
Ned gennem toget
Skriftsteder: Mark . 1, 23 - 2, 12.
Hjalp til studiet: Den store Mester, s. 173-177; Fra Bibelens Skat-
kammer, bind 7, s. 174-176.
Lektiens hovedtanke: Kun Jesus kan tilgive vore synder.

Serlig for foraldre
Gennem denne uge studerer vi den sandhed, ät kun Jesus kan

tilgive synder.
Speciel sang samme som ved forrige lektie.

S6ndag: Hjelp dit barn med at lave en bäre til at bere en syg
mand pä. Et aflangt stykke toj med snore i hverthjarne
kan bruges.

Mandag: Lav et optrin med Jesus og den syge mand. Lad barnet
forestille at vere manden. Barnet vil synes, det er mor-
somt at springe op efter at vare blevet >helbredt<.

Tirsdag: Brug en papaske til Peters hus. Man vil kunne komme
op pä taget ved hjalp af papirtrin festet udvendig pä

huset. Udskar eller tegn dore eller vinduer.

Onsdag: Giv dit barn en lille forestilling om, hvordan den blinde
har fglt det, efter at Jesus havde helbredt ham, ved at
lade barnet sidde pä en stol inogle minutter med bind
tor ajnene. Sporg barnet, hvordan det foler det, efter at
bindet er fjernet. Tal om hvor glade de blinde mä vare
blevet, efter at Jesus havde givet dem synet igen.
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Torsdag: Lav et optrin, hvor manden er vendt tilbage til sit hjem.
Her mä du tage fantasien til hjelp.

Fredag: Tal om den store forret vi har, at vi kan komme til Jesus
og fä tilgivelse for vore synder. Les 1 Joh. 1, 9. Forklar
betydningen af verset.
Les beretningen igen: Mark. 1 , 23 - 2, 12.

Udenadsvers.' DHvem kan forlade synd uden en, nemlig Gud?<
Mark . 2, 7.

Lektien
Benny var ked af det. Han var ked af det, fordi bedstemor var

blevet meget syg. Mor og far var sikre pä, at hun ikke kunne blive
rask. Derfor besluttede de at bede pradikanten komme og bede for
bedstemor. De ville gerne have ham til at bede om, at bedstemor,
hvis det var Guds vilje, mätte blive rask igen. Pradikanten kom til
Bennys h.iem. Der var nogle andre mand sammen med ham. Alle
knrelede ned rundt om bedstemors seng. De bad til Jesus.

Snart blev bedstemor rask igen. Jesus havde hOrt og besvaret
deres bgnner. Jesus kunne gore bedstemor rask igen.

Da Jesus var her pä jorden,gjorde han mange syge mennesker
raske. Han fik blinde til at se. Han fik lamme til at gä. Han hjalp nog-
le, som ikke kunne tale, til at tale igen. Han helbredte endog spe-
da lske.

Spedalske er mennesker, som har en meget slem sygdom, som
hedder spedalskhed. Da Jesus levede her pä jorden, troede ingen,

at en spedalsk kunne blive rask igen. Men Jesus gjorde dem raske.

Engang helbredte han ti spedalske mrend pä 6n gang.

Overalt hvor Jesus kom, gjorde han de syge raske. Somme tider
gjorde han alle de syge mennesker ien hel by raske.

Engang var der en mand, som havde veret syg meget lenge.
Han var sä syg, at han ikke kunne bevage sig. Hele hans familie
troede, at han skulle dg. Denne mand var blevet sä syg, fordi han

havde gjort noget, der var meget forkert.
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Han horte om Jesus, der gjorde mennesker raske. Han begynd-
te at spekulere over, om Jesus kunne gore ham rask. Sä tenkte
han: >Sädan en god mand vil sikkert ikke have noget med mig at
gore.Jeg har gjort alt for meget forkert. Hvis Jesus blot ville tilgive
mine synder!< Det trenkte han mere og mere pä.

Til sidst vidste manden , at han blev nodt til at tale med Jesus.
Men hvordan? Han kunne ikke gä. Han talte med nogle af sine ven-
ner om det. De besluttede at bere ham hen til Jesus. De lavede en
seng til at bere manden i. Sä tog de fat ihver sit hjorne af sengen,
og af sted gik de til Peters hus, hvor Jesus var.

Da de kom til Peters hus, var der sä mange mennesker, at de ik-
ke engang kunne komme hen til doren. De vidste ikke, hvad de
skulle gore. Den syge mand foreslog, at de skulle gä op pä taget.
Sä tog de fire mand deres ven og begyndte at klatre op ad trappe-
trinene helt op pä taget. Da de var komrnet op pä taget, begyndte
de at lgfte tagstenene til side. Snart havde de lavet en stor äbning i

taget. Hver mand tog isit hjOrne af hengekojen. De srenkede den
syge mand ned i det varelse, hvor Jesus sad.

Der var ogsä en masse andre mennesker. Prester, rädsherrer
og Jesu venner var der ogsä. Prresterne og de skriftkloge var der
for at pr@ve, om de kunne fange Jesus i at gÜre noget forkert.

Jesus sä pä den stakkels syge mand. Manden sä pä Jesus. Pre-
sterne og de skriftkloge undrede sig over, hvad Jesus ville g@re.

Jesus sagde noget, der overraskede dem. Han sagde ikke til
manden, at han skulle stä op og gä. Han sagde: >Son! dine synder
forlades dig.<

Dette var, hvad manden allerhelst ville h@re. Han blev sä glad
over at vide, at Jesus ville tilgive ham. Men prresterne og de skrift-
kloge var ikke glade, De var vrede. De tankte: >Hvem kan forlade
synder uden Gud? Hvad ret har Jesus til at forlade synder?< De ville
ikke tro, at Jesus var Guds Son.

Jesus vidste, hvad disse onde mend tenkte. Han sagde:
>Hvad er lettest, at sige til den lamme: 'Dine synder forlades dig,'
eller at sige: 'Stä op, og tag din seng og gä?'( Sä vendte han sig til
manden i hengekojen og sagde: >Stä op, tag din seng og gä
hjem !<

Manden sprang op. Han var rask! Hvor var han dog glad! Hvor
han dog elskede Jesus! Han samlede sin seng sammen og begynd-
te at gä hen imod doren. Alle var forbavsede over at se, at manden
var rask og kunne gä. De gjorde plads, sä han kunne komme frem.
De sagde: >Aldrig har vi set mage!<

Jesus ville meget gerne tilgive manden det forkerte, han havde
gjort. Jesus var glad for at g@re manden rask. Jesus vil tilgive vore
synder, ligesom han tilgav den syge mands synder for sä lange si-
den. Alt, hvad vi beh@ver at g@re, er at bede ham om at tilgive os,
og hvis vi virkelig fortryder det forkerte, vi har gjort, vil han tilgive
os.
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