
qester
jeo Himnrelen

Skriftsteder: 2 Mos. 17 , 1-8; 18.
Hjalp til studiet: Patriarker og Profeter, s. 69-72; Fra Bibelens
Skatkammer, bind 1, s. 156-163.
Lektiens hovedtanke: Venlighed bringer glede til os selv og til
andre.

Serlig for foraldre
Denne lektie kan vise barnet betydningen af gestfrihed.

Speciel sang: F.eks. ,,Jesus elsker alle smä".

Spndag: De fleste b@rn vil vere glade for at fä den opgave at luk-
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dem hvordan de pä en hOf lig mäde beder den bespgende
vente ved d@ren, hvis det er en helt f remmed person.
Udenadsvers I Lektien !

Mandag: Tag barnet ud en stjerneklar aften og vis det stjernerne.
Hjalp det til selv at finde ud af hvor umuligt det er at
telle stjernerne.
Udenadsvers n Lektien n

Tirsdag: Her er en anledning til at betone hvor vigtigt det er at
holde, hvad man har lovet. Mind om nogle af dine egne
lOfter (,,När vi er ferdige med arbejdet, tager vi til stran-
den," etc.) og f@r dette over pä Guds lofter. Vis barnet,
at vi altid mä holde vore l4fter,ligesom Gud holder sine.
Udenadsvers ! Lektien n

Onsdag: Lad barnet komme med nogle forslag til hvordan man
kan g@re det behageligt for sine gester. Et glas juice, en
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pä gled med nogle af disse forslag).
Udenadsvers D Lektien tl

Torsdag: Du kan give barnet en bedre forestilling om Abrahams
samtale med Gud ved at finde 50 tandstikkere. Tal dem
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10, indtil der kun er 10 tilbage. Det vil gore indtryk, hvis
du lader barnet gentage Abrahams b6n, hver gang det
tager nogle af tandstikkerne bort.
Udenadsvers I Lektien I

Fredag: Her er anledning til at undstrege, at Jesus vil vere den
usynlige gest hos os, hvis vi indbyder ham.
Udenadsvers n Lektien D

Les beretningen igen: 2 Mos. 18, 1-9.

Udenadsversr ,,Glem ikke gestfriheden." Hebr. 13,2.

Lektien
Bedstefar tog John ved händen. ,,Kom John, jeg vil vise dig

noget. "
John kunne godt lide at vere sammen med sin bedstefar, sä

han gik gerne med. John holdt godt fast i bedstefars händ, idet de
gik ude i m@rket.

,,Ss op, John," sagde bedstefar. Da John sä op sä han mange,
mange stjerner.

,,4h, jeg vidste ikke, der var sä mange stjerner," sagde John.
,,Hvem har skabt dem?" spurgte bedstefar.
,,Jesus," sagde John.
,,Kän du telle dem?"
John begyndte at telle ,,€o, to, tre, fire fem," men da han

kom til ti, var han klar over, at han slet ikke kunne telle dem, der
var alt for mange.

,,Jeg kan heller ikke talle dem," sagde bedstefar, ,,men disse
stjerner minder mig om et lofte, Gud gav Abraham. Vil du hOre om
det?"

Selvfolgelig ville John hore det, sä han og bedstefar gik ind
igen. John sad ved siden af bedstefar, da han fortalte historien.
Skal jeg pr6ve at fortalle den for dig?

For lenge siden gav Gud Abraham og Sara et meget stort l6fte.
Han sagde, at Abraham sku lle gä ud og se pä stjernerne, ligesom
John og bedstefar gjorde. Gud spurgte Abraham, om han kunne tal-
le stjernerne. Det kunne Abraham selvfplgelig ikke. Sä fortalte Gud
ham, ät hans born og b6rneb6rn ville blive lige sä mange som stjer-
nerne.

Abraham spekulerede over dette lpfte mange gange. Han havde
ikke en eneste lille dreng eller pige, sä hvordan kunne hans bprn
blive til sä mange som stjernerne? Abraham troede Gud, men han
kunne ikke forstä, hvordan Gud ville fä det til at gä iopfyldelse.

E n dag, da Abraham holdt m iddagspause uden for sit telt, sä

han tre maend komme gäende. Abraham lOb hen imod de tre frem-
mede og bad dem komme hen til ham og hvile sig. Sä ville han give
dem lidt at spise.
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De satte sig under et tre og hvilede sig, medens de ventede pä

maden. Abraham kom ud med et godt mältid til dem. Han satte

sig ned og talte med dem, medens de spiste. Han vidste ikke, hvem

de var, men han var venlig mod dem. De gav ham ogsä det lOfte om
mange b1rn Da mandene havde spist, fulgte Abraham dem et styk-
ke pä vej. Da var det, han fik en stor overraskelse. Han fandt ud af,

at hans gaster var Jesus og to engle! Hvor var Abraham dog glad!

De to engle gik videre, men Jesus blev tilbage for at tale med

Abraham. Han fortalte ham, ?t han ville odelegge de to onde byer

Sodoma og Gomorra.
Nej, ikke Sodoma! mä Abraham have tenkt. Det er jo der, Lot

og hans familie bor. Sä vovede Abraham at g|re noget, der viser,

hvor meget han holdt af Lot. Og Gud h6rte pä Abraham.
F0rst spurgte Abraham, om Gud ville @delegge byen, hvis der

nu var halvtreds gode mennesker i den. Lige da tenkte han mäske,

at der mindst mätte vere halvtreds mennesker, som elskede Jesus.

Men sä kom han til at tenke pä, at der mäske alligevel ikke var
halvtreds gode mennesker. Han spurgte Gud: ,,Ville du Odelegge
byen, hvis der er femogfyrre gode mennesker?"

,,Nej, jeg vil ikke 6delagge byen, hvis det er femogfyrre gode

mennesker i den."
,,Men hvis der nu kun er fyrre, vil du sä Odelagge byen, Gud?"
,,Nej, jeg vil ikke @delagge den, hvis jeg finder fyrre gode men-

nesker. "
Abraham var stadig bekymret for Lot. Han spurgte, offi Gud

ville odelagge byen, hvis der var tredive, og hvis der var tyve. Gud
sagde til Abraham, ät han ikke ville Odelegge byen, hvis han fandt
tredive, eller ku n tyve.

Abraham ville vere helt sikker, sä han spurgte en gang til: ,,Vil
du pdelagge byen, hvis du kun finder ti gode mennesker?" Han mä

have tankt, at sä var Lot og hans familie ihvert fald sikre. Da Gud
havde lovet Abraham, ät han ikke ville Odelegge Sodoma, hvis han

fandt ti gode mennesker, forlod han ham.

Jeg kan godt lide at tenke pä dengang Jesus og englene bes@gte

Abraham, og hvor venlig Abraham var mod dem. Han l0b ud for at
m@de dem, selv om han ikke vidste, hvem de var. Han b0d dem

hjem og gav dem mad og et sted at hvile sig.

Vi skulle vere venlige mod hver eneste, der kommer til vort
hjem. Bibelen sigen ,,Glem ikke gestfriheden." Og en dag kan det
vere, der kommer en engel til din dor.
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