
Tesus olle
Skriftsteder: Mark.7, 24-37; Matt. 15, 21 -28.
Hjelp til studiet: Den store Mester, s. 270-273; Fra
kammer, bind 8, s. 19-21 , 25-27.
Lektiens hovedtanke: Jesus elsker drenge og piger
for dem, lige meget hvor de bor.

elskev

Bibelens Skat-

og har omsorg

Serlig for foreldre
Den lektie, vi skal lrere idenne uge er at vise tolerance og elske

mennesker af andre racer. Bornene vil kun kunne lere denne lek-
tie, hvis vi lagger vore egne fordomme til side.

Speciel sang, f.eks. DJesus vandrer om iverden( og >Jesus el-
sker alle smä.<

Sondag: Hvis der bor en familie af en anden race i jeres nabolag,
prov sä at vare venlige mod dem, vise dem kerlighed
og omsorg.

Mandag: At se Jesus er det hojeste mäl i vort liv. Tal til dit barn
om Jesu komme. Les Joh. 14, 1-3. Hvis barnet er
gammelt nok, kan I mäske lere disse vers udenad.

Tirsdag: Vis barnet nogle billeder af drenge og piger af andre na-
tionaliteter og hudfarver. Hjelp barnet til at forstä, at
indvendig er de akkurat ligesom barnet selv.

Onsdag: Lav et optrin, hvor disciplene beder Jesus om at sende
kvinden bort. Her mä du mäske >läne( en eller anden til
at hjelpe.

Torsdag: Billeder af missionerer, som hjalper mennesker i andre
lande vil hjelpe barnet til at fä en forestilling om , at dets
offergaver bliver brugt til at hjelpe mennesker af andre
racer.
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Fredag: Tal sammen om hvad Jesus mente , da han sagde til
kvinden: ))Din tro er stor.< (Udenadsverset). Hun troe-
de, at Jesus kunne og ville g@re hendes datter rask.
Hun gav ikke op.
Les beretningen igen: Mark . 7 , 24-37.

Udenadsvers: tDin tro er stor, det ske dig som du vil!< Matt.
15, 28.

Farvelag en firkant hver dag for udenadsvers og studium af
lektien.

Lektien
Bedstefar og Jeanette var ude at spadsere en sabbats efter-

middag. De sä en masse dyr, fugle, sommerfugle og blomster.
Bedstefar fortalte Jeanette navnene pä mange af disse ting.

Men Jeanette lyttede ikke til bedstefar, sädan som hun ellers
plejede at gore. Hun havde et fjernt udtryk i ojnene.

Der lä en stor trastamme lige ved siden af stien. >Lad os satte
os her og hvile os lidt,< sagde bedstefar. De satte sig pä den store
trestamme. >Hvad er der i vejen, lille skat?< spurgte bedstefar.
>Hvor er dit solskin i dag?<

Jeanette sä op pä bedstefar og smilte. Hun kunne godt lide, at
han kaldte hende lille skat. >Bedstefar,< sagde hun. >Er det rigtigt
at bede om noget, man @nsker sig rigtig meget?<

>Ja, selvfolgelig, Jeanette, hvorfor sporger du om det?<
>Ogsä bede om noget, man ved, man ikke kan fä?( ville hun

gerne vide.
>Jamen, hvad er det, du onsker dig, Jeanette?< Bedstefar ven-

tede, at hun skulle sige en ny dukke eller en cykel eller nogle
skojter. Men det gjorde hun ikke.

>Jeg ville gerne se Jesus,(( sagde Jeanette med lav stemme.
Bedstefar sad ganske stille inogle minutter. Sä sagde han: >Lille

skat, du fär mig til at tanke pä en anden, som ogsä meget gerne vil-
le se Jesus. Den beretning findes i Bibelen.<

Jeanette elskede bedstefars historier. Hun sä op og sendte ham
et stort smil for at vise, at hun gerne ville hore den beretning. Sä
puttede hun sig tat ind til ham for at lytte. Dette er den bibelske be-
retning, som bedstefar fortalte Jeanette, da de sad pä trastammen
ude i den store skov.

T
T

TIT
n

179



Der var en kvinde, som ogsä gerne ville se Jesus. Men det var
hun sikker pä, at hun aldrig kunne komme til, fordi hun boede iet
andet land end det, Jesus boede i.

En dag gik Jesus og hans medhjelpere ud fra det land, hvor de

ellers plejede at vare. De gik ind inabolandet, hvor de häbede at
finde et sted, hvor de kunne hvile sig.Det var nemlig sädan, at
overalt hvor Jesus kom, fulgte der altid en masse mennesker med.
Han havde nasten aldrig tid til at tale til sine disciple. Der var sä

mange ting, han var nodt til at fortalle dem. Derfor gik de ind iet
andet land, hvor denne kvinde boede, som gerne ville se Jesus.

