
$avpr til bacnet
Skriftsteder: Matt. 2.

Hjelp til studiet: Den store
kammer, bindT , s. 47 -62.

Lektiens hovedtanke: Vi kan
gesom de vise m@nd gjorde.

Mester, s. 34-39; Fra Bibelens Skat-

tilbede Jesus og bringe ham gaver, li-

Serlig for foreldre
Fallesskab med Jesus kommer som en belOnning til dem, der

flittigt og omhyggeligt soger ham. Du og dit barn kan blive belonnet
pä denne mäde gennem jeres flittige studium af denne lektie.

Speciel sang om da Jesus var en lille dreng.

Sondag: Lav en stor stjerne af flamingoplade. Lad barnet kom-
me guldstov pä eller beklade den med guldfolie. Lad en
eller anden i familien holde stjernen op. Barnet kan
forestille at vare de vise mrend, der f olger stjernen . Ggr
ophold iJerusalem og Betlehem.

Mandag: Lav en kamel af ler eller tegn et billede af de vise
mands gaver til Jesus. Lad som om I er i Betlehem.

Tirsdag: Tal om at give og modtage gaver og om, at vi skal elske
alle. SpOrg barnet, hvad det kunne tanke sig at takke
Gud for. Sorg for at give barnet en anledning til at sige
en lille takkebgn.

Onsdag: Hvad slags gaver bringer vi til Jesus? Tal sammen om
dette. Vore offergaver, Vor tiende. Den bedste gave er
os selv. Forklar, at Gud sendte Jesus til os, fordi han el-
sker os.
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Torsdag: Lav et optrin, hvor engelen kalder pä Josef og siger, at
han straks mä tage af sted for at redde Jesu liv.

Fredag: Forklar ordet DSOge(. Leg en leg, hvor du gemmer dig
og lader barnet finde dig. Byt derefter roller. Forklar
den ändelige betydning af at s@ge og finde.
Las beretningen igen: Matt. 1, 1-4-

Udenadsvers.'>Leder lefter mig, skal lfinde mig; säfremt lsoger
mig af hele eders hjerte.( J er.29, 13.

Lektien
Gerda var ved at hjalpe mor med at vaske op. De snakkede

sammen, medens de arbejdede.
DVil du ikke fortalle os en ny historie i dag, mor?< spurgte

Gerda.
>Jo, selvfolgelig, min ven,(( smilte mor.
>Pia kan godt lide historierne om Jesus.Jeg er sikker pä, at hun

kommer.(
I det samme bankede det pä doren. Gerda lgbfor at lukke op.
>An , Pia, jeg er sä glad , fordi du kommer! Mor vil fortelle os en

ny historie.<
Pia smilte. >Det var jo derfor, jeg kom,< sagde hun.
Snart sad de alle tre iden store lanestol istuen ud til gaden.

Mor fortalte dem denne interessante historie om Jesus:
Der var nogle mend, som boede langt fra Betleheffi, hvor Jesus

blev fgdt Disse mand var meget vise. De vidste mange ting, som
andre mennesker ikke vidste. De vidste noget meget vigtigt, og det
var, at om ikke ret lenge ville Jesus blive fgdt.

En nat sä de et klart lys pä himmelen. Straks vidste de, at lyset
var tegnet pä Jesu fOdsel. De besluttede at tage ud pä den lange
rejse for at finde Jesus-barnet. De kaldte ham >den nye konge i

lsrael. <

De fandt nogle meget fine og kostbare gaver. Omhyggeligt pak-
kede de gaverne ind og lassede dem pä deres kameler.

De mätte rejse om natten, sä de kunne folge det klare lys pä

himmelen. Hvad de vise mand ikke vidste, var, at det klare lys var
en gruppe engle. Disse engle var sendt for at passe pä den nye
baby. De vise mand syntes, at lyset sä ud som en stjerne.
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Hele natten rejste de og fulgte hele tiden efter det klare lys. Om
dagen holdt de stille. När det blev markt igen, satte de sig pä deres
kameler og fulgte hele tiden det strälende lys.

Efter at de havde rejst i mange natter, kom de til sidst til Jerusa-
lem, hvor kong Herodes boede. Nu, tmnkte de, kan vi finde ud af,
hvor den nye konge er. Men de blev skuffede. lngen syntes at vide
noget om den nyfodte konge.

Den onde kong Herodes h@rte om de vise mand, der var kom-
met fra ost. Han sendte bud efter dem. ))Hvem leder lefter?( spurg-
te han.

>Vi leder efter det nyfodte barn, der skal blive konge,( sagde de
vise mand.

>Ah nej!< tankte Herodes. >En ny konge til at regere istedet for
migl Det kan aldrig gä.< Men han sagde det ikke hgjt Han lod, som
om han var venlig. Han inviterede mandene til at komme tilbage,
efter at de havde fundet den nyfodte konge. Han sagde, ät han
gerne ville vide, hvor han var, sä han ogsä kunne tage hen og tilbe-
de ham. Men det var nu slet ikke det, han ville. Han var en meget
ond mand, og han ville gore Jesus-barnet fortred.

De vise mend forlod kongens slot og skyndte sig til Betlehem.
Det var nemlig der, stjernen forte dem hen. Der fandt de, hvad de
ledte efter - Jesus.

De knelede ned og tilbad Jesus-barnet. De vidste, at det var
ham, de havde rejst sä langt for at se. De gav ham de gaver, de hav-
de passet pä og veret sä forsigtige med pä hele den lange vej.

Da de var klar til at tage tilbage til deres eget land, regnede de
ogsä med at tage tilbage til Jerusalem og fortalle kong Herodes,
hvor Jesus var. Men en engel fortalte dem , at de ikke mätte fortelle
Herodes det. Derfor tog de en anden vej hjem.

Om natten kom den samme engel ogsä og talte til Josef. Han
fortalte Josef, at Herodes var ude og lede efter Jesus, fordi han ville
slä ham ihjel. Engelen sagde, ?t de straks mätte tage af sted til
Agypten. Der ville de vare i sikkerhed.

Josef kaldte pä Maria. DDu mä stä op, Maria! Vi mä straks tage
af sted til Agypten !<

>Hvorfor det, Josef ?( Maria var stadig sovnig.
>Fordi Herodes vil slä vort barn ihjel. Det har en engel netop for-

talt mig.,<
Maria sprang op. Nu var hun lysvägen! lngen mätte g@re hen-

des elskede barn fortrad!
De pakkede deres ting. De lassede dern pä deres esel. Maria

satte sig op pä eslets ryg.Josef rakte Jesus-barnet op til hende. Sä
begyndte de pä den lange vej til Agypten.

De blev i Egvpten, indtil Gud gav dem besked om , at de nu
trygt kunne vende tilbage til deres eget land, fordi kong Herodes
var dod.

Vi vil gerne vere ligesom Josef og Maria - altid rede til atga,re,
hvad Gud siger til os. Vi vil ogsä gerne vere ligesom de vise mend.
Vi vil gerne bringe gaver til Jesus. Vi vil gerne knale ned og tilbede
ham, ligesom de gjorde.
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