profeter, kapitel
12

Huskeverset
”Tænk ikke hver især
på jeres eget, men tænk
alle også på de andres
vel.” Fil 2, 4

Hovedmålet
er, at børnene
ved, at Gud ønsker,
at de skal forsvare andre
– tale på deres vegne.
accepterer at de har
et ansvar overfor andre
også overfor dem, som
endnu ikke kender Jesus.
viser det ved at tale
på andres og Guds
vegne.

Bibelhistoriens
røde tråd
Gud ønsker, at vi skal
forsvare andre.
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Månedens tema
Gud beder os om at hjælpe andre.

Bibelhistoriens hovedpunkter
Abraham tilbyder tre rejsende et måltid mad. Mens de spiser,
står Sara inde i teltet og lytter. Da den ene af de besøgende
fortæller, at Sara vil få et barn, ler hun. Den besøgende siger:
”Hvorfor lo Sara? Er der noget der er for svært for Gud?”
Nu ved Abraham og Sara, at det er Herren, som er på besøg.
Da Herren fortæller Abraham, at Sodoma skal udslettes, går
Abraham i forbøn for indbyggerne og beder Gud om at skåne
dem.

Dette er en bibelhistorie om tjeneste
Da Abraham bad Gud om at skåne Sodoma, talte han på vegne
af de indbyggere, som boede i byen. At forsvare andre – tale
på deres vegne – er at føre troen ud i handling. Når vi ser
nogen blive dårligt behandlet eller trænge til hjælp, er det op
til den kristne at forsvare vedkommende – tale med myndighederne eller med andre, som kan hjælpe - på hans/hendes
vegne. Børn kan lære at fortælle det til en voksen, hvis de
møder nogen, som har brug for hjælp.

Til lærerne
Lot, Abrahams broder
Harans søn, flyttede til
Sodoma. Indbyggerne i Sodoma
og Gomorra
levede, som om
Gud ikke eksisterede. Selv
om Lot boede
i Sodoma, tog
han afstand
var de ugudelige ting, som
var en del af

Tje ne s t e

Program oversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

Materialer

Velkomst

1

Sig goddag ved døren
Ingen
Lad børnene fortælle
hvad de har oplevet…
_______________________________________________________________________________
Leg-og-lær
10 min
A. Del hemmeligheden
En lille gave til hvert barn,
aktiviteter
med nogen
gavepose.
B. Den fremmede
Ældre gæst, bibler.
C. Kategorier
Aviser/blade/kataloger, lim
sakse, papir.
_______________________________________________________________________________

*
2

3
4

Hygge, sang,
mission og bøn

10 min

Hygge
Fødselsdagslys, gave.
Lovsang
Sangbøger/overheads
Mission
Missionshistorien
Kollekt
Ingen
Bøn
Ingen
_______________________________________________________________________________
Oplev historien

Stribet lagen/grønt stof, bibelsk
tøj til 3 børn, skål, kniv, bakke
Læs selv
med frugt og pitabrød, kopper,
lille papkasse til ovn, kopier af
Skriv det! Bed det!
spørgsmål og svar.
Bibler.
_______________________________________________________________________________
Bibelhistorien

20 min

Fortstå bibelhistorien

15 min

Brug bibelhistorien

15 min

Små kartotekskort eller sedler,
blyanter.
Rollespil
_______________________________________________________________________________
Ingen

*Hygge, sang og bøn kan bruges når som helst i programmet.

indbyggernes hverdag. Abraham reddede Lot og
hans familie fra at blive udslettet sammen med
Sodoma, fordi han gik i forbøn for dem.

Dekorationer
Brug dekorationsforslagene bibelhistorie nr. 1
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G e n n e mg å lek t i en

Velkomst
Stå ved døren og ønsk børnene velkommen. Lad
dem fortælle om ugens positive og negative oplevelser. Gå derefter i gang med den eller de leg-oglær aktiviteter som du har valgt.

1 Leg-og-lær aktiviteter
Vælg den aktivitet (de aktiviteter) som passer
bedst til børnenes modenhed, antallet af børn,
hjælpere og lokalets størrelse.

