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At vise kc,ulighed ved it gtve

Skriftsteder: 2 Mos. 14; 3 Mos.27,30-32; Mal. 3,8-11.
Hjalp til studiet: Patriarker og Profeter, s. 66-08; Fra Bibelens

Skatkammer, bind 1, s. 152-1 55; bind 6, s. 189-192.
Lektiens hovedtanke: Vi viser vor kerlighed til Gud ved at bringe
vor tiende til menigheden.

Serlig for foreldre
Denne lektie giver anledning til at u ndervise om velsignelsen

ved at betale tiende. Vi kan ogsä vise vor kerlighed til Jesus ikke
alene ved at give af vore penge, men ogsä ved at give os selv itjene-
ste for andre.

Speciel sang: Om en tiendedel, der tilhOrer Gud.

Spndag: Hjelp barnet til at indse, at vi viser vor karlighed til Gud
gennem vor lydighed. En af de ting, han har bedt os om
at gere, er at betale tiende. Tienden tilhOrer ikke os, den

tilh0rer Gud.
Udenadsvers n Lektien X

Mandag:

Tirsdag:

Onsdag:

Lad barnet tjene nogle penge. SOrg for at det fär sin be-

taling i ti mOnter af samme verdi. Lad det lagge en tien-
dedel til side. S0rg for at have en kuvert klar. Lad det
legge endnu en del til side som en offergave, ogsä som

tegn pä kerlighed til Jesus.

Udenadsvers n Lektien n

Vi viser vor kerlighed ved at give. Fä barnet til at dele
noget med en af sine venner.
Udenadsvers I Lektien n

Hjelp barnet til en endnu bedre forstäelse af ideen i at
give ved at dele med en ven. Smäkager, som det selv har

vaeret med til at bage, et sty kke legetOi, el ler mäske en

bluse eller et andet kledningsstykke.
Udenadsvers I Lektien D

Vi kan somme tider vise vor kerlighed ved at ofre noget
af vor tid pä en eller anden. Der er sikkert en syg eller et

Torsdag:
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aldre menneske som behpver din hjelp. Selv et fire-ärs

barn kan vere til hjelp for bedstemor.
Udenadsvers I Lektien I

Fredag: Det er godt at have flere forskellige ting at betale tiende
af . Lad barnet tage en tiendedel af hver en kelt ting til-
side. Mind om tiendekuverten til i morgen.

Udenadsvers I Lektien I
Les beretningen igen: 3 Mos.27,30-32; Mal.3,8.11.

Udenadsvers: ,,Al tiende af landet . tilh@rer Herren, det er helli-
get Herren ." 3 Mos. 27 ,30.

Lektien
Danny havde hjulpet mor hele formiddagen. Lige ftr middag

satte de sig et Ajeblik for at slappe af. Danny var tret.
,,Ddnny," sagde m or, ,,vil du hente min pung?"

Danny rejste sig langsomt op af stolen, men sä l0b han ind pä

mors verelse. Snart lä pu ngen pä mors sk0d. ,,Hvad vil du med

den?" ville han gerne vide.

,,Du har vel nok hjulpet mig meget i formiddag. Jeg ville ikke

have näet nar sä meget, hvis du ikke havde hjulpet mig. Rigtig

mange tak skal du have!" Mor äbnede pungen og tog ti blanke pen-

gestykker op. ,,Det er til dig," sagde hun og lagde dem iDannys
hä nd.

Dannys Ojne strälede.

,,D€r er en ting vi mä huske, när vi tjener penge. Det er en be-

stemt del, som tilh@rer Gud," sagde mor til Danny.
Han äbnede händen. ,,Hvor meget tilh6rer Gu d?"

,,Gud har sagt til os i Bibelen: 'Al tiende . tilhOrer Herren.'

