KUNSKAPSVERKET RELIGION – SARA, ARBETSBLAD

Sara – arbetsblad
Av Boel Nygren

Ord och begrepp

omskärelse, förbund, patriark, matriark, löfte, gudssyn, abrahamitiska religioner, profet,
monoteistisk, allsmäktig, prövning, antisemitism
Platser på kartan

Staden Ur, Mesopotamien, Mellanöstern
Om Sara

Avsnittet handlar om Sara som är en viktig person i Moseböckerna. Saras man, patriarken
Abraham, sägs vara den första juden. Enligt berättelserna levde Sara och Abraham i Mellanöstern
för cirka 4000 år sedan. Tillsammans med sin man Abraham och hans släkt lämnade Sara sitt hem
i staden Ur. Det gjorde de eftersom Abraham hade fått ett löfte av Gud: att Gud skulle ge honom
ett rikt land och bli far till ett stort folk. När Sara och Abraham hade lämnat Ur levde de under
många år som nomader och flyttade från plats till plats. Hela tiden väntade Sara och Abraham på
att få ett barn som skulle föra deras släkt vidare, så som Gud hade lovat Abraham. Men barnet
som Gud hade lovat dem dröjde och det satte både Saras och Abrahams relation till varandra och
deras relation till Gud på prov.
Sara och Abraham är också mycket betydelsefulla i den kristna och islamiska historieskrivningen.
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Frågor

1. Vem är Sara?
a. Berätta vad du vet om henne – fakta.
b. Beskriv hur du uppfattar henne efter att ha lyssnat på programmet - din åsikt.
2. Vilka är våra källor till kunskap om Sara och judendomens ursprung?
3. Vad är det Gud har lovat Sara och Abraham som gör att de lämnar sitt gamla liv?
4. Varför är det så viktigt för Sara och Abraham att få ett barn?
5. Vem är Hagar? Vilken roll spelar hon i den bibliska berättelsen?
6. Berätta om vilken relation Sara, Abraham, Hagar, Ismael och Isak har? Hur hänger de
ihop med varandra? Rita gärna ett litet släktträd för att göra det tydligt.
7. Sara, Abraham, Hagar, Ismael och Isak är inte bara viktiga inom judendomen. Inom vilka
andra religioner spelar de också en stor roll?
8. Vad innebär begreppet ”seendets gud”?
9. I avsnittet tar de upp hur judendomen ser på Gud. Vad säger de i programmet? Försök
förklara med egna ord.
10. Varför tror du att det finns många olika berättelser om Sara?
11. Berättelsen om Sara och Abraham är en mytisk berättelse. Vad kan sådana berättelser ha
för betydelse för anhängarna till en religion?
12. Gud utsätter Sara och Abraham för en rad olika prövningar. Nämn några. Diskutera
varför Gud utsätter dem för prövningar och om hur man kan tolka de berättelserna.

Arbeta tematiskt med det här avsnittet
Det här avsnittet ingår i flera av de föreslagna temana i lärarhandledningen:
•

Tema 1. Religioner och livsåskådningar

•

Tema 3. Kvinnliga förebilder

•

Tema 6. Identitet

•

Tema 9. Att möta gud eller det gudomliga
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