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En fr1gtelig provelse
Skriftsteder: Job 1; 2; 42, 10- 16.

Hjelp til studiet: Uddannelse, s. 155-158, 161; Fra Bibelens Skat-
kammer, bind 6, s. 161 - 176.
Lektiens hovedtanke: Vi elsker Jesus, uanset hvad der sker.

Serlig for foreldre
Vore barn behover forberedelse til at kunne bestä i den sidste

trengselstid. Beretninger om Guds beskyttelse i fortiden vil hjrelpe
til at befeste dem.

Speciel sang om Guds beskyttelse, f .eks. ))lngen er sä tryg i

fare.<

Sondag: Lad barnet lave en tegning af Jobs gärd med de mange
dyr. Forog bestanden med nogle dyr hver dag.

Mandag: Tal med barnet om, hvordan man bedst kan hjalpe sine
syge venner. Mäske ved at läne dem b@ger, ved at for-
are dem blade at lese eller forskellige spil. Forklar,
hvorfor man mä vere stille, när man er hos syge.

Tirsdag: Lav et optrin, hvor sendebudet bringer Job den därlige
nyhed om dyrene.

Onsdag: Den mäde, dit barn tager sine smä provelser pä, kan
vere et fingerpeg om, hvordan barnet senere vil mgde
st@rre vanskeligheder. Ros barnet, när det ikke surmu-
ler eller skriger eller protesterer over de smä skuffelser,
det m@der. Hjelp barnet til at finde et alternativ, när
tingene ikke gär akkurat, som det selv havde Onsket.

Torsdag: Lad barnet finde billeder af sä mange husdyr som mu-
ligt. Stil enkle sporgsmäl fra lektien.
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Fredag: Forklar, at ligesom Satan fristede Job, sädan vil han fri-
ste os. Han vil bringe prover over os, som vil blive van-
skelige at bere. Men Gud vil vere med os, som han var
med Job . Ggr det klart for barnet, at lykken er at leve
sammen med Jesus.
Laes beretningen igen. Job 42, 10-17.

Udenadsvers: il trangsel er jeg hos ham, jeg frier ham og giver
ham are.< Salm. 91, 15.

Lektien
Tom mätte holde sengen, og det kunne han slet ikke lide! Han

var faldet af den lille trekvogn og havde brekket benet.
Toms venner kom tit pä besog. Mange gange havde en af dren-

gene en ny bog med til ham. Somme tider fik han ogsä et nyt spil.
Alt dette opmuntrede Tom. Han var glad for sine venner.

For lenge siden levede der en mand, der ikke var sarlig tak-
nemmelig for sine venner. Denne mand var ogsä syg, men hans
venner skaldte ham ud. Den mand hed Job. Han elskede Gud
meget hgjt Han var ven med Gud. Og det blev Satan vred over. En

dag talte Satan og Gud sammen. Gud spurgte Satan, hvor han kom
fra.

Satan svarede: >Fra jorden. Jeg har gennemvanket jorden pä

kryds og tvers.(
>Har du nogen sinde lagt merke til min tjener Job? Der er ingen

som ham,< sagde Gud.
>Ha!< sagde Satan. >Det er jo ikke sä merkeligt, du har jo om-

gardet ham.( Et gerde er en slags indhegning lavet af smä pale.
Det er beregnet til at holde dyr og mennesker ude fra steder, hvor
de ikke har noget at gÜre. Den slags gerde, Satan talte om , vär den
englevagt, Gud havde sat om Job.

Satan sagde til Gud: >Du beskytter bäde ham og alle hans ting.
Det er derfor, han tjener dig.Tag alt, hvad han ejer, fra ham, og se,
om han sä ikke vil hade dig.<

Sä gav Gud Satan lovtil at prove Job. Han sagde: ))Men lad ve-
re med at gorc ham selv nogen skade.< Gud ville, at Satan skulle
se, at Job tjente ham, fordi han elskede Gud. Job var en meget rig
mand. Han havde mange dyr okser og fär og asler og kameler.
Han havde ogsä ti voksne born. Han holdt meget af dem alle sam-
men, lige sä meget som din far holder af dig.

Satan begyndte straks. >Jeg skal nok vise Gud, hvor sterk hans
gode Job er! Vent bare, indtil alt, hvad han har, er vek.<

En dag kom en af tjenerne lobende til Job. >Sabeerne har v@-
ret der og har stjälet okserne og aslerne,<< fortalte han Job.

Han var knapt nok fardig med at fortalle, for der kom en anden
tjener lobende. >Der er faldet ild ned fra Himmelen og bäde färene
og tjenerne er brendt op,< sagde han.

Medens han var ved at fortalle om dette, kom der en tredje tje-
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ner lObende. >Kaldeerne har veret der og taget alle kamelerne og
släet de tjenere ihjel, der passede dem . <

Og medens denne tjener var ved at fortelle, kom der endnu en
lgbende, sä hurtigt han kunne. DDine sonner og dotre holdt en fest i

din aldste sons hus. Sä kom der en forferdelig storm og blaste
huset ned og drebte dem alle sammen.(

Stakkels Job. Han havde mistet det hele. Alle hans dyr og alle
hans born. Men ikke en eneste gang tenkte han pä at vende sig
bort f ra Gud. Det gjorde Job ikke!

Satan var skuffet. Men han var heller ikke ferdig. Han sagde til
Gud: >Det er ikke retfardigt. Du ville ikke lade mig r@re Job.< Sä
gav Gud ham lov at prove Job endnu mere. Satan fik bylder til at
komme pä Job. Han fik bylder over hele kroppen. Det gjorde meget
ondt. Og der var ingen lage, der kunne hjalpe ham.

