
sinde
Den bedste dven!,
dev nogen hae levet
Skriftsteder: Luk . 2, 39-51 .

Hjelp til studiet: Den store Mester, s. 40-56; Child Guidance, pp.
19. 20.50. 51; Fra Bibelens Skatkammer, bind 7, s. 63-90.
Lektiens hovedtanke: Vi onsker at blive ligesom Jesus.

Serlig for foreldre
>Hans stille og enkle tilverelse, og selv det, at Skriften tier med

hensyn til den forste del af hans liv, rummer en betydningsfuld lere
for os. Jo mere roligt og enkelt et barns liv er, jo mere frit for kun-
stig ophidselse og jo mere iharmoni med naturen, jo bedre betin-
gelser har det for at fä legemlig og sjrelelig kraft og ändelig styrke.<

Den store Mester, s. 44.
Speciel sang om Jesus sorn barn.

Sondag: Tal sammen om hvordan Jesus kan have hjulpet sine
foreldre. ( Passe dyrene, hente vand, labe erinder,
etc.) Giv hvert barn smä opgaver hver dag. Pä den mä-
de hjelper de deres foreldre.

Mandag: Lad om muligt barnet se et t@mrervarksted. Tal med
barnene om det arbejde, en tamrer g@r og hvilken be-
tydning det har for os. Lad om muligt barnet lave noget
af et stykke tra" Lad det pr@ve at slä smä som i tra
med en hammer"

Tirsdag: Lad barnet forme eller tegne en lerkrukke, som Jesus
kan have brugt til at hente vand i.
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Onsdag: Lad barnet bygge et tempel af byggeklodser. En lille
skäl bekladt med guldfolie kan gare det ud for kuppel.
Lad som om I er en familie pä Bibelens tid, der er ude pä

en lang rejse. Vis, hvordan man ruller en seng sammen.
Kom alle jeres ting ien bag. Hent en kande og skä|. Gä

frem og tilbage irummet, som om lvar ude pä rejse,
Det er varmt, og man mä hente vand fra en kilde ved
vejen.

Torsdag: Lad barnet fortalle sin version af beretningen for denne
uge. Pä denne mäde kan man finde ud af, hvor meget
det har forstäet af beretningen. Stil nogle fä sporgsmäl
fra lektien, som f .eks.: Hvilken by rejste Jesus og hans
foraldre til? Hvor iJerusalem gik folk hen for at bede?
Hvem talte Jesus med?

Fredag: Forklar, hvad det betyder at ))gä frem iyndest hos Gud
og mennesker.< Hvem lerte og voksede og hjalp men-
nesker? Hvem gjorde, hvad Gud onskede?
Lars beretningen igen: Luk . 2, 39-52.

Udenadsvers; >Og Jesus gik frem i visdom og vekst og yndest hos
Gud og mennesker.< Luk. 2, 52.

Farvelag en kube hver dag for udenadsvers og studium af
lektien.

Lektien
>Gerda! Pia!< kaldte mor ud gennem doren. DVil I have jeres hi-

storie n u ?<

De to smäpiger legede f ar-mor-og -born ude i baghaven under
det store ahorntre. Men lige sä snart de horte mor kalde, sprang de
op og lsb ind.

De lgb hen til mors stol og satte sig pä det lille teppe foran sto-
len. >Vi er klar, mor,( sagde Gerda. Begge pigerne smilte. De syn-
tes, at dette var det bedste pä hele dagen. Det var, när de skulle hO-

re historien om Jesus. ldag blev mors historie omtrent sädan:
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I husker nok, at Josef og Maria var kommet til Agypten, fordi

Herodes ville slä deres barn ihjel . Nu tog de ham med sig hjem til

Nazaret. En engel havde fortalt dem, at det nu var trygt at rejse

hjem. Den onde kong Herodes var dad. Han var den onde konge,

der havde villet slä Jesus-barnet ihjel.

Maria var glad for at komme hjem igen til sit eget hus. Hun hav-

de varet borte sä lenge. Josef var glad for at komme tilbaEe til sit

tömrerverksted, hvor han kunne lave mange fine ting af tra-,

m@bler, trakvogne og mäske legetoj.
Bibelen fortreller os, at Jesus-barnet voksede. Han var baby

omtrent lige sä lenge, som du har varet baby. Da tiden kom, lerte
han at gä.

