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En lille dveng bliyer skiult
Skriftsteder: 2 Mos. 1 ,6-14; 22; 2,1-10.
Hjalp til studiet: Patriarker og Profeter, s. 122-125; Fra Bibelens
Skatkammer, bind 2, s. 75-88.
Lektiens hovedtanke: Jesus har omsorg for smä b@rn. Han har ogsä
omsorg for mig.

Sarlig for foraldre
Denne lektie giver dig anledning til som mor og far at gere en

slags status over den opdragelse, du giver dit barn. ,,Enhver moder
btr fäle, at hendes Ojeblikke er uvurderlige. Hendes arbejde vil
blive sat pä pr@ve pä den alvorsfu lde regnskabsdag." patriarker
og Profeter, s. 124. Denne udtalelse burde fä os til at tenke over,
hvordan vi vejleder vore b6rn.
Speciel sang: Om baby Moses.

S0ndag: Tal sammen om hvordan hete familien mä hjelpes ad med
at passe en baby. Hvis der er en baby i dit hjem, er her en

t"l :l ;1il",1 J l,,iL 
,;T 

*Ti:?"il:;':;'3; :f:? i;
tage sig af den lille. Hvis der ikke er en baby idit hjem,
kunne I mäske finde anledning til at tage den lille med til
nogle af jeres venner, der netop har en baby. Her kan I

fä noget mere at vide offi, hvilke pligter og ansvar, der
fOlger med det at fä en baby.
Udenadsvers I Lektien n

Mandag: Tal sammen om forskellen mellem den Farao, der regere-
de pä Josefs tid, og Farao i denne lektie. Vis barnet at
ondskab bringer sorg til mange.
Udenadsvers I Lektien X

Tirsdag: Alle smä piger, og somme tider ogsä smä drenge, kan lide
at ,,sy" dukketOj. Giv dem et stykke toj og lad dem med
lidt hjalp fra dig preve at lave en lille dragt.
Udenadsvers I Lektien n
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Onsdag: Prpv at finde nogle lange strä og hjelp barnet med at
flette en lille kurv' Lav ogsä en kurv af en valnoddeskal'
Deri legges en lille dukke, som er klippet ud af et kata-

log eller lignende. Sejl med bäden i et fad vand og leg, at
det er Nilfloden.
Udenadsvers ! Lektien I

Torsdag: Tal med bprnene om den omsorg, Gud har for dem

englenes beskyttelse, vejledning, kerl ighed, etc.
Udenadsvers fl Lektien !

Fredag: Tal om, hvad Jokebed mä have lert Moses, inden han

skulle op til paladset og leve blandt afgudsdyrkere. Hjelp
barnet til at forstä, ät hvad det larer nu, er med til at be-

rede det for den tid, da ogsä han eller hun mä rejse hjem-

mef ra.

Udenadsvers tl Lektien tr
Las beretningen igen : 2 Mos. 2, 1-10.

Udenadsversr ,,Herren er med mig, jeg frygter ikke." Sl. 118,6.

Lektien
Alt var parat til den nye baby, der skulle komme. Sussi og mor

havde lagt babytO jet til rette. De havde ogsä lagt pu dder, o I ie og

bleer pä hylden lige ved siden af babys puslebord.
Sussi vidste, at hun mätte hjalpe mor med at passe baby. Det

havde mor sagt til hende. Sussi og mor havde talt sammen offi, hvad

hun kunne g6re for at hjelpe. Hun kunne synge for baby. Hun kun-

ne hente ting, som mor skulle bruge, när hun puslede baby. Hun

kunne vare stille, när baby sov. Ah, der var altid sä meget at g0re,

när der kom en ny baby. Sussi kunne nesten ikke vente.

