
Tre f c'ngseloooal
Skriftsteder: 1 Mos. 39; 4O; 41 ,1-36.
Hjalp til studiet: Patriarker og Profeter,
Skatkammer, bind 2, s. 51-59.
Lektiens hovedtanke: Vi skulle altid gLre

mu ligt.

s. 108-112; Fra Bibelens

vort arbejde sä godt som

Serlig for foraldre
Denne beretning peger isig selv pä, hvordan vi skal stille os,

hvis vi bliver d6mt uretfardigt. Jo tidligere i livet dit barn lerer,
at mange lider u retf ard igt og bliver an klaget for noget, de ik ke

har gjort, des lettere vil det vere for barnet senere at mOde disse

situ atio ner.

Speciel sang: Om at hjelpe.

S6ndag: Tal med barnet om hvorfor vi aldrig skulle anklage nogen
(serlig när vi ikke kender alle omstendighederne) vi
kan blive skyld i at andre lider uskyldigt, skaffer os fjen-
der i stedet for venner blot for at nevne to gru nde.

Du kan selv f inde pä flere.
Udenadwers n Lektien D

Mandag: Giv barnet nogle strä og lad det lime dem pä et billede,

sä de danner fine fengselstremmer. Pas pä ikke at trykke
sträene flade. Anbring dette billede et sted, hvor det let
kan ses som en pämindelse om ikke at anklage andre.

Udenadsvers n Lektien I

Tirsdag: Sat barnet til at udf@re nogle smä opgaver i hjemmet.

Bed det indtrengende om at g0re arbejdet omhyggeligt.

SOrg i Ovrigt for selv at vtere et godt forbillede,

Udenadsvers D Lektien n
Onsdag: Hjelp det til at tegne sin egen version af de syv fede k@er

og de syv magre koer. Ros det for resultatet. Modelvoks

kan ogsä bruges.
Udenadsvers D Lektien n

I
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Torsdag: Brug en kalender for at vise hvor lang tid tre ä r er, eller,
endnu bedre, brug tre kalendere, hvis du har sä mange.
Vis barnet hvornär det er dets fodselsdag. Tal om hvor
mange dage der er til naste fodselsdag. Forklar barnet,
at det mä opleve hele tre fodselsdage, for at der kan gä
sä lang tid, som Josef var i fengsel - uskyldigtl
Udenadsvers I Lektien n

Fredag: Fortel barnet om hvor uretferdigt Jesus blev behandlet,
men at han aldrig hevnede sig. Han er vort eksempel.
Udenadwers D Lektien n
Las beretningen igen: 1 Mos. 4O;41 .

Udenadsvers:,,Han kender min vej og min vandel, som guld gär
jeg frem af hans pr@ve." Job 23, 10.

Lektien
Jesper sad alene pä sit verelse, hvor mor havde sendt ham ind.

Han var meget ked af det, fordi mor troede, han havde gjort noget
galt - noget han slet ikke havde gjort.

Samme morgen havde Jesper standset for at snakke lidt med
,,tante Clausen", som alle bornene kaldte hende. Hun var ved at
vande blomster i sin have med en lille rud vandkande. Medens
Jesper snakkede med hende, ringede telefonen. Hun skyndte sig
ind for at tage den. Det varede temmelig lenge, sä Jesper gik hjem.

Han var netop kommet ind ad gaded6ren, da telefonen ringede
inde i stuen. Det var ,,tante Clausen", der spu rgte, hvorfor Jesper
havde taget hendes vandkande! Da mor spurgte, sagde Jesper, ät
han ikke havde taget nogen kande. Sä havde hans mor sendt ham
ind pä verelset, sä han kunne tenke over det.

Jesper havde varet alene om kring et kvarter, da mor kaldte
pä ham. Han gik meget langsomt ind i kokkenet. Der sad ,,tante
Clausen" sammen med mor.

,,Jesper," sagde ,,tante Clausen", ,,jeg er ked af , at jeg troede,
du havde taget min vandkande. Jeg fandt den inde i huset ved tele-
fonen, hvor jeg selv havde sat den. Kan du tilgive mig?"

Jesper läb hen og slog sine arme om den flinke lille dame.
Han havde aldrig fOlt sig sä godt tilpas som nu.

