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En overuoskelsestou
Skriftsteder: Luk. 1 , 5-23.57 -68. 76-80.
Hjalp til studiet: Den store Mester, s. 57-59; Fra Bibelens Skat-
kammer, bindT , s. 1 8-22.
Lektiens hovedtanke: Gud har en sarlig opgave for hver enkelt af
os.

Serlig for foraldre
Gennem dette kvartal har du anledning til pä en serlig mäde at

gore dit barn kendt med Jesus. Dette er en af de st@rste gleder,
foraldre kan opnä . Ggr ved Guds hjalp Jesus levende og virkelig
for dine born.

Speciel sang: En eller to sange om da Jesus var barn.

SOndag: Kom noget muld i en lille urtepotte eller lignende. Lad
barnet sä et fre.Hjalp barnet til at forstä, at vi skal ha-
ve omsorg sävel for planter som for vore kreledyr. Tal
sammen om, hvor godt Gud har ordnet det, at forreldre
og familie sorger for bgrnene.

Mandag: Tal sammen om, hvad en mor mä g@re for at passe en
baby. Fortal barnet, hvordan du har passet det. Leg
vegt pä den karlighed og glade, det ogsä indebar.
Lav en vugge og leg en dukke iden for at illustrere Jo-
hannes.

Tirsdag: Lad om muligt dit barn se en ganske lille baby. Tal om,
hvordan alting pä et lille barn er meget lille, og at man
mä vere meget forsigtig med et lille barn. Vis pä en
dukke, hvordan en baby skal kledes rigtig pä, selv det
at lagge ble pä mä gores rigtigt. Lad dit barn forestille
at vere Zakarias, der prover at fortalle Elisabet noget
uden at kunne tale.
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Onsdag: Brug denne anledning til at tale om et godt helbred.
Nogle b@rn vil have alt for meget slik. Fortal dem, at
s@de sager resulterer i därligt helbred. Tal om de gode
ting, Gud har givet os for at gure os sterke.

Torsdag: Udskar en engel af karton eller tyndt flamingo. Lad
barnet forsyne engelens vinger og dragt med glimmer.
Der bruges en farvelos lim, og guldglimmer giver det
smukkeste resultat. Engelen mä endelig gore det rette
indtryk, brug ikke en figur, der virker komisk eller billig.

Fredag: Ligesom engelen larte Zakarias, hvordan han og Elisa-
bet skulle tage sig af deres barn, sädan lerer Gud os i

Bibelen, hvad vi mä g@re. Gud har en plan med vort liv.
Ggr hvad du kan, for at opmuntre dit barn til at finde
Guds plan med dets liv.
Las beretningen igen: Luk. 1, 5-25.

Udenadsvers; >Jeg vil lare dig og vise dig, hvor du skal gä.< Salm.
32,9.

Farveleg en firkant hver dag i forskellige farver. Om sabbaten
indklebes et lille billede af en fugl, en blomst, eo stjerne, er som-
merfugl eller et dyr i firkanten.

Lektien
Gerda og Pia legede iGerdas sandkasse. Pludselig kom Gerda i

tanker om noget. >Pia,< spurgte hun, >hvorfor kommer du ikke
med til sabbatsskole?<

>Sabbatsskole?< spurgte Pia. >Hvad er det for nogetT(
>Sabbatsskolen er der, hvor vi larer om Jesus,< forklarede

Gerda. >Og vi synger, og lrereren forteller historier.( Gerda var
glad for at fortalle Pia alt om sabbatsskolen.

Pia sä ud til at vere forbavset. >Hvem er Jesus?( spurgte hun.
lAh,< sagde Gerda, DJesus er vor bedste ven. Han bor oppe i

Himmelen.< Gerda pegede op mod himmelen.
DVil du gerne hore nogle historier om Jesus? Min mor kan en

masse historier om Jesus.<
I det samme kom mor ud af huset. >Gerda, hvem er det, jeg kan

en masse historier om?< spurgte hun.
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Gerda forklarede mor, at Pia ikke vidste noget om Jesus, og om
mor ikke nok ville fortrelle hende nogle beretninger. Selvfolgelig vil-
le hun det. Mor satte sig ned pä kanten af sandkassen.