Han lerte at tale. Han larte ogsä atg@re ?-nange andre ting. Det

var M aria, hans mor, der lerte ham det. Snart var han stor nok til at

hjalpe Josef pä verkstedet.
Jesus var en god dreng. Alt, hvad Maria og Josef bad ham

g@re,gjorde han lige med det samme. Han gjorde alting sä godt,

som han kunne. Han gjorde heller aldrig vr@vl over det. Hvis Josef

bad ham hente et stykke tre, harte han godt efter, sä han vidste
ngjagtig, hvad slags tre Josef skulle bruge. Hvis Maria bad ham

hente noget vand fra kilden, gjorde han det lige med det samme.

Han kunne godt lide at hjelpe Maria og Josef .

Jesus fortsatte med at vokse, indtil han en dag var tolv är gam-

mel. Sä fortalte Maria ham, at han kunne komme med dem til Jeru-
salem til et stort m@de. Maria havde fortalt om Jerusalem mange

Eange.Jesus blev glad. Han kunne ikke huske, at han nogen sinde

havde set en stor by. Nu skulle han se den by, der havde allerstOrst

betydning Jerusalem med det gyldne tempel.
Familien skyndte sig at blive klar til den lange rejse. Det ville ta-

ge dem flere dage, fordi de mätte gä. De kunne ikke komme af sted

pä andre mäder. De mätte have deres resel med til at bare de ting,
de havde brug for.

De gik iomkring fire dage. Der var ogsä andre mennesker, som

gik sammen med dem. Der var mange mand og kvinder og drenge

og piger pä vejen. Alle skulle de til Jerusalem til det store m0de.

Det fOrste, de skulle g@re, när de kom til Jerusalem , vor at finde
et sted, hvor de kunne vere. Da de var kommet iorden, var Jesus

ivrig efter at komme ud ibyen og se templet. Det var det sted, han

allerhelst ville se.

lnde itemplet sä han nogle mand, der kaldtes rabbinere, urder-
vise nogle drenge. Han gik ind og satte sig hos dem og sad meget

stille. Han stillede mange sp@rgsmä1. Jesus ville lere alt, hvad han

kunne, og lererne var glade for at fä ham i deres klasse.

Alt for hurtigt var det store m@de forbi. Folk pakkede deres ting
og L;egyndte pä hjemrejsen. Josef og Maria sluttede sig til den

gruppe, der skulle til Nazaret. Hele dagen gik de og talte sammen.

Da det blev aften, standsede de for at hvile for natten. Sä begyndte
de at se efter Jesus. De spurgte deres venner: >Har lset Jesus?<
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Han mätte da bestemt vare et eller andet sted idet store rejsefOlge.
De ledte og ledte, men de kunne ikke finde ham nogen steder.

Der var kun et at g@re. De mätte skynde sig tilbage til Jerusalem
og lede efter Jesus. De ledte alle vegne, de kunne komme itanker
om. Til sidst kom de til templet. Der fandt de ham. Der var Jesus,
han sad og talte med de vise lerere itemplet. Mandene var forbav-
sede over, at sädan en ung dreng vidste sä meget om Gud.

>Barn,(( sagde Maria, ))din far og jeg har ledt og ledt efter dig.<
Jesus sä pä Maria med et kerligt smil. >Vidste I ikke, at jeg mä

g@re min Faders gerning?< Han talte om sin Fader i Himmelen. Han
fortalte sin mor, at han gjorde, hvad Gud, hans Fader iHimmelen,
onskede, han skulle gare. Jesus elskede sin mor og Josef. Han for-
stod, hvorfor de havde varet bekymrede. Straks efter sagde han
farvel til de vise mand og sä drog de hjemad alle tre. Pä vejen for-
talte Jesus Maria og Josef alt om larerne itemplet, og hvad de
havde sagt.

Jesus boede hjemme hos sine foreldre, indtil han var blevet
voksen. Bibelen siger: >Og Jesus gik frem ivisdom og vekst og yn-
dest hos Gud og mennesker.< Jesus voksede, ligesom du vokser.
Han larte mange ting. Han elskede og adlad sine foreldre, og han
elskede Gud. Du kan vokse op, ligesom Jesus gjorde. Du kan kom-
me til at ligne ham. Han vil hjelpe dig at vere venlig og lydig.
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