
Tvilli nger
som vo,c helt forshelli ge

Skriftsteder: 1 Mos. 25, 19-34; 27 , 1-40.
Hjelp til studiet: Patriarker og Profeter, s. 89-92; Fra Bibelens
Skatkammer, bind 2, s. 9- 1 9.
Lektiens hovedtanke: At sige sandheden bringer lykke.

Serlig for foreldre
Her er en god anledning for dig til at unders4ge dit eget for-

hold til dine bärn Der kommer intet godt ud af at foretrakke den
ene f remfor den anden.
Speciel sang: F.eks. ,,To smä hander har jeg fäet".

S0ndag: Samtal med dit barn om hvorfor det er forkert at stjele.
Lar barnet det ottende bud og hjalp det til at forstä, ät
det er en del af Guds lov.
Udenadsvers f Lektien I

Mandag: Fortel det hvad willinger er. Vis om muligt nogle bille-

ji:,:l :il ?li: ;,l3l ii.1?,1:';T' Jil:l';?#i:l :;
at indse, at hvert barn er et selvstandigt vesen med sine

::?t iilx-läJ'Lf;,1?,,x1 :J,": x ::: H:'ff 'ffi ; ü,:[1
og forskelle.
Udenadsvers tl Lektien I

Tirsdag: For at give barnet en bedre forstäelse af begrebet fOrste-
fOdselsret og hvad forste betyder, kan man sette nogle
forskelligt farvede t0jklemmer i kanten at en eske. Giv
dem navne. ,,John", den f@rstef@dte skal vere bornenes
leder og har nogle sarlige ansvar. Diskuter disse ansvar.
Sarlig hvis han er familiens nummer et. Tal om hvordan
han kan m@de disse ansvar, om hans indflydelse, kerlig-
hed, ve nlighed og h jalpsomhed.
Udenadsvers D Lektien D
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Onsdag: Hvis du kan fä fat pä noget blOOt pelsvark, lad det da

fAle forskellen mellem det og en bar arm.
Udenadsvers I Lektien n

Torsdag: Lad barnet forklare forskellen mellem barnet, som @nsker
at fOlge sin egen vilje og det barn, som elsker Gud. Vis
det, hvor meget bedre og sikrere det er at f0lge Guds vilje.
Udenadsvers D Lektien n

Fredag: Tag tid til at opregne hvor mange l6gne Jakob mätte for-
telle, fordi han havde fortalt den allerforste. At fLre en

l6gn ud i livet er det samme som at fortelle en l@gn.

Hjelp barnet til at indse at den ene slags lOgn er lige sä

modbydelig for Gud som den anden.
Udenadsvers D Lektien n

Udenadsvers: ,, Lyv ikke for hverand re." Kol. 3, 9.

Lektien
Robert havde taget noget, der ikke var hans. l.loget, der til-

hprte hans bedste ven Tage. Da han kom hjem, kiggede hans mor pä

ham og spurgte, hvad han havde lavet.

,,lngenting," sagde Robert. Han prpvede hele tiden at kante sig

sidel&ns ind pä sit varelse med henderne pä ryggen.

,,Robert, kom her," sagde mor. ,,Vis mig hvad du har."
Meget langsomt tog Robert henderne frem. I den ene holdt han

en lille match-box bil.
,, Hvor har du fäet den f ra? " spu rgte mor stille.
,,Tage," var alt hvad Robert kunne sige. Sä lagde han hovedet i

mors skpd og begyndte at grede. Han fortalte mor det hele. Tage

havde masser af biler, og Robert tenkte, at han ikke ville savne

denne ene. Mor forklarede, at det at tage noget, som ikke tilh@rer
en selv, altid er at stjele. De fulgtes ad hen til Tage og gav ham bi-
len tilbage. Sä var Robert glad igen.

Der er en beretning i Bibelen om en dreng, der stjal noget, som
han alligevel ville have fäet, hvis han bare havde ventet pä Gud.
Den historie kom til at ende helt anderledes end den, du lige har
hOrt om Robert. Vil du hore om det?

lsa k og Rebekka blev glade, da de blev klar over, at de snart
ville fä et lille barn. Kan du sä forestille dig deres overraskelse, da

de fik hele to smä b@rn istedet for bare et. Tvillinger! Tvillingedren-
ge. Det var nesten det bedste, der ku nne ske. Disse tvillinge r var
anderledes end de fleste tvillinger. De lignede slet ikke hinanden.

