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Hvovdo,n qud hralp sit folk
Skriftsteder: 2 Mos. 7 , 14-25; kap. B-1 1.

Hjelp til studiet: Patriarker og Profeter, s. 132-1 36; Fra Bibelens
Skatkammer, bind 2, s. 106-114.
Lektiens hovedtanke: Gud er altid med os, när vi er i vanskeligheder.

Sarlig for foraldre
Denne lektie viser pä en glim rende mäde, hvordan Gud har

omsorg for sit folk, när de er ivanskeligheder.
Speciel sang: Om Guds kerlighed og omsorg.

S0ndag: Lad barnet lave en tegning med en flod midt idet hele.
Lad det derefter farve floden rud, sä det ser ud som blod.
Udenadsvers n Lektien I

Mandag: Tal om hvilken skade fluer kan gtre de kan f6re snavs

og smitte med sig. Det er derfor, vi pr@ver at holde fluer-
ne vak fra vort hjem, dekke maden til om sommeren,
osv.

Udenadsvers tl Lektien tl
Tirsdag: Hjelp barnet til at forstä, hvilken skade haglvejr kan g@re.

Smä isklu mper tra k6leskabet kan godt give en forestil-
ling om hagl, lige med undtagelse af faconen. Forklar
at haglen i Egypten mäske var endnu stOrre. När den
falder fra en stor hojde, kan den odelegge mange ting.
Tegn et billede hvor det tordner og lyner.
Udenadsvers n Lektien D

Onsdag: Lad om muligt barnet finde en greshoppe.(Et billede
kan ogsä bruges, hvis det ikke er til at fä fat pä det le-

vende insekt). Vis de sterke kindbakker og forklar, at en
hel svarm af greshopper kan gure stor skade pä afgru-
derne i l0bet af meget kort tid.
Udenadsvers tl Lektien n

Torsdag: Hjalp barnet med at lave et billede af to huse - det ene

sort for at representere egypternes huse, det andet lyst
til at representere israelitternes huse. Eller klip to huse

ud - det ene af hvidt og det andet af sort papir.
Udenadsvers D Lektien Ü
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Fredag: Lav et optrin med Moses f oran Farao. Barnet vil si kkert
gerne vere Farao. Byt derefter roller.
Udenadsvers Ü Lektien n
Las beretningen igen: 2 Mos. 7 , 14-25; kap. B.

Udenadsvers: ,,Der times dig intet ondt, dit telt kommer plage ej

ner." Sl. 91, 10.

Lektien
Dorthe var i vanskeligheder. Og det var slet ikke hendes egen

skyld. Dorthe skulle nemlig passe pä kyllingerne. Mor ville ikke
have dem til at gä i haven, medens hun gjorde rent ideres indeluk-
ke. Det gik ogsä udmerket, indtil Snooby, deres lille hu nd, kom
lgbende ind pä gärdspladsen. Da Snooby sä, at kyllingerne var ude

af deres indelukke, syntes han, det var en god ide at lege lidt med

dem. Han lOb farst efter en kylling og sä efter en anden, indtil kyl-
lingerne var spredt over hele gärdspladsen.

,,Nej, nej, Snooby!" räbte Dorthe. Men den ivrige hvalp h@rte

slet ikke efter. Han fortsatte bare med at lobe efter kyllingerne.
Sä kom Dorthe itanke om noget, hun og mor havde talt om den

samme morgen. Gud vil hjalpe os, när vi er i vanskeligheder. Derfor
sä Dorthe op mod himmelen og sagdet,,Kere Jesus, jeg er ivanske-
ligheder. Vil du ikke nok hjalpe mig!" Og Jesus h@rte Dorthes bOn.

Snooby horte en anden hund g0 og l@b af sted for at se, hvad den

anden hund havde for. Dorthe huskede at sige tak til Gud.
lsraels bOrn var ogsä i vanskeligheder. Farao ville ikke lade dem

rejse ud for at tilbede Gud iOrkenen. De bad ogsä til Jesus, ligesom

Dorthe gjorde. Og han horte dem. Men fOrst mätte han lere Farao

en lektie. Farao kendte ikke Gud og ville ikke lade israelitterne
rejse. Derfor mätte Gud vise ham, ?t han var megtigere end kong
Farao.

