
Tosej
tilgiyer sine besdee
Skriftsteder: 1 Mos. 44,1s-34; 4s; 46,1_7,26-34; 47,1-12.
Hjalp til studiet: Patriarker og Profeter, s. 1 16- 121 ; Fra Bibelens
Skatkammer, bind 2, s.G7-72.
Lektiens hovedtanke: Jesus vil, at vi skal sige, vi er kede af det, när
vi har gjort noget forkert. Han bliver glad, när vi tilgiver andre.

Sarlig for foraldre
Det er en god ting at lere dit barn at sige,,offi forladelse!" eller

,,vil du ikke nok tilgive mig?" när det har gjort noget forkert. Vis
barnet, at när man ger det rigtige, bliver det til glede bäde for en
selv og andre. Det er foraldrene, der f6rst og fremmest mä lere
bärnene at give udtryk for disse ting.
Speciel sang: Om tilgivelse.

sondag: Hjalp dit barn tir at indse, at det er n@dvendigt at sige
,,offi forladelse". De fleste barn er ikke klar over, at ,,de
smä sy nder" er virkel ige synder, som mä rettes som
f .eks. at drille de m indre sOskende eiler trekke katten i

halen. Hjelp det tjl at indse, at sädan ger man ikke, när
man er en kristen.
Udenadsvers D Lektien tr

Mandag: Leg en ,,satte i stedet"-leg med barnet. B@rn kan lide at
gtre det til en sport at satte gode gerninger i stedet for
de därlige blot de fär ideen. Det er udmerket at g6re
dette til en vane tidligt i livet. F.eks.: At v&re villig til at
lade andre läne ens leget@l i stedet for at tage noget, der
tilh@ rer ens legekam merat.
Udenadsvers I Lektien I

ri rsdas : 
J,1,,i;iä,;TH.:' n?i:'13; ';T. :::i", [;.*;ix:
med tilbage til Kana'an. Bekled et beger med staniol for
at vise hvordan Josefs solvbager har set ud.
Udenadwers n Lektien tr

70



Onsdag: Hjelp barnet med at finde pä en karlighedsgave en

blomst fra haven eller et billede, det selv har tegnet - til
en lille ensom gammel dame eller en, der er syg eller ked

af det.
Udenadsvers n Lektien n

Torsdag: Leg en ordleg. Lad barnet fremstille Juda, der gär i for-
b6n for Benjamin. Du kan selv forestille Josef. Eller lad

barnet fremstille brOdrene, efter at de er vendt hjem. Du

kan selv f orestil le Ja kob.
Udenadsvers n Lektien tl

Fredag: Du kan understrege udenadsverset ved at fortalle om en

eller anden begivenhed i dit eget liv, hvor alt vendte sig

til det bedste. Det vil g|re serligt indtryk, hvis barnet
selv har varet med i den begivenhed.

Udenadsvers I Lektien n
Las beretningen igen: 1 Mos. 45.

Udenadsvers:,,Alle ting samvirker til gode for dem, som elsker
Gud." Rom .8,28.

Lektien
Jette og Janne havde veret ulydige mod mor. De lOb ud og

gemte sig i garagen, hvor de spiste de smäkager, de havde stjälet fra
mors kagedäse. Mor havde sagt, at de ikke mätte tage smä kager
uden at sp6rge hende f6rst. Men tvillingerne vidste udmerket godt,
at mor ikke ville give dem lov til at spise smäkager mellem mälti-
derne. Derfor tog de kagerne, när mor ikke sä det.

Da de skulle spise til aften, kaldte mor pä pigerne. Familien
satte sig til bords. Pigerne blev forbavsede over at se, at der kun var
fire smäkager pä fadet midt pä bordet. Mor sagde ikke et ord om
dem, ftr de skulle have desserten. Sä rakte hun kagerne til far. Han
tog to og mor tog de andre to. Tvillingerne sä pä hinanden.

Mor sagdet ,,Jeg er ked af det, piger, men der var ikke flere smä-

kager tilbage.Jeg havde ellers gemt en hel masse, sä der kunne bli-
ve nogle til os alle, men to smä piger har plyndret kagedäsen."

Jette og Janne kiggede ned pä deres hender isk6det. Pludselig
sprang Jette op og lob rundt om bordet. Janne sprang op og lob den
anden vej rundt om bordet. Begge slyngede deres arme om mor.