Tiende betyder en tiendedel eller en af hver ti. När du har ti en-

kroner, er en af dem en tiendedel."
Danny tog en af sine kronestykker og holdt den oP.,,Hvad skal

jeg gOre med den?"
Mor tog en lille konvolut op af sin taske. ,,Dette er en tiende-

kuvert. Den kan du putte pengene i."
Danny slap m@nten ikuverten. Mor skrev hans navn udenpä.

,,Du kan tage din tiende med i kirke pä sabbaten og lagge den

i kollektposen," fortalte mor ham. ,,Sädan kan vi ogsä vise Jesus,

at vi elsker ham."
Nu til morgen laste jeg i Bibelen om dengang Abram betalte

tiende, men han gjorde det pä en lidt anden mäde end Danny. Han

puttede ikke sin tiende i nogen kuvert. Der var ligesom ikke rigtig
plads.

Abram boede i nerheden af Hebron, da der kom et sendebud

til hans telt.,,Lot er ivanskeligheder," sagde han til Abram. ,,Der
har veret krig! De fremmede soldater har taget Lot og hans fami-
lie og mange andre mennesker til fange. De har ogsä taget mange

af deres sager, og nu er de langt vak. Jeg er den eneste, der var

tilbage, til at komme her og fortelle dig det!"
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Sikken en knibe Lot var kommet i! Hvis han ikke havde veret
sä egenkerlig og sä ivrig efter at komme til at bo iSodoma, ville
han mäske slet ikke vere blevet taget til fange.

Da Abram hprte dette, vidste han, ät han mätte hjalpe Lot.
Allerfprst spurgte han Gud, hvad han skulle g@re, sä kaldte han pä

sine tjenere de var 318 i alt - og sagde til dem, ät de mätte g@re

sig klar til at tage med ham ud og finde Lot. De mätte rejse en lang

vej, men til sidst kom de til det sted, hvor den onde konge havde
gjort ophold med sine venner og sine fanger, det var dem, han havde

taget med sig.Abram og hans folk begyndte at kempe med kongen.

De befriede alle fangerne og fik ogsä alle de ting med sig, som den

onde konge havde taget.
Abram og alle dem, der var med ham, vendte tilbage til Sodoma,

hvor Lot boede. Han fulgte ikke efter den onde konge for at fä fat
pä noget til sig selv. Han ville blot ftre Lot og hans familie hjem
igen. Abram var meget uselvisk. Sodomas konge gik ud for at m@de

dem. Han sagdel ,,Rigtig mange tak!" til Abram, fordi han havde

bragt alle de folk tilbage. Han sagde ogsä, ät Abram gerne mätte
beholde alt det, han havde vundet tilbage, men Abram sagdei,,Nej,
ellers tak!" Han ville ikke have noget som helst af det.

Melkisedek kom ogsä ud for at m6de Abram. Bibelen siger, at
han var konge af Salem, og han var ogsä Guds prest. Han var lige-

som de predikanter, vi har i dag. Abram betalte ham tiende af alt,
hvad han havde fäet med sig tilbage. Det var ikke sädan et krone-
stykke, som Danny lagde i den lille kuvert. Slet ikke. Det var fär og

geder og kameler, en hel masse guld og s0lv og flere andre ting.
Da Abram havde betalt tiende, tog han en ekstra portion til

side til de venner, som havde varet med ham. Resten gav han til
kongen af Sodoma.

Jeg tenker mig, at Abram fulgte Lot og hans familie tilbage til
deres hus. Han hjalp dem mäske med at komme iorden igen. Der
er ingen tvivl om at de alle knelede ned og takkede Jesus, fordi
han havde hjulpet Abram og hans soldater at befri Lot.

I Bibelen har Gud givet et serligt l@fte til dem, der giver tien-
den tilbage til ham. Du kan finde det i Malakias 3, 10. 11. Bed mor
eller far lese det for dig. Lad os altid huske at betale vor tiende, sä

ved vi at dette lofte ogsä gelder os.
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