
Tesus en prudikenholdeu
Skriftsteder: Matt. 5, 1-26. 33-38; Joh. 4, 1-15. 39. 42.
Hjalp til studiet: Den store Mester, s. 116-124. 197-203; Med Me-
steren pä bjerget, s. 29-41; Fra Bibelens Skatkammer, bind 8, s. 55-
57; bind 7, s. 145-150.
Lektiens hovedtanke: Vi viser, at vi elsker Jesus, när vi er venlige og
betanksomme.

Serlig for foraeldre
At larebgrnene alt hvad Jesus @nsker, de skal vide, er en virke-

lig udfordring for foraldre. Sarlig i disse dage, hvor Satan i hoj
grad gär omkring ))som en brolende love<. Kun gennem megen bgn
kan vi indpode Jesu karaktertrek i bornene.

Speciel sang om Jesus som vor bedste ven.

Sondag: Hjelp dit barn til at forstä, hvad det betyder at vare
barmhjertig. Det betyder at lade vere med at bringe li-
delse over andre born eller over ens keledyr. Fest et
stykke papir eller karton pä veggen i hojde med barnets
ajne. Giv barnet lov at sette et marke pä papiret med
en blyant, hver gang det har sagt et venligt ord til andre
born eller har husket at passe sit keledyr. Set to mer-
ker pä papiret hvis barnet har hjulpet andre barn til at
lege prent sammen. Dette kunne lare barnet at blive en
fredsstifter. Hjalp barnet til at sige: >Om forladelse,<<
när det har gjort noget forkert.

Mandag: Lav en >brond< af en havregrynspakke. Pakken kan
holde vand lenge nok til denne illustration. Fest en
snor til et lille papirbeger og lad barnet >hente vand op
f ra bronden<. Understreg det vanskelige i at fä vandet
op uden et beger.
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Tirsdag: Lad barnet prove at bare noget pä sit hoved en pla-

sticskäl eller et boldtre kan bruges. Vind et stykke kle-
de (et lille händklade er udmerket) til en cirkel. An-
bring den pä barnets hoved. Set derpä skälen i cirklen.
Det kan gores endnu mere spaendende, hvis der er
vand i skälen.

lllustrer pä folgende mäde, hvordan vi kan lade vort lys
skinne: Tildak en lille tendt lampe eller lommelygte
med et morkt klaede. Sluk alle andre lys. När barnet si-
ger sit udenadsvers, fjerner du kledet. Diskuter hvor-
dan vi kan ))gemme vort lys< ved at gÜre, hvad Satan
gerne vil have os til.

Onsdag:

Torsdag: Lad barnet tegne forskellige slags lys. Et af dem skal
forestille et stearinlys uden flamme. Fest barnets navn
til et juletrreslys.

Fredag: Befest barnets sind ved at lrese lofterne iMatt.5,5-9
for det" Stil sporgsmäl fra lektien, f .eks.: Hvad er en
pradiken? Hvad betyder det at skinne som et lys? Lad
barnet forklare lofterne, som det selv opfatter dem.
PrAv at styre barnets tankegang.
Les beretningen igen: Joh . 4, 1-5.

Udenadsvers: tSäledes skal jeres lys skinne for menneskene, for at
de mä se jeres gode gerninger og prise jeres Fader, som er i

Himlene.< Matt. 5, 16.

Farveleg et lys hver dag for udenadsvers og studium af lektien.

Lektien
Joan lgb hen til sin venindes telt under ärsmodet. >Skynd dig,

Martha, ellers kommer vi for sent,<< kaldte hun.
Martha skyndte sig. lngen af de to smä piger ville gä glip af bare

en lille smule af bärnemodet imodeteltet under ärsm@det. De elske-
de hvert minut af barnem@det sangene, historierne, lektien, be-

vegelseslegene. Det var veldig morsomt. Og det allerbedste var,
at de lerte om Jesus.
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Jeg tror, at det har varet noget iden retning, hver gang Jesus
og hans disciple kom til en by. Jeg tror, bornene plejede at komme
lobende for at m@de ham. Og det gjorde modrene og fedrene sik-
kert ogsä. Jeg tror ikke, de ville gä glip af et eneste af Jesu ord. Han

fortalte sädan nogle spendende historier. Han talte sädan, at alle

kunne forstä, hvad han sagde.
En dag gik Jesus og hans hjalpere op pä et bjerg., En hel masse

mennesker fulgte efter dem. Jesus og hans hjelpere satte sig ned
pä et sted med dejligt blOdt gras. Det gjorde alle de andre menne-
sker ogsä. De lyttede meget opmarksomt til alt, hvad Jesus sagde.

Den dag fortalte Jesus menneskene mange ting. Noget af det
vigtigste var, at hvis de havde et rent hjerte, skulle de se Gud. Det
var vel nok et vidunderligt lofte!

