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bcsdveTosefs
besogeu Tosej i Eggpten
Skriftsteder: 1 Mos. 41 , 37 -57 ; 42.; 43; 44 , 1 -'l 4.
Hjelp til studiet: Patriarker og Profeter, s. 113-115; Fra Bibelens
Skatkammer, bind 2, s. 59-67.
Lektiens hovedtanke: Jesus s6rger for mig, när andre glemmer mig.

Sarlig for foraldre
Denne lektie indeholder den lerdom, at vi hoster, hvad vi sär.

Hjalp den lille til at forstä, at synd fyrer straf med sig. Gud arbej-
der ud fra princippet om ärsag og virkning.
Speciel sang: F.eks.: ,,Jesus elsker alle smä".

Spndag: Hjalp dit barn med at lave en tohjulet stridsvogn af ler.
Du kan finde et billede i Fra Bibelens Skatkammer, bind
2, s.60. Forklar, at i gamle dage var man npdt til at rejse
pä den mäde, hvis man da ikke ville gä til fods eller ride
pä heste eller kameler.
Udenadsvers n Lektien D

Mandag: Tag om muligt barnet ud pä landet og vis det en korn-
mark, der stär godt. (Et billede kan ogsä bruges). Leg
ogsä merke til ukrudtet og de vilde blomster. Forklar,
at ukrudtsfro bliver til ukrudt og blomsterfro bliver til
blomster.
Udenadwers D Lektien D

Tirsdag: Vis barnet de forskellige kornsorter, der bruges til fOde.

Et besog i en korn- eller frohandel, eller helsekostforret-
ning, kan vare en belerende oplevelse.
Udenadsvers I Lektien D

Onsdag: Hjalp barnet til at forstä, at vi kommer til at hOste det
samme som vi sär. När vi sär forkerte ting, mä vi ogsä

hoste straffen, men vi kan ogsä sä glede og lykke ved at
lere sä meget som muligt om Jesus.

Udenadwers D Lektien D
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Torsdag: Sä noget fry fra blomster eller gräntsager. Hvis du ikke
har plads udendprs, kan en u rtepotte eller kasse inden-

dors ogsä bruges.
Udenadwers I Lektien I

Fredag: Tal sammen
de bäde til
glad det var,
Udenadwers

om at när man ,,sär" glade, bringer det gla-
os selv og til andre. Mind barnet offi, hvor
da det hjalp en eller anden.

D Lektien D

Evt. speciel sang: F.eks.: ,,Jeg vil elske Jesus".

Las beretningen igen: 1 Mos. 42.

Udenadsvers: ,,Den, som er tro idet smä, er ogsä tro idet store."
Luk. 16, 10.

Lektien
Barbara havde ikke set sin mor og far i lang tid. Hun havde va-

ret pä en kostskole, men nu var hun pä vej ud til missionsmarken
for at besoge dem. Hun gik ombord ien stor flyvemaskine. Snart
tl1j hun h6jt over havet. Hvor var hun spendt! Til sidst begyndte
flyet at gä ned, ned, ned - til lufthavnen. Og der stod mor og far
og ventede pä hende. Barbara var sä glad! Ved du, hvad hun gjorde?

Hun grad - gred af bare glade over at se sin mor og far.
Det samme gjorde Josef, da han sä sine br@dre igen. Han gred.

Nu skal du häre, hvordan det gik til.
Kan du huske, at hans brpdre havde veret rigtig tarvelige over

for ham og havde solgt ham til nogle barske kObmend? Du husker,
hvordan de havde taget ham med til Agypten og solgt ham til
Potifar. Josef arbejdede for Potifar, indtil han blev sat i fengsel.
Da han havde veret ifangsel itre är, sendte kongen bud efter ham,

for at han skulle forklare to dr0mffiB, som kongen havde haft.
Sä foreslog Josef en plan for kongen.Jeg er sikker pä, at Gud

mä have hvisket den plan til Josef. Den gik ud pä, at kongen skulle
finde en mand, der skulle stä for det hele. De fOrste syv är, hvor
der ville vere masser af mad, skulle denne mand s@rge for at oplagre
sä meget korn som muligt. Det skulle gemmes til de sVv är med

hungersnod, hvor det ikke ville regne og der ikke kunne vokse noget
pä markerne.

Kongen syntes, det var en god ide. Og hvem tror du sä, han

valgte? Josef, naturligvis! Josef begyndte pä sit nye arbejde. Han fik
bygget store lader til kornet. Han prOvede at telle, hvor mange der
var, men der var sä mange lader, at han opgav at talle dem. I l@bet

af disse syv är s6rgede han for, at alle disse lader blev fyldt med

korn.
Alle vegne hvor Josef kom, hjalp han folk med at oplagre korn.

Han var statholder i hele ,zEgypten. Det betyder, at han var nesten
lige sä megtig som kongen.