F Del hemmeligheden med nogen
O
R
Bring:
S
• En gaveæske
L
• Lille gave til hvert barn
A
• Bibler
G
A

Køb eller lav en lille gave til hvert barn.
Læg gaverne i en sjov gaveæske. Når børnene kommer og er faldet til ro så hvisk
til et par stykker: ”Skal jeg fortælle dig en hemmelighed. Om et øjeblik, får I en overraskelse.”
Vend ryggen til og lad som om du ordner noget.
Nogle af børnene vil sikkert prøve at finde ud af
hvad det var, du hviskede til deres kammerater.

Tilbagemelding
Sig: Hvem hørte ikke hemmeligheden? Lad børnene række hænderne i vejret. Hvordan har man
det, når man bliver holdt udenfor? (bliver sur,
nysgerrig, ligeglad) Hvem hørte hemmeligheden
uden at fortælle den videre? Hvem fortalte hemmeligheden videre?
Giv børnene deres gaver. Nogle hemmeligheder
er så gode, at vi slet ikke kan lade være med
at fortælle dem til andre. I det næstsidste vers i
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Bibelen Åb. 22, 20 står der noget, der er en hemmelighed for mange mennesker, fordi de aldrig
læser i Bibelen. Hvad står der? (vent til børnene
har fundet verset og læst det højt) Jesus kommer
snart. Tror I, at Jesus ønsker, at det skal være en
hemmelighed? Nej, Jesus ønsker, at vi skal tale
på hans vegne og fortælle andre mennesker, at
han snart kommer igen. Det er det vi skal huske
fra bibelhistorien i dag.
GUD ØNSKER, AT VI SKAL TALE PÅ
ANDRES VEGNE.

F Den fremmede
O Aftal med en yngre mand om at besøge
R gruppen klædt ud som en gammel, forkomS men mand (gammel jakke, hat og stok). Lad
L ham komme ind i lokalet og virke forvirret.
A Bed ham om at sidde ned. Ignorer ham,
G mens du fortsætter med næste aktivitet.
B

Lad ham begynde at hoste, gå lidt rundt,
bede om vand og mumle, at han fryser. Sig:
”Vent lige lidt (personens navn). Jeg kommer om
et øjeblik.” Gentag dette to eller tre gange men
bliv ved med at ignorere hans behov, indtil han
går ud igen. Når han er gået, så stop aktiviteten
og se dig omkring. Peg på den tomme stol og sig:
”Sad der ikke en ”gammel mand” på den stol for et
øjeblik siden, som sagde, at han var tørstig, og at
han frøs? (jo) Hvor er han gået hen? Bed et par
af børnene om at se efter ham udenfor. Lad dem
bringe den ”ældre mand” tilbage.
Sig: Jeg har lyst til, at I skal hilse på den fremmede, som trængte til hjælp for lidt siden. Fortæl
hvad han hedder. Bed ham om at fortælle børnene lidt om sig selv, og hvorfor han elsker Gud.
Fortsæt med tilbagemeldingen.

Tilbagemelding
Sig: Hvorfor gik vores besøgende igen? (vi hjalp
ham ikke; vi overså ham) Hvordan har vi det
nu? (flove; kede af det) Hvorfor? (vi skulle

have hjulpet) Hvem talte til vores besøgende?
Hvorfor? Hvorfor ikke? (grunden kunne være, at
de så, hvordan du selv behandlede ham) Var der
nogen som prøvede at være venlig?
I bibelhistorien i dag skal vi høre om Abraham,
der engang fik besøg af tre fremmede. Læs 1 Mos.
18, 2 ”Abraham så op og fik øje på tre mænd,
som stod der, og da han så dem, løb han dem
i møde fra teltåbningen og kastede sig til jorden
for dem.”
Sig: Hvordan behandlede Abraham de fremmede?
(med respekt; venligt;) Hvis Abraham havde
siddet her i dag, hvad tror I, at han ville have gjort,
da vores besøgende kom ind? (givet ham hånden;
tilbudt ham noget at drikke; fundet en god stol
til ham) Hvad ville han have sagt til os? (bedt os
om at være mere venlige; han ville tale på den
ældre mands vegne). Hvorfor? Fordi
GUD ØNSKER, AT VI SKAL FORSVARE
ANDRE.

