
Moses ser
hvocdo,n qud hia.lper

Skriftsteder: 2 Mos. 4, 1-'13,27 -31; 5; 6, 1 -13; 7 , 1-13.
Hjelp til studiet: Patriarker og Profeter, s. 127-'132; Fra Bibelens
Skatkammer, bind 2, s. 99- 1 05.
Lektiens hovedtanke: Gud hjelper os med det vanskelige, när vi
beder ham om det.

Serlig for foraldre
Denne lektie viser pä en udmerket mäde, at uanset hvor vanske-

lig en opgave barnet har, vil Gud vere med og hjelpe.

Speciel sang: Om bprnevennen Jesus.

S6ndag: Giv dit barn en opgave, der betyder en virkelig udfor-
dring for det. Lad barnet g@re sä meget som muligt uden

hjalp. (Det vil sikkert ogsä satte mors tälmodighed pä

pr@ve!)

Udenadsvers I Lektien fl
Mandag: Lad om muligt barnet lave smä mursten af ler. Hjelp det

til at f inde ud df , at lsraels born mätte gÜre deres arbejde

meget n@jagtigt, hvis murstenene skulle kunne bruges.

Gud Onsker ogsä, ät vi g0r vort allerbedste.
Udenadsvers ! Lektien n
H jalp barnet til at besejre ,,jeg kan ikke"-vanen ved at
ophenge en serlig tavle. Giv en stjerne for hver gang, det
gtr sine pligter omhyggeligt. Ven barnet til at sige: ,,Jeg
skal pr@ve!" i stedet for ,,jeg kan ik&e!"
Udenadsvers n Lektien n

Tirsdag:

Onsdag: Lav et optrin, hvor Moses og Aron mpdes.

Udenadsve,rs Ü Lektien n
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Torsdag: De fleste born kommer med undskyldninger, när der er
et eller andet, de ikke vil. Les 2Mos.3,11. 13; 4,1. 10.
13 for dit barn og hjalp det til at forstä, ät Moses nerede
mistillid til Gud. När Gud beder os om at gore noget, gi-
ver han os ogsä evner til at udfore det.
Udenadsvers n Lektien D

Tal om hvilke ord Gud onsker , ?t vi skal bruge. Hjalp
barnet til at indse, at det ikke altid er det bedste at efter-
ligne, hvad vi horer af vore venner. Vi er ogsä ansvarlige
over for Gud for vore ord. (Se Matt. 'l2,3Ol .

Udenadsvers n Lektien n
Las beretningen igen : 2 Mos. 4, 1-23.

Fredag:

Udenadsvers: ,,Jeg vil vere med din mund, og lare dig, hvad du skal
sigel" 2 Mos. 4, 12.

Lektien
John sad sä stille som en mus. Han tenkte tankte pä den

historie, mor netop havde lest for ham. Det var en historie om en
tapper lille dreng, der ikke ville sige en usandhed.

,,Mor, Tom var meget tapp€r, var han ikke ogsä?"
,,Jo, John," sagde mor, ,,Tom var tapper. Jeg häber, at du altid

vil vere lige sä tapper."
John sä pä mor, og derefter ned pä sine brune sko. Han vidste,

at somme tider var han ikke serlig tapper. Pludselig sä han op og
sagde: ,,Mor, jeg vil vere tapper ligesom Tom. Det er jeg allerede
ved at blive."

Mor trykkede John ind til sig.,,Det var min store dreng,"
sagde h u n.

Samme eftermiddag gik mor og John til tandlegen. John gred
ikke, som han havde gjort sidste gang. Ikke engang da det gjorde
ondt. Da de var ferdige hos tandlegen, gik John og mor ud til
bilen.

,,Jeg er stolt af min store tapre d reng," sagde mor.
John sendte mor et stort smil. ,,Jeg bad Jesus hjelpe mig med

at vare tapper. Og det gjorde han!"
Der var engang, hvor Moses ikke var serlig tapper. Kan du

huske den gang, han stod ved busken, som ikke ville brende op?
Og husker du, at Gud sagde til Moses, at han ville have ham til at
gä til Agypten og fore lsraels born ud fra dette land? Da var Moses
bange. Han sagde oven i kobet til Gud:,,Jeg kan ikke!" Han kom
med alle slags undskyldninger. Men Gud befalede ham at gä. Sä be-
gyndte Moses at gä til Agypten.

Moses havde ikke set sin broder Aron ifyrre är. Sikken en mas-
se de to havde at tale sammen om! Moses fortalte Aron alt, hvad
Gud havde sagt til ham ved den brandende busk. De var begge sikre
pä, at Gud havde kaldt dem til at gore en stor gerning for ham. De
kunne ikke gäre andet end adlyde, og sä fulgtes de ad til Agypten.
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De skulle gä til kong Farao og bede ham lade lsraels b@rn rejse
ud af Egypten. Men Moses kunne ikke lide at gä - slet ikke. Han
var bange. Men Gud havde sagt, dt han ville hjelpe ham. De to br@d-
re gik sä op til Farao og bad ham om at lade lsraels b6rn rejse ud
for at tilbede deres Gud.

lsraels bOrn var slaver for egypterne og mätte arbejde meget
härdt. Farao blev vred over at tenke pä, at de bad om at mätte for-
lade deres arbejde for at tilbede Gud. Han sagde i ,,Jeg vil ikke lade
fo l ket rejse ! "

Sä sagde Farao til de mend, som havde opsyn med slaverne,
at nu sku lle israelitterne selv f inde halm. Det var nemlig sädan, at
israelitterne lavede mursten til at bygge huse med. De skulle bruge
halm, när de lavede de mursten. Og den mätte de nu selv finde!
Men det var ikke det hele. De skulle stadig lave lige sä mange mur-
sten som fLr.Det blev langt mere besverligt. Derfor beklagede lsra-
els b0rn sig over for Moses og Aron, at de havde gjort folkets arbej-
de härdere.

Moses og Aron gik igen til Farao. Og sä viste de Farao noget
meget markeligt. Gud havde fortalt dem, hvad de skulle gere.

Da Farao igen sagde, at han ikke ville lade folket rejse, kastede
Aron sin stav (en slags spadserestok) pä gulvet foran kongen. Ved
du sä, hvad der skete? Gud fik den stok til at blive en slange!

Sä kaldte Farao pä sine vismend. De kastede ogsä deres stave
pä gulvet. Satan fik dem til at se ud som slanger. Men de var det jo
ikke i virkeligheden. Sä äd Arons slange alle vismendenes stave.
Men Faro holdt stadig pä sit. Han ville ikke lade folket rejse.

Jeg ved, at Gud var med Moses og Aron, da de gik til stottet.
Vi skal huske, at Moses var bange, fordi han nesten havde glemt
at tale egyptisk. Men han havde lert at stole pä Gud. Gud havde
givet ham et l@fte. Han havde sagt til Moses: ,,Jeg vil vere med din
mund og lere dig, hvad du skal sigel" 2 Mos.4, 12.

Gud giver ogsä dig og mig dette l6fte. Ville det ikke vere dej-
ligt, hvis de eneste ord, vi sagde, var ord, som Gud havde lert os?
Sädan kan det blive, hvis vi vil lytte til Guds ord.
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