
Tesrls lerer os at bede

Skriftsteder: Matt. 6, 1-5; Luk. 11,1-9;18, 1 -14.

Hjelp til studiet: Med Mesteren pä bjerget, kapitlet >Herrens bon<,
s. 105-123; Fra Bibelens Skatkammer, bind B, s. 66-69. 141 -144.

Lektiens hovedtanke: Bon er at tale med Jesus, som vi taler med en

ven.

Serlig for foraldre
Hvilket privilegium vi dog har som foraldre, at kunne undervise

vore born om hvordan de kan tale til Jesus, medens de endnu er
smä.

Speciel sang om Jesus som vor ven.

S6ndag: Forklar om de aften- og morgenandagter, som Gud
havde planlagt for lsraels born. Han @nsker ogsä, at vi
skal have disse sarlige andagtsstunder. DNär man skal
vekke og styrke karligheden til bibelstudium, afhen-
ger meget af andagtstiderne. Morgen- og aftenan-
dagten burde vare dagens skonneste og mest udbytte-
rige stunder.( - Uddannelse, s. 188.

Mandag: Ler dit barn at lytte til de bgnner, der bliver fremsat i

dets pähor. Pä den mäde kan barnet trenge ind i ban-
nens änd. Sorg for at bruge ord, som barnet kan forstä.

Tirsdag: Las sammen Herren bgn (Matt. 6, 9-13). Mäske kunne
barnet lere en del af den udenad. Forklar dens betyd-
ning.

Onsdag: Fortrel om den vidunderlige ven, vi har iJesus. Han har
passet pä os hele natten og ladet os vägne op til en ny
dag. Min ven Jesus har sorget for, at jeg kunne fä no-
get godt at spise, har givet mig en herlig mor og far eller
andre til at passe pä mig. Bed barnet fortalle dig, hvad
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det gerne vil takke Jesus for. Efter andagten kan du
klebe et billede af Jesus pä en almindelig paptallerken.
Skriv under billedet af Jesus: M lN B EDSTE VEN,
JESUS. Frest et stykke snor til tallerkenen, sä den kan
henge i barnets varelse.

Torsdag: Det ville vere udmerket at lave en liste over de ting, dit
barn beder om, og en anden liste over det, barnet hu-
sker at sige tak for. Sammenlign listerne. Forklar at
venner gerne vil snakke sammen tit.

Fredag: Diskuter de ting, dit barn kan og skulle bede om. Hvis
barnet f orer en liste over sine forskellige mäl og onsker
og kigger pä den en gang imellem, kan det ligefrem va-
re en hjelp til at holde disse mäl klart itanke. Eller lav
en billedbog med forslag til bäde onskebonner og tak-
kebonner. Som takkebonner kan der f .eks. v&re bille-
der af et veldakket bord , foraldre, blomster, kaledyr,
etc. Man kan ogsä lave en dekkeserviet med nogle af
de samme forslag. Som materiale bruges papir eller
stof . Tegn billederne med en tushpen eller udskrer bille-
der iform af forskellige madvarer til at klebe pä daekke-
servietten. Sammenlign listerne fra torsdag og f redag.
l-es beretningen igen: Matt. 6, 9-15.

Udenadsvers.'>Vor Fader, du som er i Himlene!( Matt.6,9.

Farvelag en händ hver dag for udenadsvers og studium af

lektien.

Lektien
>Jamen, pastor, jeg ved ikke, hvordan man skal bede,< sagde

Marietta.
Mariette arbejdede for bedstefar og bedstemor. Hun gjorde rent

og str6g t@j og lavede noget af maden. Bedstefar og bedstemor
havde nemllg begge to travlt med at arbejde for Jesus. De havde ik-

ke tid til at g@re alle de ting, der skal gores ihuset. Derfor kom Mari-

etta hver morgen for at hjelpe med husarbejdet.
Der var 6n ting ved Marietta, der bekymrede bedstemor. Mariet-

ta kendte ikke Jesus. Derfor indbgd bedstemor pastoren til at kom-
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me hver sOndag morgen og fortalle Marietta om Jesus, og hvor
hojt han elskede hende. Pastoren kom.

En sondag bad han Marietta om at holde bon. Da var det, hun
fortalte ham, at hun ikke vidste, hvordan hun skulle bede. Pastoren
sagde: >Nu skal jeg lare dig det.( Sä knalede de ned sammen. Pa-

storen sagde nogle fä ord af en ban. Marietta sagde dem efter ham.
Sä sagde han nogle flere ord. Marietta sagde ogsä dem efter ham.
En tid efter kunne hun bede selv.

