
En sroi i kivkenunderlig
Skriftsteder: Joh . 2, 13-17; 3, 1-3. 14-16.
Hjelp til studiet: Den store Mester, s. 98-105; Fra Bibelens Skat-
kammer, bind 7, s. 134-1M.
Lektiens hovedtanke: >Lad fremfor alt b@rnene lere, at virkelig
erefrygt mä vises gennem lydighed. Gud har ikke befalet os noget,
der er uden betydning, og der findes ingen anden mäde til at vise
den erefrygt, der behager ham, end lydighed over for alt, hvad han
har sagt.( Uddannelse, s. 246.

>Hvert eneste barn bgr lare at vise oprigtig arbodighed over for
Gud.< Profeter og Konger, s. 118. Foreldre bor vrere omhygge-
lige med det eksempel og de forestillinger, de giver deres born. De
vil lere arbgdighed fra dig og andre voksne.

Speciel sang om arbgdighed for sabbaten og Guds hus.

Sondag: @v jer i arbgdighed, indtil det bliver en vane. Begynd
hjemme med at lere arbgdighed for Guds hus, Guds
dag og Guds bog . Ggr jeres andagt interessant, men
arbodig. @v jer efter andagten i at gä ind og ud af kir-
ken og sabbatsskolen. @v jer ogsä i, hvor sagte vi skulle
hviske, hvis vi er nodf til at sige noget i kirken.

Mandag: Lad barnet lave en kirke af byggeklodser. När kirken er
fardig, anbringes traer og blomster omkring den. For-
klar, at det er lettere at tilbede, när man er omgivet af
noget smukt.

Tirsdag: Bes@g forskellige kirker pä jeres egn. Lad barnet se,
hvor pane og velholdte bygningerne er.

Hvis der findes en markedsplads i narheden af jeres bo-
p@1, ville det vere umagen verd at tage barnet med til
en sädan. Hjelp det til at se, at det er helt iorden, hvad
der foregär der. Men sädan noget skulle aldrig foregä i

haven uden for en kirke. Den er ikke et offentligt sted.

Onsdag:
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Torsdag: Brug andagtstiden til sp@rgsmäl og svar. SOg at besva-
re sporgsmäl som: Hvorfor gär vi i kirke? Hvordan skal
vi opfore os inden for og uden for kirken? @v jer igen iat
gä ind og ud af kirken og sabbatsskolen. Vi skal altid ta-
le med sagte stemme i kirken,

Lad barnet hjelpe dig med at gOrc dets sabbatstoj
parat. Skoene skal pudses, og alt tgj skal vare rent og
parat. Forkl ar, at pengene til kollekt ogsä er lagt til side
og hvorfor vi gor disse forberedelser. Var sikker pä at
Bibelen ogsä ligger klar til at have med ikirke. Lad bar-
net iagttage, hvordan du behandler Den hellige bog ar-
badigt. Tal om betydningen af at vere i sabbatsskole til
rette tid. Dette vil hjalpe alle til at tilbede Gud
arbgdigt.
Les beretningen igen: Joh . 2, 13-16.

Fredag:

Udenadsvers.'DThi säledes elskede Gud verden, at han gav sin Son
den enbärne, for at enhver, som tror pä ham, ikke skal fortabes,
men have evigt liv.< Joh. 3, 16.

Lektien
Bedstefar og bedstemor besggte en lille kirke pä Hawaii. Det var

ikke sabbat, sä der var ingen ikirke. Men de ville gerne se den

smukke have, som de havde hort sä meget om.
Overalt omkring kirken var der dejlig g r@nt gras, der sä ud som

et tappe. Der var ogsä sä mange slags blomster - r@de, gule, lyse-

r@de og orange. Der var ogsä nogle blä og purpurfarvede. Man kun-
ne se pä det hele, at der var nogen, der var meget omhyggelig med,
hvordan Guds kirke sä ud.

En gang besogte Jesus en kirke, der sä helt anderledes ud end
den smukke lille kirke pä Hawaii. Denne kirke var den st@rste ihele
lsraels land. Det var faktisk templet i Jerusalem.

Jesus kom der nned sine venner, fordi det var ved den tid, hvor
der skulle holdes et stort mode. Han kendte mange mennesker,
som han vidste ville komme der. Der kom folk alle vegne fra til dette
m0de.
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Templet i Jerusalem skulle have varet det, folk var allermest
omhyggelige med. Men det var de ikke. I forgärden var der alle

slags dyr. Der var koer og fär og geder. Der var ogsä duer og turtel-
duer. Og de lavede alle en masse stoj . Koerne sagde: )M-u-u-h.(
Färene og gederne sagde: >M-a-e-h.< Duerne kurrede, og det
gjorde turtelduerne ogsä. Sikken et forferdeligt spektakkel alle de

dyr og fugle lavede! Der lugtede heller ikke serlig godt.
Der sad nogle mend ved nogle borde, som der lä penge pä. När

mandene lagde flere penge pä bordene, klirrede og raslede det. Je-
sus sä pä alle dyrene. Han sä pä alle fuglene. Han sä pä mendene,
der kobte og solgte dyrene. Nogle af dem lavede endnu mere stoj
end dyrene. De skendtes om, hvor meget dyrene skulle koste.
Nogle räbte og skreg til hinanden. Der var en ganske forferdelig
stoj i templet.

Jesus stod pä tempeltrappen og sä pä alle menneskene og dyre-
oe, og det gjorde ham bedrovet at tanke pä, at hans Faders hus
blev brugt til at kobe og salge dyr.

Lige inarheden lä der nogle stumper reb. Jesus samlede dem
op og begyndte at sno dem sammen til en slags pisk. Nogle af men-
neskene undrede sig over, hvad han dog var ifard med. Der var
flere, Som begyndte at se pä ham. Snart holdt man op med at räbe.
Selv dyrene blev stille. Alle sä de pä Jesus.

Sä talte Jesus. Alle kunne hore, hvad han sagde: >Tag dette
bort herfra, gor ikke min Faders hus til en krammerbod.<

Han loftede pisken, han havde isin händ, men han brugte den
ikke. Han gik langsomt ned ad trappetrinene. Han sagde til praster-
ne og mendene, der kobte og solgte, at de skulle gä deres vej. De
gik. De turde ikke blive der. De havde set ind iJesu ajne, og det
gjorde dem alle bange. Nogle af dyrene gik ogsä bort. Folk mä have
snublet over hinanden ideres hastvark for at komme bort fra hans
btik.

Jesus veltede bordene. Pengene rullede til alle sider. lngen
samlede dem op. Sä blev alt stille. Der var nogle syge mennesker
tilbage itempelgärden. Jesus lagde sine hender pä dem og hel-
bredte dem alle sammen. De blinde kunne se igen. De lamme
kunne gä. Smä drenge med mavepine havde ikke ondt mere. Ban-
ge smä piger var ikke bange mere.

Hvor var tempelgärden dog blevet helt anderledes nu! lngen
räbte og skandtes. lngen dyr st@jede. Alle sang lovsange til Jesus.
De takkede ham, fordi han havde gjort dem raske.

Bibelen siger, at Jesus rensede templet, sä der kunne vere stil-
hed og arbgdighed igen. Folk skulle ikke salge koer og fär ved
templet, fordi gudstjenesten i templet skulle minde folket om, at
Jesus var kommet for at dO pä korset og tage deres synder bort.

Dette er, hvad Jesus vil ggre for dig, hvis du beder ham om det.
Han vil tage bort alle de därlige ting, der ikke er gode for dig. Han vil
gore dit liv smukt, fordi han elsker dig.
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