Da de voksede op og blev unge mend, kunne Esau, som var den,
der var fodt forst, bedst lide at gä pä jagt og strejfe om imark og

skove. Jakob kunne lide at hjalpe til derhjemme.
Dengang havde hver familie en f0rstef@dselsret. Det var en ser-

lig velsignelse til den dreng, der var fädt forst. Han skulle vere le-

der for hele familien, när faderen dode, og det var ham, der skulle
fortelle b@rnene og b0rnebornene om Gud.

Esau br@d sig ikke om forstef@dselsretten. Han sku lle egentlig
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have gledet sig til at fä den, men det gjorde han ikke. Han gad ikke
have alt det besver med at fortalle alle b@rnene og borneb@rnene
om Gud' Han ville g@re, hvad han havde lyst til. Sd var det ander-
ledes med Jakob. Han Onskede valdig meget at fä den forstef@dsels-ret Onskede det sä meget, at han stjal denl Det gik til pä denne
mäde.

Esau var den son, lsak holdt mest af. En dag h@rte Rebekka
lsak sige noget til Esau. Han sagde noget i denne retning: ,,Esau,gä ud i marken og find et stykke vildttg lav en af mine livretter,
bring mig den, sä jeg kan spise den og s5 vil jeg give dig den ser-
lige velsignelse."

Jakob var den s@n, Rebekka holdt mest af. Gud havde fortalt
hende, at Jakob skulle hav e ferstefodselsretten. Nu syntes hun, hunmätte TÖre noget, sä lsak ikke skulle give Esau velsignelsen. Havdehun dog bare ventet og ladet Gud ordne tingene pa iin mäde! Men
det gjorde hun ikke.

Rebekka sagde til Jakob:,,Gä ud pä marken og find to gedekid,
bring mig dem og sä skal ieg lave noget sarlig gädt, som du kantage med ind til din fader og bede om forstefodselsrettens velsig-
nelse. Du skal bare lade, som om du er Esau.',

F0rst ville Jakob ikke vare med til dette. Han ville ikke tyve forsin fader. Hvad DU, hvis hans far rerte ved ham? Hans broder havde
masser af här pä arme og hals, men Jakob var helt glat. Rebekkatankte, at lsak var garnmel og ikke kunne marke forskel. Da Jakob
stadig ikke kunne lide det, mä Rebekka have sagt: ,,Jamen Jakob,
det er jo Guds mening, du skal have forstef@dselsretten!,,

Til sidst gjorde Jakob, som hans mor sagde. Han hentede gede-
kiddene, og hans mor lavede dem til. Sä festede hun noget af geder-
nes skind pä hans arme og hals. Hun gav ham ogsä noget af Esaustäi pä' Sä bar Jakob maden ind til sin fader og bad ham spise den.Men lsak spu rgte direkte Jakob, hvem han var. Jakob sagde:
,,Jeg er Esau!" Sä bad lsak ham komme nermere, sä han kunne felepä ham' Da lsak folte häret pä Jakobs arme, sagde han:,,Stemmen
er Jakobs, men henderne er Esaus."

Jakob blev bange. Flere gange spurgte lsak, om han virkeligvar Esau' Og hver gang svarede Jakob, at äet var han. Da lsak havde
spist maden, gav han Jakob den serlige velsignelse.Jeg tror, Jakob
mä have skyndt sig ud, sä snart det var overstäet. Han mä have folt
sig meget utilpas. Han havde lOjet for sin far og stjälet fOrstefodsels-
retten fra sin bror.

lnden lange kom ogsä Esau ind med den mad, han havde lavettil sin far- Han blev meget vred, da han opdagede, hvad Jakob havdegjort. Han blev sä vred, ät han viile srä sin bror ihjer.
sä mätte Jakob flygte hjemmefra. Han sä aldrig sin mor igen.

Det var den straf, Rebekka og Jakob bragte over sig selv ved at for-talle usandheder.Jeg tror, de mange gange har @nsket, ät de istedetfor havde ladet Gud ordne tingene. Sä havde alle veret langt mere
ly k kel ige.
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