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TJd Jva himnrelen
Skriftsteder: 2 Mos. 19,1-30.
Hjalp til studiet: Patriarker og Profeter, s. 78-84; Fra Bibelens
Skatkammer, bind 1, s. 164-167.
Lektiens hovedtanke: Lot adlad, og Gud passede pä ham.

Sarlig for foreldre
Her er en god anledning til at vise betydningen af 6jeblikkelig

lydighed.
Speciel sang: F.eks. ,,Jeg vil elske Jesus".

S0ndag: Leg en leg med dit barn. Set det til et eller andet let
sty kke arbejde. S0rg for at der er en skju lt overraskelse,
som barnet vil finde, när arbejdet er gjort, hvis det vel
at merke gär i gang straks. Er der ingen Ojeblikkelig ly-
dighed, sä fjern overraskelsen. Vis barnet, hvad det er
gäet glip af og hvorfor. Lad det fä lov at pr@ve igen en
anden gang inden for lange.
Udenadsvers I Lektien D

Mandag: Et godt samta leem ne: Pä hvil ke mäder passer Jesus pä
mig i dag?

Udenadsvers I Lektien D

Tirsdag: Fortsat med beretningen om Lots gestfrihed.
Udenadsvers D Lektien I

Onsdag: En lille piges omsorg for sin dukke eller en drengs omsorg
for sit kaledyr kan pä en vis mäde bruges som en illu-
stration pä Guds omsorg for os. Vi er lige sä afhengige
af Gud som dukken eller keledyret er afhengige af os.
Udenadsvers I Lektien tl

Torsdag: Giv barnet nogle smä opgaver at valge imellem. Hvis det
ikke udf@rer den bestemte opgave, vil det arbejde slet
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ikke blive gjort. Det betaler sig altid at adlyde straks, selv
om vi ikke altid forstär hvorfor.
Udenadsvers fJ Lektien I

Fredag: Tal sammen om forskellen
forst efter nogen tid. Vis at
den ly kkeligste.
Udenadsvers f] Lektien

mellem at adlyde straks eller
den, der gerne vil adlyde, er
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Les beretningen igen: 2 Mos.

u
19, 1-30.

Udenadsvers i ,,Herrens Ajne hviler pä retferdige." (väger over sine
born.) 1 Pet. 3, 12.

Lektien
Det var midt om natten. Bent, far og mor lä og sov sä dejligt.

Pludselig var Bent lysvägen.

,,Mor, far," räbte han,,,det brender ivores hus!"
Far og mor sprang ud af sengen. De skyndte sig ud af huset alle

tre. Jesus havde reddet familien og huset ved at fä Bent til at vägne
itide. De huskede ogsä at holde bOn og sige Jesus sä mange tak.

Bibelen forteller os om en ildebrand, der var langt varre end
den, de havde hjemme hos Bent. Der var f lere hele byer, som
brendte ned. Kan du huske de tre fremmede, der besOgte Abra-
ham? To af dem fortsatte deres rejse, medens Jesus blev tilbage for
at tale med Abraham.

Disse to engle gik til Sodoffiä, hvor Lot og hans familie boede.
Det var ved at blive m0rkt, da de näede byen. Lot sad i narheden
af byporten, da englene kom, men han vidste ikke, de var engle.
Lot mä have lart af sin onkel Abraham at vere venlig mod fremme-
de, for han indbOd dem straks til at komme hjem til ham og blive
der om natten.

Mandene tog imod Lots indbydelse og fulgte med ham hjem.
Han gav dem noget aftensmad og gjorde det behageligt for dem.
Men lige ftr de skulle gä iseng, horte de en forferdelig st@j uden
fo r.

Uden for stod der nogle vrede mennesker og räbte til Lot. De
ville have, at han skulle sende disse fremmede mend ud til dem, sä

de kunne gtre dem fortred. Dette viser, hvor onde menneskene i

Sodoma var.
Lot gik ud pä verandaen og pr@vede at tale med disse vrede

mennesker, men de ville ikke hära De for ind pä Lot og ville over-
falde ham, men englene trak ham inden for igen.

Sä gjorde englene de onde mennesker blinde, efter at de havde
trukket Lot ind i huset. Nu kunne de onde mennesker ikke finde
d0ren. Til sidst blev de tratte og gik hjem.

Da vidste Lot, hvem disse fremmede var - de var engle fra Him-
melen. Englene fortalte ham, at de var blevet sendt for at odelegge
Sodoma og Gomorra og alle byerne i den smukke dal - bäde store
og smä, fordi menneskene var sä onde.
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Lot kunne nasten ikke tro, hvad englene sagde. @delegge det
smukke Sodoma! Hans hus, hans marker, hans dyr, hans borns huse.

Englene sagde til Lot, at han skulle skynde sig ud og advare sine
bprn om det, der skulle ske. Lot skyndte sig hjem til hver af sine
born og fortalte dem, hvad de to engle havde sagt. Men hans born
troede ikke pä ham og lo blot ad ham. Til sidst mätte han gä hjem
igen.

Sä sagde englene til Lot og hans kone og de to piger, der stadig
boede hjemffie, at de skulle skynde sig ud af byen. De var ikke glade
for at forlade deres dejlige hjem, og til sidst tog englene dem ved
händen og skyndte sig ud med dem for at de kunne blive reddet.

Englene sagde:,,Lad vere med at se jer tilbage. Skynd jer op i

bjergene."
Lot bad om at mätte gä til en lille by inarheden, og det gav

Gud ham lov til.
,,Det er i orden, men skynd jer."
Lots kone tenkte pä sit hjem og pä de store b@rn og alt det,

hun var gäet fra i Sodoffiä, og hun var vred over, at hun sädan mätte
skynde sig af sted. Hun sä sig tilbage for at se, hvad der skete med
byen. Da hun gjorde det, var hun ulydig imod Gud, og derfor dode
hun. Bibelen siger, at hun blev til en saltst@tte.

Lot skyndte sig med sine to piger til den lille by, men de var
alligevel bange for at blive der, for det var heller ikke noget godt
sted. De gik op i bjergene og boede ien hule, og Gud passede pä

dem der, indtil de kunne bygge sig et hus et andet sted.
Hvor er Gud god. Han holder af os, selv om vi gär vore egne

veje. Han elskede Lot, selv om han var sä egenkerlig og valgte den
bedste del af landet for sig selv.Jeg er sikker pä, at Lot har veret
meget ked af det, for han mistede det meste af sin familie og alle
sine ting, fordi han havde valgt forkert. Vi mä altid huske at bede
Jesus hjelpe os at valge rigtigt.
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