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Hvocdon Rebekkn bley
fsoks kone
Skriftsteder: 1 Mos. 24.
Hjelp til studiet: Patriarker og Profeter, s. B5-BB; Fra Bibelens
Skatkammer, bind 'l , s. 177-1 86; The Story of Reiemption, pp.84-86.
Lektiens hovedtanke: Gud hjelper os, när vi beder til ham og folger
hans plan.

Serlig for foraldre
Denne lektie viser pä en udmerket mäde, hvordan Gud er medtil at planlegge familier. Kryds af eller farvelag en stjerne for hverdag' En for lektien og en for at gentage udenadsverset. Find en let

sang der passer til lektien og syng den hver dag. Gor dette gennem
hele kvartalet.

S@ndag: Tal med barnet om hvorfor det er nodvendigt med en
far og en mor i familien.
Udenadsvers f Lektien D

Mandag: Leg en reg med barnet. Hvor meget kan du og barnet g@rei lobet af denne dag for at vise venlighed? Den ene holder
regnskab med den anden , for at gore det mere spanden-
de' Hvis I krydser af pä et stykke papir, vil det mäske
g0re st@rre indtryk.
Udenadsvers I Lektien tr
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pä kerlighed. Gud gav os blomster for at vise, at han
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Eliezer iagttager Rebekka, mens hun drager vand op af bronden. Var det hende,
der skulle vere lsaks hustru?
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Udenadsvers ü Lekiien fJ
onsdag: Vis barnet nogle billede r fra bryllupper. Dette er en godanledning til at vise dine egne brudebilleder og fortelledit. barn, hvordan Gud viste dig at far (elter mor) var den,Gud ville du skulle giftes med.

Udenadsvers I Lektien f
Speciel sang: Om at hjelpe mor.
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Torsdag: Prav at fä barnet tir at opregne hvordan detaf famiriens Qvrige medremmer. Hvad g'r vi,af vor famirie? Hvordan handrer vi?
Udenadsvers [J Lektien f

Fredag: Lad barnet rave en kamet af rer , eventuertFast en ,,tung bagage pä derr, ,yg.
Udenadsvers [ [rktien tr 
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bl iver hju lpet
när vi holder

dem alle ti.

Las beretningen igen: 1 Mos. 24 (fraBiberen).
Udenadsvers i ,,For dit navns skyld lede og frrre du mig.,, Satm.31 , 4.

Lektien
Tvillingerne Judith og Jakob var meget spandt. Enderig var da-gen kommet, da deres stores@ster skulle giftes. og de skulle begge
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til brvlluppet. Judith skuue irere brudepise os Jakoo

Da tiden endelig kom, fulgte de efter bruden op ad midtergan-gen' De gik lige sä pendt og omhyggeligt som deres far,predikan-ten. Judith sm irede tir forsam ringen, id.t hu n stroede bromsterforan bruden.
Snart var den smukke hajüdelighed forbi og stores@ster tog afsted for at bo sammen med sin nye mand. De var sä rykkerige.Der er en historie iBibelen om et meget lykkeligt bryllup. vildu hare om hvordan det gik til, at alle blev lykkelige? Hemmelig-heden er, at Gud pranragde det bryilup. När Gud prai,*;;;;ä:;,kan det ikke brive andet Lno godt. og nu tir beretningen.lsak voksede op og blev til en ung mand. Han elskede sin farog mor og var hoflig og venlig mod alle. En dag blev hans mor sygog d@de. Da kom lsak til at tOiesig meget ensom.

lsaks fader, Abraham, ville gerne huur, at lsak giftede sig med enkristen pige, eD, der elskede Guo. Men de mennesker, som boedeomkring dem, elskede ikke Gud. Hvor kunne de finde en kristenpige' der kunne blive lsaks kone? Til sidst kaldte Abraham pä sintjener Eliezer' Han sagde til ham, at han mätte rejse til et landlangt borte og finde en god pige som kone til lsak. sä pakkede tje-neren og hans medhjalpere mad og andre ting til rejsen pä ti ka-meler' De havde ogsä gaver med til den pige, der skulle vare bru_
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den. Sä bad de Gud hjelpe Eliezer med at finde den rigtige pige til
lsa k.

Det var en lang vej. Rejsen tog mange dage. Til sidst kom de
sent pä eftermiddagen til en br@nd lige uden for byen Haran. Det
var her, de skulle f inde en kone til lsak.

Eliezer spekulerede over, hvordan han nu skulle velge den rig-
tige. Han mätte simpelt hen ikke valge forkert. Abraham stolede
pä ham. Derfor bad han til Gud, og Gud svarede ham pä en meget
interessant mäde. Han bad offi, at den rigtige pige mätte byde bäde
ham og hans kameler noget at drikke.

Om aftenen, lige fQr det blev morkt, kom byens kvinder ud til
bränden for at hente vand. De bar store kander eller krukker pä
hovedet. Eliezer sä kvinderne komme. Han sä meget omhyggeligt
pä dem. Der var dn, som var meget smuk, og hun sä ogsä ud til at
v&re venlig. Hende bad han om lidt at drikke. Ved du sä, hvad pigen
sagde? Hun sagde: ,,Drik . . . og jeg vil ogsä give dine kameler at
drikke!"

Det var jo netop, hvad Eliezer havde bedt om" Han äbnede en
af sine sadeltasker, tog en fin gave op og gav den til pigen. Hvor
blev hun forbavset!

Og sä var det Eliezers tur til at blive forbavset. Da han spurgte
pigen, hvem hun var, fortalte hun ham, ?t hun var Rebekka, Betuels
datter. Abraham var onkel til Betuel.

Eliezer tog tid til lige pä stedet at takke Jesus, fordi han havde
ledet ham lige til Abrahams familie.

Rebekka lOb hjem, da hun sä Eliezer bede. Den forste hun
mOdte, var hendes broder Laban. Hun fortalte ham alt om Eliezer
og viste ham den smukke gave, hun havde fäet af ham. Laban lOb
hurtigt af sted og fandt Eliezer og hans folk og tog dem med hjem.
Tjenestefolkene sOrgede for mad til dem. Men Eliezer kunne ikke
spise noget, fQr han havde fortalt, hvorfor han var kommet, og hvor-
dan Gud havde besvaret hans bOn. Bäde Laban og Betuel sagde, at
det mätte vare Guds plan. De spurgte Rebekka, offi hun ville rejse
med Eliezer. Det ville hun gerne. Allerede neste morgen begyndte
de den lange rejse tilbage til Abraham og lsak.

lsak havde mange gange bedt offi, at Gud ville hjelpe Eliezer
til at valge den rigtige pige. Da han sä hende, var han sikker pä, at
Jesus havde besvaret hans bon. Han elskede Rebekka. Hun og lsak
blev gift, sädan som det var skik ide dage for lenge, lenge siden.
Og de blev meget, meget lykkelige.

Speciel sang: Om at hjalpe mor.
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