Disciplene havde det nesten ligesom Marietta. En dag fandt de
tolv disciple Jesus iferd med at bede. De lyttede, idet han talte til
sin Fader iHimmelen. Sädan ville de ogsä gerne tale til Gud. De
sagde: >Herre ,la-r os at bede.<

Det blev Jesus meget glad for. Han ville gerne lere dem, hvor-
dan de skulle tale til hans Fader. Han ville gerne lere dem, hvad de
skulle bede om. Og sä larte han dern at sige: >Vor Fader, du som er
i Himlene!( Sä fortalte han dem, hvilke ting de skulle bede om. Han
lerte dem at bede akkurat som et lille barn. De skulle fortrelle Gud,
hvad de behovede og derefter tro, at han ville give dem, hvad der
var bedst.

Jesus vil ogsä gerne, at vi skal vide, hvordan vi skal bede, ikke
blot sige Fader vor, men tale til ham med vore egne ord. Den tid, vi
bruger til at tale med Gud , er noget ganske serligt. Den skulle vere
endnu bedre end den tid, vi bruger til at lege med vor bedste ven. Vi
kan godt lide at tale til dem, vi holder af. Derfor er det sä dejligt at
tale til Gud og Jesus, fordi de er vore allerbedste venner.

Hver morgen när vi stär op, skulle vi bede Gud om at vrere med
os gennem dagen. Hvis vi ikke gor det, vil Satan snart komme og
friste os til at sige grimme ord og vere uartige. Vi skulle bede Gud
om hjrelp til at vare venlige og kerlige overfor vor familie og vore
legekammerater. Han vil vise os, hvilke gode ting vi kan g@re for an-
dre mennesker for at gore dem glade.

Vi skulle ogsä bede ham passe pä os gennem dagen. Vi er hans
born, og han vil gerne passe pä os. Vi beder ikke kun for os selv.
När vi beder, tenker vi ogsä pä mor og far, bror og s@ster, bedste-
far og bedstemor og vore venner. Vi skulle ogsä bede for dem, der
ikke kender Jesus.

Sä mä vi ikke glemme at sige tak til Jesus, fordi han har sendt si-
ne engle til at passe pä os gennem natten. Jeg holder meget af at
tenke pä, at englene er i nerheden, när jeg sover, g@r du ikke
ogsä ?

Vi skulle ogsä tale til Jesus, lige fgr vi gär iseng. Vi tranger til at
sige Jesus tak for alt, hvad han har givet os denne dag for vort
hjem, vor mad, vor familie, vore venner. Vi trenger til at sige ham
tak, fordi han hjelper os til at vere kristne drenge og piger. Og det
allervigtigste er, at fortelle vor ven Jesus at vi er kede af det, hvis vi
har gjort ham bedr@vet ved at gÜre nogle forkerte ting gennem da-
gen, oE vi mä bede ham tilgive os. Sä skulle vi ogsä bede Jesus
sende sine engle til at passe pä os, när vi sover.
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Det er ikke kun om morgenen og aftenen, at vi skal bede til
Jesus. Det er de specielle tidspunkter til familieandagt. Vi kan tale
til Gud, när som helst vi vil. Hvis vi er ivanskeligheder, kan vi bede
ham hjelpe os. Hvis vi gnsker at hjelpe nogen, kan vi bede ham vi-
se os hvordan.

Jeg holder mest af de gange, hvor jeg forteller Jesus, hvor hajt
jeg elsker ham. Sä takker jeg ham, fordi han er sä kaerlig og god
mod mig. Det g@rjeg, inden jeg gär iseng om aftenen.

När vi har vor andagt om morgenen og aftenen, vil Jesus gerne
at vi kneler ned, medens vi beder. Pä den mäde husker vi, hvor stor
og hellig Gud er. Men vi kan ogsä tale til Jesus, hvor som helst vi er.
Somme tider tranger vi til at tale til ham, när vi gär hen ad gaden.
Somme tider trenger vi til at bede om hans hjalp, när vi leger med
en ven. Somme tider hvis vi vägner op om natten, kan vi fortelle
ham, hvor megetvi elsker ham. Dettror jeg, han vil vare glad for.

Jesus er sä god og sä kerlig, at han harer os hvor som helst vi

er. Lad os et gjeblik tenke pä nogle af de andre ting, vi skulle sige
tak for. Han giver os solskin og regn, sä der kan vokse mad pä mar-
kerne, derfor siger vi ogsä tak, inden vi begynder at spise. Han giver
os vand til at drikke og til at vaske os i. Han giver os vort hjem og
vor familie. Han giver os sabbaten, hvor vi kan tilbede ham. Han
gav os Bibelen, sä vi kan lare om ham. Han har givet os alle disse

ting og mange, ffiängeflere. Vi mä sige ham tak hvereneste dag.
Hver dag skal vi huske pä, hvor god Gud er. Altid skulle vi

huske, hvor mild og kerlig han er. Sä husker vi, at han altid er rede

til at hjelpe os, när vi beder ham derom. Vi husker, at han er >Vor
Fader, du som er i Himlene.<

Hvis vi husker pä alt dette hver dag vil vi ogsä lare, hvor-
dan vi kan ligne Jesus. Vi mä bede ham om hjelp til at vrere gode
og karlige, milde og lydige og venlige, akkurat som Jesus var.
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