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Skriftsteder: Joh. 5, 1-16.
Hialp til studiet: Den store Mester, s. 128-130; Fra Bibelens Skat-
kammer, bind B, s. 33-36.
Lektiens hovedtanke: Jesus onsker, at vi skal hjalpe andre til at
vare lykkelige pä sabbaten.

Serlig for foreldre
Det skulle vere vort mäl at ggre hver sabbat til den bedste dag

pä hele ugen for vore born.
Speciel sang om sabbaten og at elske sabbatsskolen.

SOndag: Gennem hele denne uge kan du og dit barn lagge pla-
ner for forskellige sabbatsoverraskelser. Diskuter tinge-
ne med barnet. Leg jeres planer omhyggeligt. Denne
aktivitet skal vrere en glade, ikke en tung pligt.

Mandag: Lad barnet forberede et brev, der skal sendes til bedste-
far eller bedstemor eller et andet familiemedlem, som
bor langt borte. Naturligvis mä du nok selv skrive hilse-
nen, men barnet kan lave tegninger og dekorationer.

Tirsdag: Billeder klippet ud af blade og tidsskrifter og limet pä
svart farvet papir, der foldes pä midten, kan blive til en
nydelig lille bog. Siderne kan sys sammen med garn.
Dette er en fin sabbatsoverraskelse til et eller andet sygt
barn.

Onsdag: Find nogle gamle numre af Bornenes Ven. Leg dem
sammen med de andre ting, I er ved at forberede som
sabbatsoverraskelser. Det skulle ikke vare svart at fin-
de et eller andet barnn som lkan glade med dem.
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Torsdag: En presset blomst sat pä et stykke hvidt karton med et

skriftsted skrevet underneden kan vare en gledelig
sabbatsoverraskelse for en eldre dame. Lad barnet
hjelpe med at finde et passende skriftsted.

Fredag: Lav en mätte af tojstrimler eller lignende. Flet dem sam-
men for at illustrere den lamme mands Seng. Forklar, at

sädan en Seng er nasten Som en Sovepose. Kan du hu-

ske, hvad Jesus sagde trl den lamme mand?
Les beretningen igen: Joh. 5, 1-16.

Udenadsvers.' >Altsä har man lov at g@re godt pä sabbaten.( Matt.
12, 12.

Lektien
En sabbats eftermiddag var John og far ude at spadsere i sko-

ven ved deres gärd. De satte sig ned for at hvile ved en lille stille sg.

>Er dette ikke et dejligt sted?( spurgte John.
Far smilte. >Ja, min dreng, det er virkelig et dejligt sted. Jeg kan

sä godt lide at komme her ud om sabbaten.(
Bibelen forteller om en dam, der var helt anderledes end den lil-

le so iskoven ved Johns gärd. Den lä ikke ude iskoven, og den var

heller ikke stille. Der var mange mennesker omkring den sA.Den
hed Betesda dam.

En sabbat kom Jesus til denne dam. Han sä mange syge men-

nesker nede ved vandet. De var kommet der, fordi de häbede at

blive raske. De troede, at der var noget trylleri ved dammen. Man

troede, at när vandet kom ibevegelse, ville den, som f@rst kom

ned idammen, blive rask. De, som ikke var ret meget syge, kunne

puffe og skubbe de meget syge til side. Sä kunne de komme f@rst

ned ivandet. De, som trrengte allermest til at blive raske, kunne

aldrig nä at komme forst ned i dammen.
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Der var en syg mand, som havde provet mange gange at kom-
me forst ned ivandet. Denne mand kunne ikke gä. Han lä pä sin
mätte, og sä ned mod vandet. Han ville sä gerne kunne nä fgrst ned
ivandet og blive rask. Han havde varet syg imeget lang tid.

Den sabbat, da Jesus kom til dammen, sä han denne mand.
Han sä ud til at vare den, der trangte allermest til hjelp. Jesus gik
derhen, hvor manden lä pä sin mätte. Han bojede sig ned over ham.
Dville du gerne vare rask?< spurgte Jesus.

Manden sä op iJesu venlige ansigt. )Herre,( sagde han, >jeg
har ingen til at bringe med ned idammen. Der kommer altid en ned
f or mig.<

Sä sagde Jesus noget meget maerkeligt til ham. DStä op, tag din
seng og gä.<

Denne mand havde ikke gäet i mange är. Men det gav han sig
ikke tid til at forklare for Jesus. Han rejste sig! Han gik! Han var
äh, sä glad! Han samlede sin mätte, det var hans seng, op og rulle-
de den sammen. Sä vendte han sig om for at takke Jesus, men
Jesus var gäet. Manden tog sin mätte under armen og begyndte at
gä hjem. Han folte sig sä godt tilpas. Medens han var pä vej og pri-
ste Gud for sin helbredelse, modte han nogle prester. De sagde:
>Det er sabbat idag. Det er ikke rigtigt, at du barer din seng, det er
forkert af dig.<

Prasterne havde lavet mange regler om sabbaten. En af disse
regler sagde, at man ikke mätte bere noget pä sabbaten, ikke en-
gang et lommetOrklede. Da prresterne sä manden bere sin seng,
blev de meget ophidsede.

>rHan, som gjorde mig rask, sagde til mig: 'Tag din seng og
gä,'( forklarede han.

>Hvem sagde, at du skulle bare din seng?< spurgte praesterne.
De vidste, hvem der havde gjort manden rask. lngen uden Jesus
kunne g@re et sädant mirakel. De ville, at manden skulle sige, at
Jesus havde helbredt ham. Sä kunne de fä Jesus släet ihjel. De
kunne sige, at han havde overträdt loven. De var onde mend, selv
om de var prester. Senere den samme dag sä manden, som var
blevet rask, Jesus itemplet. Han vidste ikke, at prasterne ville slä
Jesus ihjel, sä han pegede pä Jesus og sagde til presterne: >Det er
den mand, der gjorde mig rask.<

Prasterne blev ophidsede. Bibelen siger: >Derfor strabte da jg-
derne end mere efter at slä ham ihjel.< Det betyder, atde var uvenli-
ge mod Jesus. De provede at slä ham ihjel.

De forstod ikke Jesu mäde at handle pä. Jesus ville gerne gore
den syge mand rask og hjalpe ham til at fä det bedre. Han lrerte, at
det var rigtigt atgore godt pä sabbaten. Han ville, at alle skulle vide,
at sabbaten skal vare den bedste dag pä hele ugen.

Jesus viste os, hvordan vi skal holde sabbaten. Han vil, at vi skal
g@re gode, venlige handlinger pä sabbaten, sädan som vort uden-
adsvers siger det. Det vil vi gerne, ikke sandt? Hver eneste sabbat.
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