Det mä have varet omtrent pä samme mäde hjemme hos Mir-
jam. Mirjam levede for lenge, lenge siden lenge f6r mor og

bedstemor, ja selv fqr tip-tip-tip oldemor blev fOdt. Selv om Mirjam
var aldre end Sussi, kunne hun nesten heller ikke vente, til hendes

lillebror blev fodt. Men ved du nu hvad? Da deres lille dreng kom,

blev de meget bange.
Jeg skal nemlig sige dig, der var kommet en ond konge iAgyp-

ten. Da han var blevet konge, opdagede han noget. Han opdagede,

at der var flere af Josefs familie, end der var egyptere, og sä blev

han bange. Han tenkte, at en sk@nne dag ville alle disse mennesker

f1re krig mod agypterne. Sä lavede han en lov - en meget ond lov.

Han sagde, at alle de smä drenge, der blev f0dt, skulle kastes iflo-
denl Pä den mäde ville der ikke blive sä mange af Josefs familie.

Derfor er det let at forstä, hvorfor Mirjam og hendes mor Joke-

bed og hendes fader Amram blev bange. Da Moses, den nye baby,

blev f4dt, var han sädan en sund og dejlig dreng. Hvordan kunne de

dog kaste lille Moses i floden? Det var de ganske sikre pä, at Gud

ikke ville have dem til.
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Hver gang Moses gred, kiggede de ud for at se, om soldaterne

skulle komme.
Det var nemlig sädan, at kongen sendte soldater ud for at vare

helt sikker pä, at alle de smä drenge blev kastet ifloden. Mor be-

sluttede, at hun ikke ville g|re noget sä ondt. Bibelen siger, at hun

skjulte Moses i tre mäneder.
Da de tre mäneder var gäet, lagde hun en plan. Hun vidste, at

hun ikke kunne holde ham skjult langere. Han grad sä hOjt! Og

soldaterne kunne hore ham. Nu skal du h0re, hvad hun ville gOre.

Hun og Mirjam gik ned til floden og samlede nogle lange siv, som

voksede der. Sä flettede de en kurv. De tettede den med ler bäde

indvendig og udvendig, sä vandet ikke kunne komme ind. Da leret

var tort og härdt, redte de en seng ikuruen til deres dejlige lille
dreng. Forsigtigt lagde Jokebed Moses i kuruen og lagde läg over.

Sä bar hun den ned til floden. Mirjam gik med. Medens mor arbej-

dede, bad hun offi, at Gud ville passe pä hendes baby.
Og det var netop hvad Gud gjorde. Han holder veldig meget af

smä born.
Mor gemte kurven mellem de h6je siv og skyndte sig bort. Hun

ville ikke have, at soldaterne skulle se hende. Men Mirjam blev

lige i nerheden, sä hun kunne sige det til mor, hvis der skulle ske

noget med hendes lillebror. Hun gemte sig mellem sivene og sä pä

den lille kuru, der vuggede blidt pä vandet.
Snart h6rte hu n stemmer og kiggede ud for at s€, hvem der

kom. Sä blev hun bange. Det var kongens datter og hendes piger.

De kom helt ned til vandet. Det varede ikke lenge, ftr prinsessen

sä kurven. Hun bad en af pigerne hente den. Da prinsessen äbnede

läget, vidste hun, hvad der var sket. Hun var klar over, at der var en

af de hebraiske kvinder, som ikke ville g@re, hvad den onde konge

havde befalet. Og sä mä Moses have gredt. Han var jo ikke vant til
fremmede. Hans mor havde jo holdt ham skjult, siden han blev fOdt.

Hele tiden stod Mirjam og sä til. Da hun sä, at prinsessen var

venlig mod den lille dreng, gik hun derhen, hvor damerne stod.

,,Skal jeg fä fat pä en af de hebraiske kvinder for at passe babyen

for dig?" spurgte hun.
Prinsessen sagde ,,Ja, tak, det var en god ide!" Mirjam skyndte

sig, sä hu rtigt hun kunne, for at finde sin egen mor. Begge to
skyndte de sig tilbage til prinsessen.

,,Vil du tage dig af denne baby, sä skal jeg nok betale dig for
det," sagde prinsessen til Jokebed.

Hvor var Jokebed stolt og glad, da hun bar Moses hjem. Nu var

hun ikke bange for soldaterne. Moses tilh@rte prinsessen. Gud havde

besvaret hendes bon, og hun takkede ham mange, mange gange.
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