,,Offi forladelse!" sagde tvillingerne. De lovede, ät de ville ikke
tage flere smäkager uden at sp@rge.Og det l6fte holdt de.

Josefs brodre blev ogsä nodt til at sige om forladelse ikke
dn, men to gange. Nu skal du bare hpre en meget spendende hi-
storie fra Bibelen.

Du husker nok, at Josefs tjener havde fu ndet solvbegeret i

Benjamins sek. Du husker ogsä, ät brodrene havde lovet, at hvis
bageret blev fundet ien af deres sekke, da skulle han, i hvis sek
begeret blev fundet, vere statholderens slave. Br@drene blev fryg-
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telig kede af det! De skyndte sig tilbage for at tale med den megtige
mand igen. Naturligvis anede de ikke, at han var deres bror. Det var
ogsä ligegyldigt, hvem han var, de kunne simpelt hen ikke rejse fra
Benjam in !

Josef satte sine brodre pä preve, og da de gik hen til ham,
spurgte han strengt: ,,Hvad er det, I har gjort?"

Da forklarede Juda, som var en af de eldste, statholderen, ät
de slet ikke kunne rejse fra Benjamin. ,,När vor fader ser, at Benja-
min ikke er med os, vil han dA:' sagde Juda. ,,V il du ikke nok lade
mig blive tilbage i stedet for ham?"

Nu var Josef helt sikker pä, at br@drene ikke lengere var egen-
kerlige som dengang de solgte ham. De var blevet venlige og usel-
viske. Nu kunne han ikke vente lengere. Han mätte fortelle dem,
hvem han var. Han bad alle de andre gä ud af varelset. Sä sagde
han i ,,Jeg er Josef , jeres broder."

Kan du forestille dig, hvordan br@drene mä have fOlt det! Her
var denne store mand, der var nesten lige sä megtig som kongen.
Han kunne jo straffe dem pä alle mulige mäder, fordi de havde be-
handlet ham sä grusomt dengang. Men Josef havde tilgivet sine
br@dre for lange siden. Han viste dem kun venlighed og kerlighed.

Da var det, at brOdrene mätte sige om forladelse. Det var f4rste
gang. Det var bestemt ikke let, men de gjorde det. Det var meget
svarere anden gang. Det kommer vi til om lidt.

Kong Farao hOrte, at Josefs br@dre var kommet. Han sagde, at
Josef godt mätte bede hele sin familie komme til Egypten og bo.
Sä bestilte Josef en hel masse gaver til sine brodre og sin far. Han
sendte ogsä vogne af sted, sä hans tar og kvinderne og bprnene
kunne rejse pä en mere behagelig mäde. De sOrgede ogsä for en mas-
se mad for at vere sikre pä, at de havde nok at spise pä den lange
rejse,

Kan du forestille dig, hvor forbavset Ja kob blev, da br@drene
kom hjem? De skyndte sig ind og fortalte deres far, at Josef stadig
levede og at han var statholder over Agypten. Det var forst, da Ja-
kob gik udenfor og sä alle de mange vogne, at han virkelig troede,
hvad de fortalte. Han havde jo i sä mange är troet, at Josef var d@d.

Og da var det, at br1drene mätte fortelle deres gamle far, hvor
onde de havde veret over for Josef. Hvor var det svert! De sagde,

at de var meget kede af det. De havde gäet med den synd i deres

tanker gennem mange är. Nu var det endelig blevet godt igen. De

fplte sig stra ks meget bedre tilpas !

Vort udenadsvers siger: ,,Alle ting samvirker til gode for dem,
som elsker Gud." Det passer n@jagtig pä Josef. Han var blevet solgt
af sine egne br@dre. Men Gud havde gjort ham til statholder, sä han
kunne s@rge for mad, ikke kun til folk i Egypten, men til sin egen

familie. Kan du huske, hvordan Josef havde besluttet at elske og

adlyde Jesus, lige meget hvad der skete? Og Jesus velsignede Josef
og gjorde ham til en velsignelse for mange mennesker. Hvis vi elsker
og adlyder Jesus, kan vi ogsä blive til en velsignelse for mange men-
nesker. Kunne du ikke tanke dig det? Det kunne jeg.
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