Han befalede Moses og Aron at gä ned til floden neste morgen.
Der skulle de finde Farao. De skulle fortelle ham noget. Da Farao

kom ned til floden, fortalte de ham, dt hvis han ikke ville lade fol-
ket rejse, ville vandet blive til blod. Farao ville ikke h@re pä det.
Sä rakte Aron sin stav ud over floden, og vandet blev til blod. Kun-
ne du tenke dig at bade i blod? Det var nemlig i den flod, kongen
plejede at bade. Farao blev vred, men han ville stadig ikke lade fol-
ket rejse.

Sä sendte Gud flere vanskeligheder. Nu kom der f rter. lkke
bare en eller to, äh nej! Alle vegne var der frber - i husene, i senge-

h0, i kO kkenet , ja selv i dejen, man sku lle bage brOd af . Men da

f r@erne forsvandt igen, mätte lsraels b@rn stadig ikke rejse. Farao
ville ikke give dem lov.

Dernest sendte Gud myg til at plage dem. Alt, hvad Aron havde

at g@re, var at rekke sin stav ud og slä pä st@vet pä jorden med den,
og straks var der myg alle vegne pä dyrene, pä Farao, pä hans

bOrn og tjenestefolk. Myg er smä insekter der setter sig pä menne-
sker og borer sig ned i häret, ind under l@iet, ja over det hele. De
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fär det til at klo. Der var myg over hele EgVpten. Det kloede pä
alle egypterne. Det kl@ede lige sä meget pä Farao som pä de andre.
agyptere, men han ville alligevel ikke lade israelitterne rejse.

Sä kom der bremser. lkke bare nogle fä bremser, men der var
mange millioner af dem. Der var helt sort af bremser. Men Gud lod
ikke bremserne gLre nogen skade hos lsraels bprn. Plagerne kom
ikke til Gosens land, hvor Guds folk boede. Han beskyttede dem.
Alle egypterne smekkede bremser og pr@vede at slippe fri for dem.
Men de kunne ikke. Alle vegne var der bremser. Men Farao var ste-
dig. Han sagde, at lsraels b@rn ikke mätte rejse.

Sä blev agypternes dyr syge og d6de. Sä blev menneskene ogsä
syge, de fik store bylder, som gjorde meget ondt. Men de kom kun
pä egypterne. Gud beskyttede sit folk. Men Farao ville stadigvek
ikke lade Moses fere lsraels b@rn ud.

Sä sendte Gud flere vanskeligheder. Der kom en veldig storm
med store hagl. Haglen @delagde alt, hvad der voksede pä marken,
som ellers var ferdigt til h@sten, og den drabte dyr og mennesker.
Sä kom der en mengde store greshopper. De dekkede markerne.
De äd alt, hvad der var tilbage af gr0nt.

Men dette var stadig ikke nok. Selv da Faraos tjenere tiggede
kongen om at lade hebreerne rejse, ville han ikke hore. Og sä kom
der flere vanskeligheder. Gud sendte mprke i tre dage. Det var sä

mOrkt, ät menneskene ikke ku nne se h inanden. Sä sendte Farao
bud efter Moses og Aron. ,,Tag sä jeres folk og rejs!" befalede han.
Men da m@rket var forsvundet, ombestemte Farao sig igen.

lsraels b@rn var i sik kerhed f or de f leste af d isse plager. B rem-
serne kom ikke ind i deres huse. Deres dyr d6de ikke. Greshopper-
ne äd ikke deres mad. Der var lyst i deres huse, da der var mprke
over EgVpten. Alt dette minder mig om vort udenadsvers. Det
siger: ,,Der times dig intet ondt, dit telt kommer plage ej ner."
sl. 91, 10.

En plage er noget ondt, der skaffer menneskene store proble-
mer. Der var kommet mange plager over Farao og hans folk. Men
Gud passede pä sine lydige b@rn. Han passer ogsä pä dig og mig.
Hvordan var det, han hjalp Dorthe?
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