>Pia, for at du bedre kan forstä, hvad jeg skal fortelle dig om
Jesus, mä vi hellere begynde med, hvad der skete, for han blev
fgdt Forst vil jeg gerne fortalle dig om hans fatter, fordi denne
fatter kom til at betyde meget for Jesus.( Sä fortalte mor denne
beretning:

Zakarias var en prast, der kom til templet to gange hvert är for
at g@re sit arbejde. En dag, da han arbejdede i templet, kom der en

engel til ham.
>Du vil snart fä en son,< fortalte engelenZakarias. ))Du skal kal-

de ham Johannes.( Engelen fortalte ogsä Zakarias, at drengen
skulle vokse op og blive stor i Herrens @jne. Denne dreng skulle kun
spise og drikke, hvad der var godt for ham. Johannes mätte vere
stark, fordi han skulle fortalle folk, at de skulle vare beredt for at
m@de Jesus, der ville komme fra Himmelen for at leve pä denne
jord som en lille dreng. Zakarias blev meget forbavset. Han var ble-
vet en gammel mand, og hans kone Elisabet var ogsä gammel.
Gamle mennesker plejer ikke at fä smä b@rn.

>Hvordan kan jeg vide, at det er sandt, hvad du forteller mig?<
spurgte Zakarias engelen. Sä fortalte engelenZakarias, at Gud hav-
de sendt ham for at fortelle om babyen. Engelen sagde: >Jeg er
Gabriel, som stär for Guds äsyn, og jeg er sendt hid for at tale til dig
og bringe dig dette gladesbudskab.<

Sä fortsatte engelen med at fortalle Zakarias: >Du skal blive
stum og ikke kunne tale, for efter at babyen er blevet fodt.< Og
pludselig kunne Zakarias ikke sige et ord ikke et eneste ord. Za-
karias gik ud af templet for at tale til de mennesker, som ventede
der, men han kunne ingenting sige.

Sä sn art Zakarias var fardig med sit arbejde i templet, skyndte
han sig hjem. Han mätte fortalle Elisabet, hvad engelen havde
sagt, at Gud ville give dem en son. Elisabet blev sä spandt og glad!
Endelig skullle hun fä en baby. Hun havde set andre modre varet sä

glade for deres smä babyer, og nu skulle hun fä eh, som var helt
hendes egen, og som hun kunne holde af . Det havde engelen sagt.

Zakarias og Elisabet ventede imange uger pä deres baby. Elisa-

bet havde travlt med at lave babytoj, sä den lille kunne vere varm
og t@r. Hver gang hun var fardig med noget toj til babyen, holdt
hun det op, sä Zakarias kunne se det. Han nikkede for at vise, at
han syntes om det, hans kone lavede. Men han kunne ikke sige et
ord. lkke et eneste ord.

Da babyen omsider blev fgdt, vär alle glade. Og allergladest var
Elisabet ogZakarias.

Alle naboerne kom for at se den nye baby. De snakkede offi,
hvad han skulle hedde.

>Selvfolgelig,< sagde en eller anden, >skal han da heddeZakari-
as efter sin far.< Elisabet smilte. >Vi vil kalde ham Johannes,( for-
talte hun dem.
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Men naboerne horte ikke efter, hvad Elisabet sagde. De fortsat-
te med at snakke. De var sikre pä, at han skulle heddeZakarias. Eli-

sabet rystede bare pä hovedet.
>Lad os sporge hans far,< foreslog en anden nabo. De skyndte

sig efter Zakarias.
Han horte pä, hvad de sagde. Sä gjorde han tegn til, at han ville

have noget at skrive pä. Naboerne kiggede over hans skulder for at
se, hvad han ville skrive.

Zakarias skrev meget omhyggeligt. >Johannes er hans navn.(
De blev alle sammen forbavsede, da de leste dette. Og sä skete der
noget gledeligt. Zakarias kunne tale! Hvor var han dog glad over at
kunne tale igen !

Zakarias og Elisabet holdt meget af deres lille dreng. De huskede
noje pä at folge den undervisning, de havde fäet, om hvordan de
skulle passe pä ham. Gud havde en ganske saerlig opgave for Jo-
hannes. Han ville, at drengen skulle vokse sig stark og sund, sä

han kunne gore den gerning, Gud havde planlagt for ham.
Johannes voksede og blev en sterk og sund dreng. Han drak

aldrig nogen stark drik, fordi han mätte have et strerkt legeme for
at kunne udfore det sarlige arbejde, Gud havde for ham. Johannes
spiste den rette slags mad og legede de rigtige lege og fik masser af
sovn. Ved disse gode vaner beredte han sig allerede som dreng til
det srerlige arbejde, Gud havde planlagt for ham.

Og ved du sä hvad? Gud har ogsä et sarligt arbejde for dig. När
du bliver eldre, vil han vise dig, hvad det er. Men lige nu mä du be-
de Jesus hjelpe dig. Du mä spise sund mad. Du mä have masser af
sovn. Gud vil, at du skal vare sterk til at g@re hans gerning. Og det
vil du da, ikke sandt?
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