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Skriftsteder: Matt .7 , 12-29; Joh. 15, 1 -13; Jos. 2.
Hialp til studiet: Med Mesteren pä bjerget, s. 134-138; Den store
Mester, s.462-464; Fra Bibelens Skatkammer, bind B, s. 73 .73.
Lektiens hovedtanke: Jesu venner er venlige mod andre.

Serlig for foreldre
Hvis vi kan lere vore smä, hvordan de skal opfore sig over for

andre mennesker, vil det vere til gavn og glade for dem gennem
hele livet.

Speciel sang om venlighed, venlige laeber.

S0ndag: Diskuter venlighed med dit barn. Venlighed skjuler ikke
de forkerte ting hos andre, men hjelper dem til at over-
vinde disse fejl. Hjalp barnet til at vise venlighed mod
andre i hjemmet og i nabolaget. Her bgr undervises bä-
de iord og handling. Hjelp dit barn til at forstä, at hvis
andreb@rn er tvare og gnavne over for os, og vi er flin-
ke, vil de andre ogsä blive flinke.

Mandag: Lad barnet lave en tegning til at illustrere, hvordan det
opfatter venlighed. Bornenes tegninger giver fingerpeg
om, hvordan de forholder sig til et begreb. Tal om ven-
lighed mod dyr og fugle. Lad om muligt barnet vise
venlighed mod et dyr.

Tirsdag: Lad barnet bygge byen Jeriko af byggeklodser. Lad det
feste en r@d snor til et vindue i muren.

Onsdag: Lav et optrin, hvor kongens mand kommer til Rahab
og forlanger de to spejdere udleveret. Lav et hus med
fladt tag. En perspektivkasse vil vaere glimrende. Tag
dette sammen med tirsdagens aktivitet.

Torsdag: Venlighed leres hjemme. Det er den, der fär hjulene til
at kare jevnt og glat. lllustrer om muligt dette med et
eller andet maskineri, der knirker. En dräbe olie fjerner
knirkeriet, fär det til at glide igen.

venli ghed
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Fredag: Lav et optrin, hvor Rahab indbyder de to fremmede til
at tage ind i hendes hus. Understreg Rahabs venlighed.
Les beretningen igen: Jos .2, 1-15.

Udenadsvers.'>Alt hvad lvil, at menneskene skal gare mod jer, det
sarnme skal I gare mod dem.( Matt. 7 , 12.

Farveleg et par laeber hver dag for udenadsvers og studium af
lektien.

Lektien
>Mor,< räbte Peter, idet han kom lgbende ind ihuset, >mor!<
>Jeg er herude, Peter. Ude pä verandaen.<
Peter lob gennem huset og ud ad haved@ren.
>Hej, Peter,<< hilste mor. >Er det gäet godt iskolen idag?<
>lh ja, ffior, det var sä spandende, og sä har jeg ogsä lert et nyt

bibelvers. (
>Ser man det! Mä jeg godt h @re det?< spurgte mor.
>Alt hvad I vil, at menneskene skal gore mod jer, det samme

skal I gore mod dem,< sagde Peter. Sä viste han mor et billede, han
havde tegnet, af to drenge i en sandkasse.

>Se,< sagde han. >Bo hjalper Bent med at bygge et sandslot.
Bo er den st@rste af drengene.(

>Det er fint, Peter, jeg kan veldig godt lide det vers, og jeg kan
ogsä lide dit billede. Det minder mig om en beretning i Bibelen.(

>Fortel mig den, ffior?< sagde Peter.
>Det er i orden. Jeg skal bare lige vaske hander forst.<
Snart sad mor og Peter sammen ude pä trappen. Peter lyttede

opmerksomt. medens mor fortalte.
Du husker nok dengang lsraels born var gäet over Jordanfloden

pät@r bund, fordi Gud havde lavet vej for dem. Lige forinden havde
Josua sendt to mend over floden for at se, hvordan landet var der
omkring.

