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Takob dvsmmeu om en

Skriftsteder: 1 Mos. 27,41-45; 28; 33, 1-15.
Hjalp til studiet: Patriarker og Profeter, s.93-95;
Skatkammer, bind 2, s.20-24.
Lektiens hovedtanke: Jesus tilgiver os, när vi angrer.
nar og hjalper os at gtre det rigtige.

Sarlig for foraldre
Denne lektie frembyder i sig selv en god anledning til at tale

om bedrageriets altid aktuelle problem og dets s@rgelige f6lger.
Fortel barnet, ät du bliver ked af det, hvis det bedrager dig, men at
du stadig elsker det.
Speciel sang: F.eks. : ,,Jesus elsker alle smä".

S6ndag: Les og forklar hvad Bibelen siger om at lyve. Forslag:
Ab. 22, 14; Sl. 119, 164; Ef. 4,25.
Udenadsvers ! Lektien tr

Mandag: Her kan vipre en god anledning til at tale om englene og

hvad d. g6r for os. Se Patriarker og Profeter, s. 128; Lys
over hverdagen ll, s. 137; Den store Mester, s. 154,155.
Speciel sang: Om engle, der passer pä os.

Udenadsvers n Lektien fl
Tirsdag: For at anskueliggOre afstand og tid kan man opstille t@i-

klemmer eller lignende pä en stor kasse som en slags vej-
merker. Jakob rejste cirka 700 kilometer. Det varede

cirka 3 uger. Brug en tojklemme for hver dags rejse. En

tpjklemme med serlig farve kan reprasentere de sabba-
ter, hvor han hvilede. Fä barnet til at forestille Jakob,
der gär hjemmefra. Hvordan mon han ser ud i ansigtet?
Udenadsvers I Lektien n

sti ge

Fra Bibelens

Han er altid
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Onsdag: Hvis man kan fä fat pä en stor sten, sä lad barnet pr@ve

den som hovedpude.Gä om muligt en tur i det fri.
Udenadsvers I Lektien n

Torsdag: Man kan lave en stige ved hjalp af tre ark papir, som

limes el. fastes sammen iforlengelse af hinanden. Rul

det sammen. Fest det med tape. Klip godt halvvejs igen-

nem rullen to steder, 113 fra hver ende. Boj enderne ned.

Midterstykket skeres v@k pä tvars, halvveis inde. Nu kan

man ved forsigtigt at trekke i resten af midterstykket fä
en stige frem.
Udenadsvers I Lektien n

Fredag: Lad barnet lave engle til at gä op og ned ad stigen.
Udenadsvers D Lektien I

Les beretningen igen: (fra Bibelen) 1 Mos. 28.

Udenadsvers: ,,Jeg vil v&re med dig og vogte dig, hvorhen du end

gär." 1 Mos. 28, 15.

Lektien
,,Mor, ffior, skynd dig!" räbte SYlvia.

Mor skyndte sig for at se, hvad der var i vejen med hendes lille
pige midt om natten.

,,Mor, hvor gik han hen?"

,,Hvem gik hvorhen, Sylvia?"
,, Engelen. Han var lige her ved min seng."
Sä var mor klar over, at hendes lille pige havde haft en dejlig

drom. Hun satte sig pä Sylvias seng, og de snakkede sammen om

det.

,,Han Var Sä Smuk, mOr," fOrklarede Sytvia. ,,H?n Sagde til mig,

at jeg altid skulle elske og adlyde Jesus, og at Jesus altid ville elske

mig."
Mor og Sylvia talte sammen om hendes drtm, om engle, og om

at elske og adlyde Jesus. Til sidst lagde den lille pige sig til at sove

igen.
I Bibelen er der ogsä en beretning om en dejlig dr@m. Det vil

jeg gerne fortalle dig noget om. Du husker, ät Jakob havde mättet
flygte hjemmefra. Han havde stjälet fOrstefOdselsretten f ra sin bror,
og hans bror var vred.

Jakob var ikke nogen lille dreng. Han var en voksen mand, og

han var meget ked af det, da han mätte gä hjemmefra. Hans mor var

ogsä ked af det. Jeg kan ligesom forestille mig, at han har sagt: ,,Du
skal ikke vere sä ked af det, mor. Jeg kommer snart hjem igen."
Sä kyssede han hende og begyndte sin lange, ensomme rejse til on-

kel Labans hjem i et land langt borte.
Jakob gik og gik og gik.Og han tankte og tenkte og tankte.

Han tankte pä alle de lpgne, han havde fortalt sin far. Han tenkte
pä, hvordan han havde taget f@rstef@dselsretten f ra sin egen tvil-
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lingbror. Han tenkte pä sin mor og pä sit hjem. Han tenkte ogsä

pä Gud. Og stadig gik han, lengere og lengere hjemmefra, fra sin

mor, fra sin far og f ra sin vrede bror.
Han blev meget tret. Sä satte han sig ned for at hvile og spise

noget af den mad, hans mor havde givet harn med til rejsen. Og

medens han sad der ved vejen, tenkte han pä alle sine besverlig-

heder.
Sä fortsatte han med at gä og med at tenke. Da det blev aften,

var han meget trat. Der var ikke noget sted, hvor han kunne legge

sig til at sove, u ndtagen pä jorden. Og der sov han hele natten.

Neste morgen gik han videre. Der var meget langt til onkel Labans

hus.

Jakob tenkte pä f6rstefpdselsretten og hvor meget han havde

onsket at fä den. Men nu sä det ud som om han aldrig ville fä den,

selv om hans far havde givet ham den. Han spekulerede over, offi

Gud mon elskede ham, efter at han havde opf0rt sig pä den mäde.

Hele den anden dag gik han lengere og lengere hjemmefra.

Den anden aften fOlte han sig meget, meget ensom. Han kunne

ikke legge sig til at sove, fyr han var sikker pä, at Gud holdt af ham.

Han fortalte Gud, ät han var sä ked af det, fordi han havde stjälet

fprstef@dselsretten og lpjet for sin f ar. Han bad om et tegn pä, at

Gud stadig holdt af ham og havde tilgivet ham det, han havde gjort

forkert. Sä lagde han sig ned pä den härde jord. Han brugte en sten

som hovedpude. Det var ingen sarlig behagelig seng. Men han faldt
alligevel i s@vn, og sä var det, han fik den dejlige dräm. Gud sendte

den dr@m for at fortelle Jakob, at han elskede ham.

Medens Jakob sov, dr@mte han, at han sä en stige, der var sä

h1j,at den näede helt op til Himmelen. Der gik mange engle op og

ned ad den stige. Og @verst oppe kunne han se Jesus.

Jesus talte til ham. Han sagde:,,Jeg er din fader Abrahams og

lsaks Gud." Sä fortalte Gud Jakob, at han ville vere med ham pä

rejsen og passe pä ham.

Jakob vägnede. Stigen og Jesus og englene var forsvundet. Nu

vidste han, at Gud elskede ham og ville vere med ham pä rejsen.

Det bedste var, at han vidste, at Jesus havde tilgivet ham hans syn-

der. Han besluttede, ät fra det Ojeblik ville han leve et bedre liv.

Naste morgen rejste han den sten, han havde brugt til pude,

som et alter for Gud. Han lovede Gud, ät han altid ville elske og

adlyde ham. Sä fortsatte Jakob til onkel Labans hjem. Nu var han

ikke ked af det mere. Han vidste, at Jesus elskede häffi, selv om han

havde bäde stjälet og lOjet. Han var virkelig ked af, hvad han havde

gj o rt.
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