Men det lgfte gjaldt ikke kun for menneskene dengang. Det
galder ogsä for dig og mig. At have et rent hjerte betyder, at vi ikke
mä tanke därlige tanker. Vi mä bede Jesus om hjrelp til at holde vo-
re tanker rene. Derfor, hvis du og jeg Onsker at have et rent sind, vil
vi naturligvis bede Jesus hjelpe os til ikke at lytte til mennesker, der
vil fortelle os uartige historier. Vi vil sige: >Jeg er Jesu barn. Jeg vil
ikke hore pä den historie. Jeg vil vare rede til at se Jesus.<

Noget andet som Jesus sagde til menneskene, da de sad der pä

gresset, var: >Salige er de barmhjertige, thi dem skal der vises
barmhjertighed.< Barmhjertighed er en anden mäde at vise venlig-
hed pä. Jesus mente, at hvis vi er venlige mod andre, vil de vare
venlige mod os. Hvis nogen opfÜrer sig grimt over for os, f.eks. gi-
ver os ogenavne, slär os, eller trakker os ihäret vil vi ikke gore
noget ondt ved dem til gengald, da er vi barmhjertige. Vi viser dem
Jesu vej.

Det betyder ogsä, at vi mä hjalpe mennesker, som behover vor
hjalp. Eller mäske et dyr, som er kommet til skade. Vi kan ogsä
hjalpe dyrene. Det er en god ting at vare barmhjertig. Sä ligner vi
nemlig Jesus.

Jesus talte ogsä om fredsstiftere. Fredsstiftere er mennesker,
som hjalper andre til ikke at skandes eller släs. De hjelper menne-
sker til at lose deres problemer pä en rolig mäde. Og ville du gerne
vide, hvad Jesus lovede fredsstifterne? Han sagde: >De skal kaldes
Guds bgrn.< Det er et andet af de vidunderlige lafter, Jesus gav
menneskene den dag pä bjerget.

Det lgfte minder mig om noget. Engang var Jesus og hans med-
hjelpere pä vej gennem et land, der hedder Samaria. JOderne og
samaritanerne var ikke venner. De ville nasten ikke snakke sam-
men.

Jesus satte sig ved en brond for at hvile. Han var meget trret og
sulten. Han ventede der, medens disciplene gik ind i Sykar, det var
en lille by i narheden af bronden, for at kobe mad. Jesus var meget
t@rstig, men han havde ikke noget han kunne bruge til at hente
vand op f ra den dybe br@nd.

Medens Jesus hvilede, kom der en kvinde hen til branden med
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en stor vandkrukke pä sit hoved. Jesus sagde til hende: DVil du
godt give mig noget at drikke?< Hvor blev kvinden overrasket. Hun
sagde: >Hvorfor beder du mig om noget at drikke? Du er jgde. Jeg
er samaritaner. Jgderne og samaritanerne har ikke noget med hin-
anden at g@re.<

Jesus gjorde hende virkelig forbavset, da han fortalte hende, at
han vidste alt om hendes liv. Han fortalte hende ogsä om nogle
ganske bestemte ting, hun havde gjort lange fgr han modte hende.
Hun sagde: >Jeg kan se, at du er en profet.( Sä fortalte Jesus hen-
de, at han var Messias, ham, som alle ventede pä.

Lige idet samme kom disciplene tilbage med mad. Kvinden tog
sin vandkrukke og lab tilbage til Sykar. H un fortalte alle, hun
m@dte, offi det vidunderlige menneske, der sad og hvilede sig ved
bronden. Ham ville de alle se, derfor skyndte de sig der ud.

Da alle de mennesker kom, havde Jesus lidt besvar med at fä
sine disciple til at forstä noget af det hele. De var forbavsede over,
at han talte med en samaritansk kvinde. Disciplene havde nemlig ik-
ke lert at elske andre pä samme mäde, som Jesus gjorde. Jesus
var fredsstifter. Det gjorde ingen forskel for ham, hvem personen
var. Han hjalp alle. Han ville gerne, at hans disciple ogsä skulle lere
at elske og hjrelpe andre mennesker.

Folkene fra Sykar samlede sig omkring Jesus. Han fortalte dem
om Gud og Himmelen. Da han var fardig, fortalte han dem, at han
mätte fortsatte sin rejse. De tiggede ham om ikke at gä endnu. De
ville gerne hore mere. Derfor gik Jesus med dem hjem. Det gjorde
disciplene ogsä. De blev der ito dage for at hjelpe folk. Disciplene
larte, hvordan de kunne blive ligesom Jesus. De lerte, hvordan de
kunne lade deres lys skinne.

Vort udenadsvers siger: >Säledes skal jeres lys skinne for men-
neskene.< Dette er, hvad Jesus gjorde for samaritanerne. Dette er,
hvad disciplene larte. Dette er, hvad Jesus ogsä vil hjelpe dig og
mig til at lere. Men hvordan kan vi lade vort lys skinne? Lad mig
fortelle dig om nogle af de ting, du kan gore.

Fortel andre drenge og piger om Jesus og hvor vidunderlig han
er. Var venlig og god ligesom Jesus var. Syng sange om Jesus.
Ver glad og frimodig. Sädan kan vi lade vort lys skinne. Vi kan
skinne for ham hver dag. Pä den mäde kan andre ogsä lere vor
bedste Ven, Jesus, at kende.
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