føler sig udenfor og måske også bliver drillet mere
end andre, hvilke børn skulle så med på billedet?
(fattige, handicappede, syge, udlændinge) Hvordan kan vi hjælpe børn, som bliver drillet, og tale
på deres vegne? (lege med dem; acceptere dem;
vise andre, at de kun er anderledes udenpå, ikke
indeni.) Bibelhistoriens røde tråd GUD ØNSKER, AT VI SKAL TALE PÅ
ANDRES VEGNE.

F
O Kategorier
R
Bring:
S
• Aviser/blade/kataloger
L
• Sakse, lim, og papir
A
G
C

Del jer op i mindre grupper. Giv følgende til
hver gruppe: aviser, blade, kataloger, lim,
sakse og et stykke papir med gruppens arbejdsopgave skrevet øverst. Eksempler på arbejdsopgaver
kan være: tøj; biler; dyr; mad; sport; etc. Give
børnene nogle minutter til at klippe billeder og ord
ud, som fortæller noget om deres arbejdsopgave
(kategori), og lime dem på papiret.

Tilbagemelding.
Sig: Lad hver gruppe fortælle, hvad deres arbejdsopgave (kategori) var og vise deres billede. Sig:
Hvis vi skulle lave et billede af børn, som ofte
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Hygge, sang, mission og bøn

*

Ønsk børnene, og de besøgende velkommen. Husk at fejre fødselsdage eller andre
ting, der sker i børnenes hverdag. Tag tid til at tale om, hvordan det gik med ugens
slagplan.

Sangforslag
Brug sangforslagene fra bibelhistorie nr. 1

Mission
Der findes mennesker overalt i verden, som taler på Guds vegne og fortæller andre,
at Jesus snart kommer igen. Historien i dag handler om.… Fortæl børnenes missionshistorie.

Kollekt
Brug samme kollektkurv hele måneden.

Bøn
Lad et eller to børn bede.

2 Bibelhistorien
Bring:
• Et stribet lagen
• Grønt stof/store grønne
håndklæder.
• Bibelsk tøj til tre børn
• Skål
• Bakke med mad
• Kande med vand
• Kopper
• Bibler
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Oplev bibelhistorien
Personerne: Abraham, Sara og de tre besøgende
Rekvisitter: Bibelsk tøj. Skål. Pitabrød. Bakke
med frugt. Kande med vand. Kopper. Stort
stribet lagen til telt. Flere stykker grønt stof. Lille
papkasse, hvor den ene side er fjernet, og som
stilles på hovedet og bruges som ovn.
Scenen: Hæng et stort stribet lagen (eller tæppe)
henover ryggen på nogle stole, så det ligner et
telt. Lad et hjørne af teltet hænge løst, så ”Sara”
kan sidde indenfor teltåbningen og lytte. Giv de
af børnene, som skal være de store træer i Mamre,
noget grønt stof eller nogle store grønne håndklæ-