Men det hele gik nu ikke sä let for Josef som for Jesper. De
mand, der havde kObt ham, färte ham lengere og lengere bort fra
hans hjem. Til sidst kom de til et land, som hed Agypten, og der
blev Josef igen solgt til en mand, som hed Potifar. Han var den
@verste ved Faraos hof. Josef skulle hjelpe til i Potifars hus.

Jeg kan tenke mig, at Josef i begyndelsen var bange for Potifar.
Men han besluttede, at han ville gare sit arbejde sä godt, som han
overhovedet kunne, ligesom hans far havde lart ham. Potifar lagde
marke til, hvor godt Josef gjorde sit arbejde. Han gav ham flere og
flere vigtige opgaver. Snart gav Potifar ham ansvaret for alt i sit hus.

En dag Potifar var borte, fortalte hans kone nogle andre menne-
sker, at Josef havde gjort noget meget forkert. Hun lpj om Josef og
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sagde, at han havde veret ulydig mod hende. Da Potifar kom hjem,
fortalte hun det ogsä for ham. Josef havde ikke gjort det, hun for-
talte om ham, men Potifar satte ham alligevel i fangsel. Stakkels
Josef! Men selv ifengsel var han altid glad og munter. Han gjorde
sit arbejde sä godt, at han blev sat over alle de andre fanger.

En dag talte Josef med to af fangerne overtjeneren og over-
bageren fra Faraos hof. Det var overtjeneren, der havde serueret
for kongen, og bageren havde bagt kongens br@d. Men kongen var
blevet vred og havde sat de to mand ifengsel. Josef havde lagt
merke til, at de to mend sä sä bedr0vede ud. Han spurgte, hvad
de var sä kede af.

,,Vi har begge dr@mt noget," sagde overtjeneren. ,,Men vi ved
ikke, hvad det betyder."

Overtjeneren fortalte Josef, at han havde drOmt om tre vin-
ranker med druer pä. Han sagde ogsä, ät han havde presset drue-
saften i kongens bager og rakt det til kongen. Josef fortalte ham,
at han ville blive sluppet ud af fangslet om tre dage. Sä skulle han
igen seruere for kongen.

Sä fortalte bageren sin drom. Han havde set tre kurue med hve-
debrod pä sit hoved, den ene oven pä den anden. I den @verste kuru
var der alt den slags br@d, som bageren havde bagt til Farao. Men
fuglene kom og äd det hele. Josef fortalte ham, ät drommen betod,
at han ville d0 om tre dage.

Sädan kom det netop til at gä. lnden overtjeneren gik tilbage
til slottet, sagde Josef til ham r ,;Husk nu at fortalle kongen om
mig!" Men overtjeneren var sä glad, fordi han var sluppet ud af
fangslet, at han glemte alt om Josef. Var det pant af ham?

Josef mätte blive i fengsel i to är til. Men hele tiden gjorde
han, hvad Gud gerne ville have ham til. Han var glad og munter,
selv om han var blevet straffet for noget, han ikke havde gjort.
Josef minder mig om et vers i Bibelen, der siger:,,Salige er de, som
er forfulgte for retferdigheds skyld." Retferdighed betyder at gQre,

hvad der er rigtigt.
En nat havde kongen to dr|mme. Da kom tjeneren itanker om

Josef. Han fortalte kongen , ot Josef kunne fortelle ham, hvad hans
dr0mme betOd. Kongen lod Josef hente, og snart stod han foran
kongen. Josef forklarede lige ud, at Gud ville fortalle, hvad drpm-
mene betOd.

Kongen havde drOmt om syv magre k0er, der spiste syv fede
koer helt op. Og om syv smä magre kornaks, der spiste syv store
aks. Herren viste Josef, at begge drOmme betOd det samme. De syv
fede kper og de syv store kornaks betpd, at i syv är skulle der vare
masser af mad. De syv därlige aks og de syv tynde kper bet6d, at
der skulle vere hungersn@d i syv är. Hungersnod er, när der ikke er
meget mad, og folk ikke har nok at spise.

I neste uge skal vi snakke om, hvad der skete i disse syv gode är
og i de syv är, hvor der var hungersnpd. Men lad os nu bare tanke
pä Josef. När vi er bange, lad os da huske pä, at Gud er med os. När
vi ved, at Gud er med os, og det er han altid, kan vi vere glade.
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