
Ont ot bggge oppe i skgetne

Skriftsteder: 2 Mos. 11, 1-9.
Hjelp til studiet: Patriarker og

Redemption, PP - 72-74; Fra

124-1 30.
Lektiens hovedtanke: Jesus elsker os altid, ogsä när vi er ulydige.

Serlig for foraldre
Denne lektie er udmerket til at lere de smä, ät Guds lOfter er

sande. Gud gOr, hvad han har sagt han vil g6re.

Speciel sang i ,,Jesus elsker alle smä", e. l.

Spndag: Hjelp barnet at finde nogle billeder af hOje bygninger.

Tal om hvor smä og ubetydelige de menneskeskabte ting

er, i sammenligning med hvad Gud har skabt bjerge,

sO€l', have, etc.
Udenadwers D Lektien I

Mandag: Lad barnet stable byggeklodser oven pä hinanden sä hOjt

det kan. Forklar, at det var lige sä let for Gud at bryde

toppen af Babelstärnet, som det er for barnet at valte
byggeklodserne.
Udenadsvers tr Lektien tl

Tirsdag: Les nogle af Bibelens lofter og forklar dit barn, ät lgf -

terne ogsä gelder ham eller hende. Joh . 14, 1 -3 og

Salm. 23, 1 kan bruges til at begynde med. Forklar bar-

net, at Gud elsker det og kun @nsker at hjelpe det.

Udenadsvers tr Lektien n

Onsdag: Pr6v at lave et tärn. Lav nogle ringe af svert papir eller

karton med ombojet kant, den ene lidt mindre end den

anden, sä de kan stilles oven pä h inanden ligesom en

kransekage. Pä denne mäde kan tärnet g0res sä hOjt, som

man Onsker
Udenadru.rs n Lektien n

Torsdag: Brug nogen tid til at tale om udenadsverset. Mind barnet

om nogle gange, hvor du har mättet irettesette det, men

Profeter, s. 58-61 ; The StorY of
Bibelens Skatkammer, bind 1, s.
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hjalp det til at forstä at det var, fordi du holder af det

og vil dets bedste.
Udenadsvers n Lektien tr

Fredag: PrOv at fortelle den lille om nogle af de mäder, Jesus

viser sin kerlighed Pä.
Udenadsvers n Lektien I
Les beretningen igen: 2 Mos. 1'1 ,1-9.

Udenadsversl ,,Herren revser den, han elsker." Ordsp r. 3, 12.

Lektien
Jens og Jette var meget spendt. Det var i dag , far ville tage dem

med op iden h6jeste bygning i hele verden. Da de kom til Empire

State Building, prpvede Jette at kigge op og op og op. Toppen sä

ud til at vere meget langt vek.
Jette tog sin mor i händen.,,Jeg kan ikke gä helt op til toppen!"

Mor smilede til sin lille pige.,,Vi kOrer op med elevatoren."
Da Jens stod helt oppe og kiggede ned, lignede bilerne de smä

legetplsbiler, han havde derhjemme.
Sädan omtrent mä det have veret dengang for lenge siden, da

menneskene kiggede ned fra en meget h6j bygning, de havde bygget.

Det skal jeg fortelle dig noget om nu. Efter syndfloden sä Noa og

hans familie sig om efter et sted, hvor de kunne bo. Verden var

kommet til at se helt anderledes ud. Den var ikke sä pen, som den

havde varet f,r. De vidste ikke rigtig, hvor de skulle gä hen. Men en

dag fandt de det helt rigtige sted. De hentede alle deres sager f ra

arken.
De byggede et hus og plantede en have. Det var ikke sä let at

begynde helt forfra igen.
En dag skete der noget gledeligt. Noa blev bedstefar. Der blev

fOdt en baby hjemme hos en af Noas s@nner og hans kone. Snart

blev det f6dt en baby til hos en af de andre s@nner og hans kone.

lnden lange var der mange smä barn Disse born voksede op og blev

modre og fedre til endnu flere smä b@rn.

De mä have holdt meget af bedstefar Noa.Jeg er sikker pä, at

de har bedt ham fortelle historier. Hvilken historie tror du, de aller-

helst ville h[re? Det mä have veret den om hans lange rejse i arken.

Bedstefar Noa fortalte dem ogsä, hvor onde menneskene havde

varet, og at det var derfor, Gud havde sendt vandfloden for at 0de-

legge dem. Jeg tror, han har fortalt disse drenge og piger, at de kun

mätte gure, hvad Jesus gerne ville have.

Men ved du sä, hvad der skete? De begyndte at le og gOre nar af

Gud. Og da de var blevet voksne, stillede de nogle afguder op og til-
bad dem. Dette blev Noa meget ked af.

En dag talte disse mennesker sammen og besluttede at flytte
til et andet sted, sä de kunne blive fri for at häre mere om Gud.

Men Gud elskede dem stadig og ville gerne hjalpe dem.

Bibelen siger, at de rejste @stpä, og der fandt de et smukt sted
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ved en flod. Her ville de bygge en by. Og lige uden for byen, pä en

stor äben plads, begyndte de at bygge en meget hpj bygning.
Ville du gerne vide, hvorfor de ville bygge sädan en bygning?

De tankte, at hvis der skulle komme en vandflod til, ville de klatre
helt op til toppen og vere i sikkerhed.l,D. troede ikke pä Guds l|t-
t€, at han ikke mere ville @delagge jorden med en vandflod. Og sä

byggede de hojere og hoiere op.
Da Gud sä ned pä denne bygning, blev han igen meget ked af

det. Han vidste, at hvis disse mennesker fortsatte med de onde ting,
de var begyndt pä, ville hele jorden snart blive meget ond. Derfor
besluttede han at gfre noget meget merkeligt. Han blandede deres

sprog. Det betyder, at han fik nogle mennesker til at tale et sprog

og andre til at tale et andet sprog.
Det mä have veret underligt for de mend, der arbejdede pä

bygningen. Kan du forestille dig, at en mand Overst oppe havde

bedt om at fä en hammer, og sä fik han nogle mursten i stedet?

Sädan gik det et stykke tid, men sä begyndte de at blive vrede. De

skendtes,
Til sidst tog de, der kunne forstä hinanden, og pakkede deres

sager og rejste deres vej. Nogle rejste i en retning, og andre i en

anden retning, indtil der til sidst ikke var ret mange tilbage.
Arbejdet pä den h6je bygning standsede. Gud sendte lyn fra

Himmelen og brod toppen af tärnet. Pä den mäde viste han disse

mennesker, hvor täbelige de havde veret.
När vi helst selv vil bestemffi€, ser det lige sä t6beligt ud for

Gud.Jeg vil gerne gore, hvad Gud vil. Vil du ikke ogsä?

Bibelen fortaller os netop, hvad Gud siger og hvad han 0nsker
vi skal gqre. Vi skulle elske at lase i Bibelen hver dag, sä glemmer
vi ikke sä let at tro pä ham og hans lpfter.
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