Jesus vidste alt om denne kvinde. Han vidste, at hun havde en
pige, som var meget syg. Afr nej, pigen havde hverken ondt ima-
ven eller en brakket arm. Det var slet ikke sädan noget. Hun var
syg pä sindet.

Satan havde sendt nogle af sine onde engle, for at de skulle bo i

denne pige. De fik hende til at gore ting, hun slet ikke Onskede at
g@re. Nogle gange kastede de hende pä jorden. Andre gange fik de

hende til at g@re fortred pä sig selv.
Pigen syntes ikke om det. Det gjorde hendes mor heller ikke. lk-

ke den mindste smule. Men de vidste ikke, hvordan de skulle blive
fri for disse onde engle. Moderen tankte og tankte. Hvordan kun-
ne hun hjelpe sin lille pige?

Hun havde hgrt om Jesus. Hun vidste, at Jesus gjorde syge
mennesker raske hjemme isit eget land. Men hun var sikker pä, at
han ikke ville hjalpe hende . Joderne troede, at de mennesker, som
boede i denne dames land, ikke var bedre end hunde. Moderen
tankte, at Jesus sikkert ikke ville g@re hendes datter rask.

En dag horte folk, at Jesus og hans disciple var pä vej.Jesus
kom til deres land! Netop ham, som havde gjort alle disse vidunder-
lige ting! De kunne nesten ikke tro det.

Moderen og den syge pige horte ogsä om det. Skulle hun vove
at gä til ham? Turde hun vove at bede Jesus om hjelp? Jo mere
hun tankte over det, des mere Onskede hun at se ham. Hun ville
bede Jesus om at gore hendes datter rask.

Sä snart Jesus kom inarheden af kvindens hus, gik hun ud for
at mode ham. Hun knalede ned foran ham. Hun sagde: >Herre,

. forbarm dig over mig! Min datter plages slemt af en ond änd.<
Der var en bestemt lektie, Jesus mätte lere sine disciple. Han

vidste, at de fglte, at denne kvinde ikke var bedre end en hund.
Jesus ville vise sine medhjalpere, hvordan de opf @rte sig. Han lod
som om, han ikke horte pä hende. Det var sädan, disciplene be-
handlede hende. Men kvinden blev ved at bede Jesus om hjelp.

Til sidst havde disciplene fäet nok af det. >Send hende vak,<
sagde de til Jesus. Men Jesus sendte hende ikke vak. Han ville, at
hans medhjelpere skulle vide, at han elskede alle, selv denne kvin-
de. Han vendte sig mod hende og sä pä hende med et mildt og ker-
ligt blik. Han sagde, at siden hun havde haft sä stor en tro, skulle
hendes datter blive rask.
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Jesus mente, at kvinden havde megen tro. Han gav hende,

hvad hun Onskede. Han gjorde hendes datter rask.

Lige i det samffie, medens Jesus talte, forlod den onde änd pi-

Een. Da moderen kom hjem , fandt hun sit barn liggende stille isen-
gen, og hun var helt rask.

Til sidst larte Jesu medhjaelpere, at Jesus elsker alle rÜde

mennesker, brune mennesker, sorte mennesker og hvide menne-

sker. De larte, at Jesus gerne ville hjalpe enhver, som trengte til
ham. Det gjorde ingen forskel for ham, hvordan mennesker sä ud,

eller hvordan de boede, eller hvilket land de kom fra.
En anden gang gjorde Jesus en mand rask, som var fra et andet

land. Manden kunne ikke h1re. Han kunne heller ikke tale serlig
godt.

Jesus färte manden bort fra alle de andre mennesker. Han stak

sine fingre i mandens Orer. Han lagde sin finger pä mandens tunge.
Sä sä han op mod Himmelen og sagde: >Luk dig op!( @rerne blev

äbnede, og manden kunne hore. Tungen blev rask. Manden kunne

tale tydeligt. Ah, hvor var det dog dejligt! Han fortalte alle, han

modte, hvad Jesus havde gjort for ham.
Ligesom dengang for lenge siden, sädan vil Jesus gerne hjalpe

mennesker idag. Han tager sig ikke af, om ens hud er sort eller rÜd

eller hvid eller brun. Han tager sig ikke af, hvilket land man bor i, el-

ler om man taler engelsk eller fransk eller kinesisk eller et hvilket
som helst andet sprog. Han elsker os alle. Og han elsker ogsä Jea-

nette. En dag vil hendes Onske gä i opfyldelse, hvis hun elsker

Jesus. Hun vil fä ham at se, när han kommer iskyerne. Du og jeg

kan ogsä se ham. Lad os bede om det hver dag og bede ham om

hjelp til at vere rede til at komme med ham.
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