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Skriftsteder = 2 Mos. 21 , 1-8; 22, 1-9.
Hjalp til studiet: Patriarker og Profeter, s. 73-77; The Story of
Redemption, pp. 79-83; Fra Bibelens Skatkammer, bind 1 , s.

168- 176.
Lektiens hovedtanke: Abraham
ku nne forstä hvorfor.

Serlig for foraldre
Fuldstandig lydighed er en

born. Denne lektie handler om
syntes meget härdt.
Speciel sang: Om lydighed.

og lsak adlod Gud, selv om de ikke

:

vanskelig lektie at lere for nogle
bogstavelig lydighed, selv om det

SOndag: BOrn bryder sig ikke altid om en masse päbud. Opregn en

rakke forskellige lette pligter, som barnet kan glre. Prtv
om det kan huske det hele. Gentag det en gang imellem
f or Qvdsens skyld.
Udenadsvers n Lektien D

Mandag: Skriv det ned pä et ark papir og heng det op pä en op-
slagstavle i kpkkenet i en h6jde, sä barnet let kan se det.
Sat et kryds hver gang barnet adlyder uden indvendinger.
lsak var glad for at adlyde sine foreldre.
Udenadsvers tr Lektien tr

Tirsdag: Hvis man har et keledyr i hjemmet, sä prfv at fä den lille
til at indse, at dyret er dejligt at have, sä lange det ad-
lyder, men när det er ulydigt bliver alle kede af det. Drag
en parallel mellem dyr og born.
Udenadsvers fl Lektien I

Onsdag: Ligesom Abraham ikke kunne forstä Guds befaling, kan
foraldre ikke altid forklare b@rnene ärsagen til deres be-
falinger. Tal med barnet om hvorfor det er sä vigtigt for
det at adlyde, selv om det ikke forstär hvorfor. (Det kan
mäske fale sig säret. Andre kunne tale sig säret. Kan
mäske f1le sig tilsidesat, etc.)
Udenadsvers ! Lektien I
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Torsdag: Du btr mäske u nderstrege, at ikke alle Guds befalinger
er lige behagelige. Sädan f0les dine befalinger mäske ikke
altid behageligt for barnet, men de er alligevel til barnets
bedste. Dette er et udmarket tidspunkt at begynde at
lare, at der er en ärsag til de u behagelige ting i livet.
Udenadsvers D Lektien I
Sabbatens begyndelse er et godt tidspunkt til at tale om
at give vore hjerter til Jesus. Den lille forstär mäske ikke,
at det at give sit hjerte er at give sig selv i kerlighed og

Fredag:

tje neste.

Udenadsvers I Lektien I
Las beretningen igen: 2 Mos.21 ,1-8 og 22, 1-9.

Udenadsversi ,,1 bprn! ver lydige i Herren mod jeres foraldre, thi
det er ret." Ef. 6, 1.

Lektien
For lange siden boede Barbara sammen med sin mor, far og

lillebror i et meget nyt land. Barbara havde ikke meget leget0j.Hun
havde faktisk ikke andet end en dukke. Den hed Sally.

Barbara elskede Sally meget h@jt. Hun legede med hende nasten
hver dag. Hun tog hende med i seng hver aften. När hun spiste, sad

Sally ved siden af hende pä banken.
En dag satte far og mor og Barabara og lillebror sig op ideres

store landrower. De skulle til et stort distriktsmOde. Naturligvis
havde Barbara Sally med. Hun sad med hende pä skOdet under
hele den lange kpretu r, og engang imellem fortalte hun hende,
hvor meget hun holdt af hende.

Barbara kunne godt lide at vare til distriktsm@de. Hun kunne
lide det alt sammen, men hun holdt serlig meget af at häre mis-
sionarerne fortelle om piger og drenge iandre lande. En af missio-
nererne sagde til bprnene, at de skulle give det bedste, de havde,
til Jesus. Barbara talte med mor offi, hvad hun mon kunne give.

Hun havde ingen penge. Hvad var det bedste, hun havde? Da sä hun
Sally ligge pä sengen. Sally var det bedste, hun ejede, men hvordan
kunne hun give Sally vak? Men manden havde talt om at give det
allerbedste til Jesus. Barbara tenkte over det i lang tid. Hun tankte
pä Jesus, og hvor hpjt han elskede hende og hvor h6jt hun elskede
ham. Hun tankte pä at give ham noget ganske serligt. Da sabbaten
kom, tog Barbara Sally med til m0det. Da missioneren spu rgte

bprnene, hvilke sarlige ting de havde taget med til Jesus, tog Bar-

bara Sally og gav hende til missioneren. Hun ville gerne give det
bedste, fordi hun elskede Jesus.