Historien
(Abraham sidder udenfor teltet. Læs 1 Mos.18, 1- 2)
”Engang viste Herren sig ved Mamres Ege for
Abraham, mens han sad i teltåbningen på den
tid af dagen, hvor det var allermest varmt. Han
så op og fik øje på tre mænd, som stod der,
og da han så dem, løb han dem i møde fra
teltåbningen og kastede sig på jorden for dem.”
(de fire besøgende kommer ind ad døren. Abraham
løber dem i møde og kaster sig ned for dem.)
(Fortsæt med at fortælle historien, mens du
holder Bibelen åben)
”Kom og hvil jer uden for mit telt,” sagde
Abraham. ”Så kommer jeg med vand, så I kan
vaske jer og med mad, så I kan få noget at
spise. Når I er mætte, kan I sidde i skyggen af
træerne og hvile lidt.”
”Tak, det vil vi gerne,” sagde mændene, og
satte sig i skyggen af de dejlige høje træer. (træerne svajer og mændene sætter sig i deres skygge.)
Abraham skyndte sig hen til teltet. ”Sara!”
råbte han. ”Find noget mel, ælt det og bag et
brød til vore gæster”. (Sara sætter sig på hug,
lader som om hun ælter en dej og lægger ”dejen”
ind i ”ovnen.”)
Abraham selv løb ud på marken og valgte en
kalv, som tjeneren gjorde i stand.
Da brødet, kødet, frugten og resten af maden
var parat, (Sara tager pitabrødene ud af ovnen)
bar Abraham maden ud til gæsterne. (Abraham
bærer maden hen til gæsterne på en bakke)
Mens de spiste, stod Abraham i skyggen af
træerne.(træerne svajer) Sara blev inde i teltet,
hvor hun stod og lyttede.
”Hvor er din kone Sara?” spurgte en af gæsterne
”Hun er inde i teltet,” svarede Abraham
”Om et år vil Sara få en søn,” sagde gæsten.
Sara, som stod inde i teltet, begyndte at le. (Sara
ler) Skulle hun gamle kone få en søn!
Gæsten rynkede panden. ”Hvorfor lo Sara?”
sagde han. ”Er der noget, der er så svært, at Gud
ikke kan klare det?”

Pludselig forstod Abraham og Sara, at den
ene af deres gæster var Jesus.
Da gæsterne havde spist, rejste de sig og
sagde farvel. Abraham gik sammen med dem
ud til vejen forbi de store træer. Her stoppede
Jesus for at tale alene med Abraham. (Jesus og
Abraham stopper, mens de andre går videre.)
”Jeg har hørt om al den ondskab, der er i
Sodoma,” sagde Jesus ”Og jeg er kommet for at
se, om det passer.” Abraham vidste, at Sodoma
var en ond by. Lot, og hele hans familie, boede
i Sodoma. Abraham elskede Lots familie. Han
var også bekymret for de andre mennesker,
som boede i Sodoma.
”Herre,” sagde han. ”Vil du også udrydde alle
de gode mennesker, som bor i Sodoma? Hvis
der nu er 50 gode mennesker, vil du så ikke
lade være med at ødelægge byen.”
”Jo,” svarede Jesus. ”Hvis jeg finder 50 gode
mennesker i Sodoma, bliver byen ikke ødelagt.”
Abraham stod og tænkte. Tænk, hvis der nu
ikke var 50 gode mennesker i Sodoma? ”Hvis
der nu kun er 45 gode mennesker,” spurgte
Abraham
”Jeg vil ikke ødelægge Sodoma, hvis der er 45
gode mennesker.” svarede Jesus
Abraham var stadigvæk ikke tilfreds. ”Hvis
der bare er 40?”
”Jeg vil ikke ødelægge byen, hvis der er 40.”
svarede Jesus.
”Hvis der er 30?” spurgte Abraham.
”Heller ikke hvis der er 30” svarede Gud.
”Hvad nu, hvis der kun er 20?” bad Abraham.
”Heller ikke hvis der kun er 20” svarede Jesus.
”Du må ikke blive vred, Herre” hviskede Abraham, ”men lad mig få lov til at stille endnu et
spørgsmål. Vil du lade være med at ødelægge
byen, hvis der kun er 10 gode mennesker?”
”Ja,” sagde Jesus. ”Hvis der er 10 gode mennesker, så skal jeg ikke ødelægge byen.”
Da Jesus gik videre til Sodoma, gik Abraham
tilbage til teltet. Han var tilfreds. Han havde
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gjort alt, hvad han kunne, for at tale på vegne
af Sodomas indbyggere.
der. (Hvert træ består af to børn, der holder i hver
sin ende af stoffet/håndklædet). Forklar ”træerne”,
at de skal svaje i vinden og vifte med det grønne
stof, så de kaster skygger hen over Abrahams
telt, hver gang træerne nævnes i historien. Vælg
fem børn til at spille Abraham, Sara og de tre
besøgende. Bed en voksen hjælper om at hjælpe
børnene ”spille” på de rigtige tidspunkter.

tale til at flygte sammen med ham var hans
kone og deres to døtre.
• Hvad tror I, Gud ønsker, at vi skal lære af historien om Abraham? (godtag alle svar)
GUD ØNSKER, AT VI SKAL TALE PÅ
ANDRES VEGNE.