Ogsä Jobs kone var mismodig. Hun sagde til Job: >Hvorfor for-
bander du ikke Gud og dOr?< >Du taler som en täbelig kvinde,( sva-
rede Job.>Jeg ved ikke, hvorfor Gud har ladet alt dette komme
over mig, men jeg tror stadig, at han gÜr det rigtige.<

Sä kom der tre af Jobs venner. Men i stedet for at tr@ste Job,
gav de sig til at skalde ham ud. De sagde: >Det mä vare din egen
fejl, at alle disse ulykker er kommet over dig.< De sagde, at det var,
fordi han var ond! Men Job holdt ikke op med at elske Gud. Han
bad om, at Gud ville g@re ham rask igen.

Gud gjorde Job rask. Han n@jedes ikke med at gore Job rask,
men gav ham en ny familie - ti nye drenge og piger, som han kun-
ne holde af. Gud gav ogsä Job dobbelt sä mange dyr og tjenere,
som han for havde haft.

Vi kan mäske ogsä mode vanskeligheder ligesom Job, og vi ved
ikke altid, hvorfor det sker. Men uanset hvilke vanskeligheder vi
m@der, skal vi huske, at Gud elsker os.

Gud forteller os om Job for at vise os, at vor kerlighed og re-
spekt for Gud ikke skal afhenge af, hvad han giver os. Vi skulle el-
ske ham, fordi han elsker og sorger for os. Du skulle holde af mor
og far pä samme mäde. Vi skulle elske dem og holde af dem, ikke
kun när de giver os masser af gaver og godter. Vi skulle elske dem,
selv om de aldrig gav os en eneste ting simpelt hen fordi de el-
sker os og soger for os. Og när vi m@der vanskeligheder, er Jesus
ved vor side for at hjelpe os igennem pä en eller anden mäde.



Undervis dit barn orn Gud
Las et stykke af lektien for dit barn hver dag, sä I kommer det

hele igennem i lobet af to-tre dage. Ggr det interessant ved mäden,
du bruger din stemme pä. En gang imellem kan du lese den pägal-
dende beretning fra Fra Bibelens Skatkammer. Om fredagen kan du
udvalge dele af nogle af lektiens bibeltekster og lase dem ved jeres
andagt.

Sorg endelig for at stille sporgsmäl fra lektien gennem ugen.
Lad barnet selv fortalle beretningen, när I kommer til torsdag. For-
tel om billederne i lektien, og lad barnet selv tegne et eller andet ef-
ter eget valg. GOr dette en gang hver uge gennem kvartalet.

Gentag udenadsverset hver dag. Lad barnet sige verset efter
dig,indtil det er istand til selv at gengive det.Syng sangen og ud-
for bevegelserne. Tag tid til at lare barnet ordene, ogsä selv om I

ikke har noget musikinstrument. Melodien vil barnet eventuelt lare
i sabbatsskolen.

Larerne i sabbatsskolen er virkelig afhengige af jer som forald-
re (ogsä far), hvis de skal opnä, hvad der var hensigten med deres
undervisning. Hver uges lektie skal lare dit barn at forstä en eller
anden betydningsfuld lardom. Sorg endelig for at undervise i hver
lektie pä en mäde, sä den bliver en vejledning i barnets daglige liv.

Hver lektie sigter pä at belyse en eller anden bibelsk sandhed.
Ugen igennem mä man vare pä udkig efter anledninger til at an-
vende lektiens hensigt isamtale med barnet, när det leger, när det
hjelper til ihjemmet, när lsammen ser billeder ilektiebogen, og i

enkle bgnner.
lvirkeligheden underviser du dagen lang, hver dag iugen. Dit

tonefald, din holdning, mäden, hvorpä du behandler dit barn og
imgdekommer dets onsker, din mäde at holde disciplin pä, det er alt
sammen en del af din undervisning. Det er derfor, säbbatsskolen
alene ikke formär at lare dit barn alt, hvad det skulle vide om Gud.
Men menigheden og hjemmet i samarbejde ka n ove en megtig ind-
flydelse til det gode pä dine borns liv i f remtiden.
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Fader, tag tid til at lege med dine born, selv om det bliver pä be-
kostning af TV programmet eller aftenavisen. Det er vigtigt, at du
tilbringer nogen tid med dine b@rn hver dag og säledes udvirker et
virkeligt tillidsforhold mellem jer.

>Giv jeres born nogle af jeres ledige timer; ver kammerater med
dem; gor jer kendt med dem ideres arbejde og ideres adspredelser.
Opelsk venskab med dem, navnlig med jeres sonner. Pä denne mä-
de vil I ove en stark indflydelse til det gode.< The Ministry of
Healing, pp.391.392.

Karakterens udvikling er en proces, som foregär hele dagen, he-
le ugen igennem, ikke kun under sabbatsskolen og gudstjenesten.
Tal om, hvor hgjt Jesus elskede sine foraldre og om hans hjalp-
somhed i hjemmet, sämtidig med at du arbejder og leger med dit
barn. Sorg for at omtale Jesu hjalpsomme handlinger og hans ven-
lighed mod andre.

Fader, dit barn behover dig! Det har behov for at vide, at du el-
sker det, at du har faste principper, at du elsker Gud og at du elsker
dets moder. Barnet behover dit kammeratskab, det behover dit fa-
ste greb idisciplinen. Mange af barnets fremtidige ideer og fglelser
om Gud vil komme fra disse tidlige folelser over for dig. Hvis barnet
foler, at der er nogen, som elsker det, nogen det kan stole pä, no-
gen der stär for faste principper, men alligevel er bäde kerlig og ret-
ferdig, vil det fgle pä samme mäde over for Gud. Hvilken forret du
dog har, at repraesentere Gud!
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