Det var nasten ligesom en beretning, jeg laste i Bibelen. En dag

bad Gud Abraham give et meget specielt offer. Lad mig fortelle
dig om det.

Du husker det lofte, Gud havde givet Abraham, ät hans familie
skulle begynde at vokse og vokse, indtil der var lige sä mange born,
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som der var stjerner pä himmelen. Abraham og Sara var blevet me-
get lykkelige for deres fOrste lille barn. De kaldte ham lsak, som
Gud havde sagt de skulle. Hvor var Abraham og Sara lykkelige.

lsak voksede og voksede, indtil han var blevet en ung mand. Han
var god og venlig ligesom sin far, men det bedste af det hele var, at
han altid var lydig. Hvor gjorde han dog Abraham og Sara glade!

En nat talte Gud til Abraham. Han bad ham gere noget, der var
meget härdt for ham det härdeste Gud nogen sinde har bedt no-
get menneske om at göre. Han sagde: ,,Du skal tage lsak med til
Morija bjerg, og der skal du ofre ham til mig."

Abraham kunne nesten ikke tro, hvad Gud sagde ofre lsak,
hans egen kere son? Men til sidst blev han klar over, at han ikke
mätte vente langere, men adlyde Gud. Han vekkede lsak, og sam-
men med to tjenere begyndte de pä rejsen. Den ville tage tre dage,
fordi de mätte gä til Morija bjerg.

Hvor var Abraham dog ked af det. lsak vidste, at de var pä vej
for at tilbede Gud, men han vidste ikke, at han selv skulle vare
offeret. Abraham kunne simpelt hen ikke fortelle ham det endnu.

De gik hele den f0rste dag. De gik hele den anden dag. Den tred-
je dag kom de til Morija bjerg. Abraham bad sine tjenere vente, me-
dens han og lsak klatrede op ad bjerget for at tilbede Gud.

Da faderen og sonnen var pä vej opad bjerget, sagde lsak: ,,Far,
hvor er offerlammet?"

Abraham ville stadigvek ikke fortalle lsak, at det var häffi, der
skulle vere offeret, sä han sagdei,,Gud vil s0rge for et lam,"

Da de var näet op til toppen af bjerget, hjalp lsak sin far med
at bygge alteret. De hjalp hinanden med at legge brendet til rette.
Da var det, at Abraham fortalte lsak, hvad Gud havde befalet.

lsak var en meget sterk ung mand, og han kunne let have lobet
vek fra sin far, men det gjorde han ikke. Han havde altid veret
lydig, og det ville han ogsä vere nu, selv om han ikke kunne forstä
det.

Jeg kan forestille mig, at de omfavnede og kyssede hinanden,
og sä klatrede lsak op pä alteret. Han lagde sig ned pä det brende,
de havde lagt til rette.

Far Abraham sä lenge pä sin dreng for sidste gang. Sä l6ftede
han händen for at ofre lsak. Da horte han en häj stemffi€, der
kaldte pä ham. ,,Abraham! Abraham!"

Abraham vidste, at det var en stemme fra Himmelen, sä han
svarede straks: ,,Her er jeg."

Gud bad ham om ikke at g6re lsak nogen fortred. Han sagde
ogsä, at han vidste, Abraham ville adlyde ham ialt, fordi han var
vil I ig til at of re sin sO n.

Nu sä Abraham en buk, der havde sat sig fast i nogle buske.
Hurtigt fangede han og lsak bukken og ofrede den istedet. En lyk-
kelig far og spn begyndte at gä ned ad bjerget.

Abraham var villig til at give det allerbedste til Jesus, ligesom
Barbara var.
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Gud var ogsä villig til at give den bedste gave, han havde. Han

var villig til at give sin s0n, Jesus.

Ligesom Gud havde sendt bukken til at dA istedet for lsak,
sädan kom Jesus for at d0 for os, fordi han elskede os sä meget og

Onskede, at vi skulle vere sammen med ham i Himmelen. Ah, hvor
skulle vi vere taknemmelige, fordi Jesus dode for os!
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