Læs selv
Bring:
• Bibler

Tilbagemelding
Sæt jer i grupper på tre eller fire med en voksen
hjælper i hver gruppe. Giv hver gruppe et kopi
af spørgsmålene og svarene. Læs spørgsmålene
og de mulige svar, et ad gangen. Giv grupperne
et par minutter til at tale sammen og bestemme,
hvilke svar de vælger.

Spørgsmål:
• Hvorfor bad Abraham Jesus om at lade være
med at ødelægge byen, hvis der var 50 gode
mennesker? Fordi (vælg et svar)
(a) De havde store familier dengang.
(b) Lot havde måske 50 tjenestefolk.
(c) Lot havde haft tid til at fortælle indbyggerne i Sodoma om Jesus. (alle tre svar kan
være mulige. Svar ”c” er mest relevant til
bibelhistoriens budskab.)
• Hvorfor blev Gud ikke vred på Abraham, da han
talte på vegne af indbyggerne i Sodoma? Fordi
(vælg et svar)
(a) Han elskede Abraham.
(b) Gud ønsker, at vi skal forsvare andre– tale
på deres vegne.
(c) Abraham talte, fordi han holdt af de mennesker, som boede i Sodoma. (alle tre svar
kan godtages)
• Var der 10 mennesker, som elskede og tilbad
Gud, i Sodoma?
(a) Åbenbart ikke. De eneste Lot kunne over-
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Sig: Tror I, at der er flere personer i Bibelen, der
talte andres sag?
Lad børnene blive i deres grupper. Giv et skriftsted
til hver gruppe. Når de har læst det, så hjælp dem
med at besvare følgende spørgsmål: (a) Hvad var
Guds budskab? (b) Hvem kom med budskabet?
(c) Hvem var budskabet til? Giv alle grupperne
anledning til at rapportere tilbage.
• 2 Mos 7, 2-7
Moses og Aron taler til Farao
• 2 Samuel 12, 7-10 Natan taler til David
• ApG. 2, 14-21
Peter taler på pinsedagen
• ApG. 8, 26-35
Filip taler til hofmanden
• ApG. 9, 10-19
Ananias taler til Saul

Tilbagemelding:
Sig: Moses og Aron talte til en farao. Natan talte
til en konge. Det var ikke ufarligt, for dengang
havde kongerne og faraoerne meget mere magt,
end fx dronning Margrete har i dag. Ananias talte
til Saul. Han havde kastet mange kristne i fængsel,
så han var også en farlig mand. Peter, der var en
almindelig fisker, talte til en kæmpestor forsamling. Hvem hjalp dem til at blive så modige? (Gud)
Kan Gud også hjælpe os til at blive modige nok, til
at tale på Guds vegne? (Ja,) Hvad ønsker Gud, at
vi skal fortælle vore kammerater og naboer? (at
han snart kommer igen; at han elsker dem; at han
er deres ven) Hvorfor skal vi tale på Guds vegne?
(Gud ønsker, at alle skal blive frelst)

3 Forstå bibelhistorien
Skriv det! Bed det!
Bring:
• kartotekskort eller små
stykker papir.
• Blyanter.
• Bibler
Giv hvert barn et kartotekskort eller et stykke
papir og en blyant. Sig: Gud ønsker, at vi skal
have omsorg for de mennesker, der endnu ikke
kender Jesus. Han ønsker, at vi skal bede for dem
og fortælle dem om ham, når vi har en anledning.
Tænk på en person I kender, som ikke kender
Jesus. Skriv personens navn på kortet. Luk
øjnene et øjeblik og bed for vedkommende. Bed
om, at personen må lære Jesus at kende. Bed
også om at I må få mod til at fortælle ham eller
hende om Jesus. Brug nogle minutter til stille bøn.
Bed børnene om at slå op til Fil 2, 4 og stå op, når
de har fundet det. Læs huskeverset i kor. ”Tænk
ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også
på de andres vel” Det betyder, at vi ikke bare skal
tænke på selv at komme i himlen. Vi skal også
tænke på andre – vores familie, kammerater,
naboer, ja selv folk ude i verden, som vi aldrig har
set. Lad børnene gemme indekskortene i deres
Bibler, og bede for personerne hver dag i ugen,
som kommer.