Sä var de syv gode är forbi. Neste är var der nesten ingenting
pä markerne. Hungersnpden var begyndt. Snart havde folk ingenting
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at spise. När de spurgte kong Farao, hvad de skulle göre, sendte

han dem til Josef, og Josef solgte dem korn fra de store lader.

Det var ikke kun iAgypten, der var hungersnOd, men ogsä i

Kana'an. Det var der, Josefs familie boede. Josefs far, Jakob, kaldte
alle sine spnner til sig og bad dem g@re sig klar til at tage en tur til
EgVpten. Han ville, de skulle tage af sted for at k@be mad til hans

store familie. Han sendte alle sine drenge af sted med undtagelse

af Benjamin, som var den yngste. De ti br@dre tog af sted med det
samme.

Da de kom til Agypten, blev de sendt til Josef. Men ved du nu

hvad? De vidste slet ikke, at denne store mand var Josef. Kongen
havde givet ham et andet navn. Han sä helt anderledes ud end den

dreng, de havde solgt for sä lange siden. Nu var han en stor mand,
kledt som en statholder. Josef vidste, hvem de var. Han kendte
hver enkelt af dem.

Da de ti mand kom ind til Josef, bpjede de sig ned for ham. Jeg

tror, Josef mä have smilet indvendig.
Han fortalte dem ikke, at han havde genkendt dem.Jeg er sik-

ker pä, ät han huskede de drämme, han engang havde dr@mt. I den

ene dr@m havde han set de ti neg boje sig ned for hans neg, som var
st6rre end de andre. Den dr@m havde gjort bt@drene meget vrede
pä Josef. Her bojede de sig for en mand, men de vidste ikke, at det
var Josef!

Nu ville Josef gerne finde ud af , hvad slags mend hans br@dre

var blevet, og derfor fortalte han dem, at han nok troede, de var

spioner. Bredrene sagde nej, de var ikke spioner. De fortalte Josef
om deres fader og om deres broder Benjamin. Josef holdt meget af
Benjamin. Han var glad for at vide, at Benjamin var i sikkerhed
hjemme hos faderen.

Da brpdrene var klar til at tage af sted, sagde Josef til dem, ät
hvis de ville komme igen for at kobe mere mad, blev de n@dt til at
tage Benjamin med. ,,Hvis I har Benjamin med, ved jeg, at I ikke er

spio ner," sagde Josef . Br@drene blev meget forskrekkede. De sagde,

at de ikke kunne tage deres yngste broder med, fordi faderen holdt
sä meget af ham. Sä tog Josef en af br@drene, han hed Simor, og

satte ham ifangsel, indtil de var kommet tilbage med Benjamin.

Sä snart de var kommet hjem og havde fortalt deres far, hvad

der \tar sket, sagde Jakob, at Benjamin ikke mätte komme med til
EgVpten. Det blev br6drene ikke forbavset over, og de ventede.
Efter en tid havde de nasten ikke mere at spise. Der var faktisk sä

lidt tilbage, ät deres fader besluttede at lade dem tage Benjam in
med og rejse til lEgypten efter mere mad.

Br@drene skyndte sig af sted. Da de atter var kommet til Egyp-
ten, og Josef sä Benjamin komffi€, gik han ind i et andet verelse og

gred. Han var sä glad for at se dem og sarlig Benjamin. Han gav sin

tjener besked om at invitere dem hjem til Josefs hus og spise til mid-
dag. Josef ville gerne finde ud af , hvad slags mand de var blevet,
og derfor gav han Benjamin meget mere mad end de andre. Men det
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br6d br6drene sig ikke om. Nu havde de lart, at de ikke skulle vere
misu ndelige.

For at satte dem pä en sidste pr@ve, gav Josef sin tjener besked

om at legge hans private s@lvbeger i Benjamins sek. Det var et

beger, som var meget f int og kostbart. Men det vidste hverken

br@drene eller Benjamin noget om.
Da brpdrene var kommet uden for byen, hvor Josef boede, var

de glade for, at de var sluppet fra denne statholder. Men ligesom de

t6nkte, at alt var godt, h4rte de hovslagene af nogle heste, der kom
galopperende efter dem. Det var Josefs tjener. Han spu rgte, hvorf or

de havde stjälet statholderens s@lvbeger. Br@drene sagde, at de ikke
havde stjälet noget beger. Det var de sä sikre pä, at de lovede, ot
den, i hvis sak bageret blev fundet, skulle blive statholderens slave.

Tjeneren ledte, og naturligvis fandt han begeret i Benjamins sek.
De syntes alle, at det var forferdeligt at skulle efterlade Benja-

min! Hvor havde disse br@dre dog forandret sig.De havde lert at

elske Jesus, og de viste ved deres handlinger, at de ikke langere var

misu ndelige og ondskabsfu lde.
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