De to mend kom til Jeriko, ltgefor det blev morkt. De gik til Ra-
habs hus for at vere der om natten. Rahab var en venlig daffie, som
ikke ville, at der skulle ske disse to f remmede mend noget ondt.

Men der var en, som havde set dem gä ind i Rahabs hus. Han
skyndte sig at fortelle det til kongen af Jeriko. >Ved du hvad, nu i

aften kom der to mend af lsraels barn hertil for at udspejde
landet.<
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Jeg skal nemlig sige dig, de folk der boede i Kana'an, var bange
for israelitterne. Det var heller ikke sä underiigt. Der var flere israe-
litter, end der var andre mennesker ien stor by. Hvis sä mange
mennesker ville myldre ind ien lille by, hvor jeg boede, ville jeg ogsä
vere bange. Derfor sendte kongen af Jeriko nogle af sine tjenere til
Rahab. Dudlever de mend, som er kommet til dig,< sagde de, )thi
de er kommet for at udspejde hele landet!<

Rahab havde veret bange for, at der kunne blive vanskelighe-
der. Hun havde skyndt sig at fä de to mmnd op pä det flade tag.
Der dakkede hun dem til med nogle horstengler.

Da kongens tjenere kom til hendes d@r, forlangte de, at de to
mend skulle fores til kongen. Hun fortalte, at de fremmede var gä-

et. Kongens mrend skyndte sig af sted. De drog iretning af Jor-
danfloden og ledte alle vegne.

Rahab gik op pä taget til mendene. Hun fortalte dem, hvor ban-
ge hendes folk var for israelitterne. De havde hart, at Gud havde le-

det dern gennem Det r@de Hav pä tor bund. De havde hart, hvor-
dan Faraos soldater var druknet, da Det r@de Hav str@mmede tilba-
ge igen. Og de havdehort, hvordan Gud beskyttede israelitterne og
gav dem manna at spise. Kana'ans folk vidste, hvor megtig Gud
var. Rahab sagde ogsä til spejderne: >Jeg ved, at Herren har givet
eder landet.< Sä bad hun dem om en tjeneste. ))När jeg nu har va-
ret venlig mod jer og beskyttet jer mod kongen, vil I sä ikke ogsä
nok vise mig en venlighedT Vil likke nok beskytte mig og min fami-
lie, när I kommerfor at indtage Jeriko.< Det lovede de to mend.

Rahab syntes, at mendene skulle tage af sted samme nat. Hun
var bange for, at kongens mand skulle komme tilbage og under-
soge hendes hus. Hendes hus lä lige ved muren, der var bygget
rundt om byen. Ydermuren af hendes hus var en del af bymuren.
Der var et vindue iden. Rahab foreslog mendene at gä ud gennem
vinduet istedet for gennem dTren. Hun vidste ikke, hvem der holdt
vagt ved porten. Mendene syntes, det var en god ide.

Rahab tog et reb og bandt det godt fast ivinduesrammen. Sä

klatrede mendene ned ad rebet.
Da mendene var kommet sikkert ned pä jorden, sagde de til Ra-

hab: >När vi kommer for at indtage byeh, skal du binde denne rode
snor idit vindue. Sä ved soldaterne, at det er dit hus, og de vil ikke
gare dig eller din familie nogen skade.<

Det var netop sädan, det kom til at gä. Rahab og hele hendes fa-
milie blev reddet, da Jerikos mure faldt. Rahab havde veret venlig
mod de to mend. De var venlige mod hende og reddede hendes liv.

Dette var, hvad Peter havde lert isit bibelvers den dag iskolen.
>Alt hvad I vil , at menneskene skal gare mod jer, det samme skal I

gare mod dem.< Det er ogsä et godt vers for dig og mig. Hvis vi
gerne vil, at vore legekammerater og venner skal vere venlige mod
os, mä vi vere venlige mod dem. Det vil vi da gerne, ikke sandt?
Hver eneste dag I
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