4 Brug bibelhistorien
Lad børnene planlægge og rollespille forskellige
måder, de kan fortælle deres kammerater om
Jesus på. Opmuntre dem til at invitere mindst en
kammerat med til Bibelklub næste uge.

Afslutning
Mind dem om at fortsætte med at læse bibelhistorien resten af ugen og gøre de daglige aktiviteter.
Slut med bøn. Bed Gud om at hjælpe børnene til
at få mod til at tale på andres og Guds vegne, i
ugen som kommer.
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B ørn e n e s bi belmat eriale

Besøg fra himlen
”Tøser,” råbte Jonas og smækkede med døren. ”De er
dumme alle sammen. Jeg gidder ikke lege med dem.
De ødelægger alt.”
”Hvad med mig?” spurgte mor. ”Jeg er også en pige,
og det er Charlotte også”
Jonas gav sin lillesøster på tre år et knus. ”Det er
ikke jer, jeg taler om.” sagde han. ”Det er Karin. Hun
er så dum.
Mor smilede. ”Selv om folk er irriterende, kan vi godt
forsvare dem.” sagde hun. ”Husker du historien om
Abraham, da han forsvarede en helt by fuld af utaknemmelige mennesker?
Abraham sad i teltåbningen og hvilede sig. Det
var midt på dagen og meget varmt. Da han så op,
fik han øje på tre mænd, som stod på vejen. Han
rejste sig med det samme, løb hen til dem, bøjede
sig ned og sagde: ”Kom og hvil jer uden for mit
telt. Så kommer jeg med vand, så I kan vaske jer,
og mad, så I kan få noget at spise. Når I er mætte,
kan I sidde i skyggen af træerne og hvile lidt.”
”Tak, det vil vi gerne,” sagde mændene, og satte
sig i skyggen af de dejlige høje træer.
Abraham skyndte sig hen til teltet. ”Sara!” råbte
han, ”vi har gæster. Find noget mel, ælt det og
bag et brød til vore gæster.” Derefter skyndte han
sig ud på marken og valgte en kalv, som tjeneren
gjorde i stand.
Da brødet, kødet, frugten og resten af maden
var parat, bar Abraham maden ud til gæsterne.
Han blev stående i skyggen at træerne, mens de
spiste, mens Sara blev inde i teltet, hvor hun stod
og lyttede.
”Hvor er din kone Sara?” spurgte en af gæsterne.
”Hun er inde i teltet,” svarede Abraham.
”Om et år vil Sara få en søn,” sagde gæsten.
Sara, som stod inde i teltet, begyndte at le. Skulle
hun gamle kone få en søn!
Gæsten rynkede panden. ”Hvorfor lo Sara?”
sagde han. ”Er der noget, der er så svært, at Gud
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ikke kan klare det?”
Pludselig forstod Abraham og Sara, at den ene
af deres gæster var Jesus.
Da gæsterne havde spist, rejste de sig og sagde
farvel. Som det var skik og brug, gik Abraham
sammen med dem ned ad vejen. Her stoppede
Jesus for at tale alene med Abraham, mens de
andre gik videre.
”Jeg har hørt om al den ondskab, der er i
Sodoma,” sagde Jesus ”Og jeg er kommet for at
se, om det passer.” Abraham havde også hørt om
de onde ting, som indbyggerne i Sodoma gjorde.
Men det var også der, Lot og hans familie boede.
Abraham elskede Lots familie. Lot var i hvert
fald ikke ond. Abraham var også bekymret for
Sodomas andre indbyggere. Mange kendte ikke
Gud.
”Herre,” sagde han. ”Vil du udrydde alle de gode
mennesker i Sodoma sammen med de onde? Hvis
der nu er 50 gode mennesker, vil du så ikke lade
være med at ødelægge byen?”
”Jo,” svarede Jesus. ”Hvis der er 50 gode mennesker i Sodoma, bliver byen ikke ødelagt.”
Abraham tænkte sig om. Hans venlighed og
omsorg overfor andre fik ham til at spørge igen:
”Hvis der nu kun er 45 gode mennesker?”
”Jeg vil ikke ødelægge Sodoma, hvis der er 45
gode mennesker,” svarede Jesus
Men Abraham var stadigvæk ikke tilfreds, og tre
gange til bad han Gud om at skåne indbyggerne
i Sodoma. Den fjerde gang sagde han: ”Du må
ikke blive vred Herre, men lad mig få lov til at
stille endnu et spørgsmål. Vil du lade være med
at ødelægge byen, hvis der kun er 10 gode mennesker?”
”Ja,” sagde Jesus. ”Hvis der er 10 gode mennesker, så bliver byen ikke ødelagt.”
Derefter gik Jesus videre til Sodoma, og Abraham gik tilbage til sit telt. Han var tilfreds. Han
havde gjort alt, hvad han kunne for at tale Sodomas indbyggeres sag og frelse deres liv.

