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Skriftsteder: Matt. 3; Mark. 1, 1-11; Luk. 3, 1-18.
Hjelp til studiet: Den store Mester, s. 57-69; Fra
kammer, bind 7, s. 93-108.
Lektiens hovedtanke: Vi vil gerne fortelle andre om
Johannes gjorde.

Bibelens Skat-

Jesus, ligesom

Serlig for foraeldre
>Sindet er mest modtageligt i barndommen og ungdommen.

Det er her, man skal erhverve sig kraften til selvbeherskelse. I hjem-
mets hygge og ved familiens bord udoves der en pävirkning, hvis
folger er af evig varighed.<< - Den store Mester, s. 59. Hvilket ansvar
vi har!

Speciel sang: Samme som for foregäende lektie.

SOndag: Hvor mange ting kan du og dit barn nevne, som Jo-
hannes kan have set pä sine vandringer i naturen?

Mandag: Lad barnet lave en scene med Jordanfloden i en sand-
kasse. Staniol kan glimrende gore ud for en flod. Smä
kviste og blomster g@r billedet fuldstendigt.

Tirsdag: Lad som om du er Johannes, der pradiker for soldater-
ne, skatteopkreverne og de andre. Sig til dem alt, hvad
Johannes sagde, de skulle g6re. (Se Matt. 3, 4-11l' .

Onsdag: Tal om begrebet at >s@rge over sine synder.< När vi vir-
kelig er ked af vore synder, vil vi bede Jesus hjelpe os
ikke at gere disse synder mere. Lad barnet lave en due
af ler for at fremstille duen, der kom ned efter Jesu däb.
I Fra Bibelens Skatkammer, bind 7, s. 103 er der et godt
billede.
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Torsdag: Bibelen siger, at Johannes spiste vilde biers honning.
Forklar, at bier laver honning af nektar fra blomster. Lav
en bi af en tOjklemffio, af den korte slags. Vinger af far-
vet papir limes pä.

Fredag: Tal om den tid, hvor barnet skal d@bes. Barnet er natur-
ligvis ikke gammelt nok endnu. Der er mange ting, det
mä lare at forstä forinden. Det er aldrig for tidligt at be-
gynde at forklare ändelige sandheder for barnet.
Les beretningen igen: Mark. 1, 1-11.

Udenadsvers.'>Den, som tror og bliver dobt, skal blive frelst.<
Mark. 16, 16.

Lektien
Mor, Gerda og Pia sad pä et tappe i skyggen af det store

ahorntra ibaghaven. Det var igen blevet den tid pä dagen, hvor
mor ville fortelle historie. Dette ar, hvad mor fortalte de to smä-
piger:

Kan I huske, atZakarias og Elisabet fik en lille dreng, og det var

en stor overraskelse for dem. Det var den dreng, der skullle hedde

J oha n nes.
Han boede sammen med sin mor og far ude pä landet. Medens

Johannes endnu var ganske lille kunne han godt lide at vandre ude i

bakkerne og iskoven. Han kunne lide at harefuglene synge. Han sä

dem bygge deres reder. Dyrene var hans venner.
Da Johannes blev st@rre, studerede han alt om disse vidunderli-

ge ting, Gud havde skabt. Hans mor fortalte ham beretninger fra Bi-

belen. Johannes larte mange ting om Gud.
Hans foreldre fortalte ham, at Gud havde et ganske serligt ar-

bejde til ham. Han skulle fortalle folket om Jesus, Messias. Johan-
nes vidste, at der ventede ham et meget vigtigt arbejde. Hver ene-

ste dag, medens han voksede op, provede han at berede sig for
dette vigtige arbejde.

Da han var blevet voksen, begyndte han at tale til folket om Je-

sus. Han fortalte dem, at der snart ville komme eh, som var

Messias, ham, som alle ventede pä. Alle mennesker var meget

spandt.
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..f ohannes predikede ved Jordanfloden. Mange mennesker kom
og lyttede til ham. Han sagde til folket, at de skulle vrere kede af de-
res synder. Han sagde til dem, at de skulle lade sig dobe. När men-
nesker bliver dobt, sanker pradikanten dem ned under vandet og
lgtter dem op igen. Det viser, at alle deres synder er taget bort. Nu
tilhorer man Jesus. Der var mange mennesker, der ville lade sig do-
be af Johannes. De var kede af deres synder. De onskede, at Jesus
skulle tilgive dem. Derfor dobte Johannes dem.

En dag, medens Johannes talte til nogle mennesker, sä han en
n@rme sig. Det var Jesus! Johannes sä, at han sä meget venlig ud.
Han sä, at han smilte sä venligt til bornene.

Jesus kom hen til Johannes. Han sagde: >Jeg vil gerne dobes!<
Johannes ville ikke sä gerne dobe Jesus. Han syntes ikke, at Je-

sus havde nogen synder, som han kunne vare ked af. Og det hav-
de Johannes ret i. Men Jesus ville vise alle, at det var rigtigt at lade
sig dobe.

Derfor gik Johannes og Jesus sammen ned i vandet. Meget,
meget forsigtigt senkede Johannes Jesus ned under vandet. Lige
sä forsigtigt loftede han ham op igen.

Da Jesus kom op af vandet, skete der noget vidunderligt. Him-
melen äbnede sig, og der kom noget ligesom en due og satte sig pä

Jesus. Dette noget var Helligänden, Guds srerlige hjelper! Gud vil-
le gerne, at alle skulle vide, hvor glad han var, fordi hans Son var
blevet dobt. Han lod ogsä Jesus vide, ät hans arbejde ville betyde
liv for menneskene. Helligänden, Guds serlige hjalper, ville vare
med Jesus, när han gjorde sin Faders arbejde. Nu var Jesus parat til
at begynde pä sin sarlige opgave.

Men der skete ogsä noget andet. Gud sendte ikke alene sin sar-
lige hjelper til Jesus, men han talte til ham. Ja! Jesus horte, at
hans Fader talte til ham. Dette er, hvad Gud sagde til ham: >Denne
er min son, den elskede, ihvem jeg har velbehag.( Johannes blev
sä glad. Han var sikker pä, at Jesus var Frelseren, ham, der skulle
tage folkets synder bort.

Det var vel nok en dejlig dag ved Jordanfloden! Men vi ved, at
der kommer en dag, Som bliver endnu mere vidunderlig. Det er den
dag, hvor Jesus kommer fra Himmelen med alle de strälende engle.
Sä vil han hente os hjem til Himmelen. Der vil vi kunne hore Gud ta-
le til os, ligesom han talte til Jesus.

Vi mä alle berede os for denne vidunderlige dag. Vi vil gerne m@-

de hinanden i Himmelen, ikke sandt? Men fremfor alt onsker vi at se
Jesus. Vi onsker, at han snart vil komffien ikke sandt?
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