Daglige aktiviteter
Lørdag
Lav et telt af stole og tæpper. Sæt dig ind i
teltet, luk øjnene og forestil dig, at du er Abraham. Hvilke træer står uden for dit telt? (1 Mos.
18,1) ______________
Bibelen fortæller, at Abraham fik besøg på
den varmeste tid af dagen. Hvad tror du
klokken var? _______ Hvor mange var de?
______________
Læs 1 Mos 18, 1-5 sammen med mor og far.
Hvorfor stoppede Jesus udenfor Abrahams telt?
Søndag
Læs Fil 2, 4 og 1 Mos 18, 1-8 sammen med mor
og far. Hvor mange ting gjorde Abraham, der
viser, at han tænkte på andre først? __________
Vidste Abraham, hvem gæsterne var? _________
Hvad kan du lære af Abraham? Lær huskeverset alle sammen.
Mandag
Fold et stykke papir, så det bliver til et telt. Skriv
huskeverset på teltets ene side og sig det højt
tre gange. Gem teltet til onsdag.
Hvilken anden historie viser, at Abraham havde
omsorg for indbyggerne i Sodoma? (1Mos 14)
____________________________________

Onsdag
Tænk på Abrahams omsorg for indbyggerne i
Sodoma. Tror du, at der findes mennesker, som
ikke ønsker at høre om Jesus i den by, hvor du
bor? Elsker Gud dem alligevel? _________
Læs Rom. 5, 8. Skriv med egne ord, hvordan
du kan vide, at Jesus elsker syndere, på den
anden side af teltet, som du lavede i søndags.
Bed for de mennesker, der bor i jeres by, når
I har andagt.
Torsdag
Læs 1 Mos. 18, 1-33. Ville Abraham have haft
anledning til at gå i forbøn for Sodomas indbyggere, hvis han ikke havde indbudt de fremmede
til at hvile sig og spise med? _____
Hvis en af dine kammerater trænger til en, der
kan tage ham i forsvar, vil du være sådan en
ven? ____________________
Fredag
Find 50 små sten (eller tørrede bønner). Lad
dem forestille indbyggerne i Sodoma. Fortæl
din familie historien om Abraham. Fjern stenene, efterhånden som du fortæller historien,
indtil der kun er 10 sten tilbage. Tror du, at
Gud bekymrer sig om 10 mennesker? Om et
menneske? Om dig?
Læs Esajas 40, 11. Er du glad for, at Jesus bærer
dig tæt ved sit hjerte?

Tirsdag
Abraham bad Gud om at frelse Lot og de andre
indbyggere i Sodoma. Læs Jak.5, 16 sammen
med mor og far. Hvad betyder: ” En retfærdigs
bøn formår meget, stærk som den er?”
Fold et stykke papir på langs. Skriv på venstre
side: ”Vi beder for”. Skriv på højre side: ”Vi
beder om ” Skriv navnene på dem, I vil bede
for på venstre side. Skriv hvad I ønsker, Gud
skal gøre for hver enkelt på højre side. Bed
for hver person. Fortsæt med at bede for dem
hele ugen.
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