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Tesus nei til Fatonsi gev
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Skriftsteder: Matt.4, 1-11; Luk. 4, 1-13.
Hjelp til studiet: Den store Mester, s. 70-82; Selected Messages,
bk. 1, pp. 271-289; Fra Bibelens Skatkammer, bind 7, s. 109-118.
Lektiens hovedtanke: Med Jesu hjelp kan vi sige nej til Satan.

Serlig for foreldre
Hvis vi kan fä barnet til at forstä, ot Satan er en besejret fjende,

er vi näet langt i at forberede vore barn for livets fristelser.
Syng igen nogle af de sange, I har sunget gennem dette kvartal.

Ler eventuelt barnet sangen >Jesus elsker alle smä.<

Sondag: Beslut sammen med dit barn, at denne dag er en serlig
dag, hvor lvil hjelpes ad med at sige nej til Satan. Vi
skal vere allermest pä vagt over for de smä ting , vi gor
ubevidst. Et godt sp@rgsmäl er: >Ville Jesus vare glad
for dette?<

Mandag: Lav en orkenscene i en kasse. Sand, sten i forskellig
storrelse og et par plasticdyr er alt, hvad I beh @ver.

Tirsdag: Lad barnet bygge et tempel af byggeklodser.

Onsdag: Tag barnet med ud pä en spadseretur og prav samtidig
at skildre sä levende, du kan, den verden Satan lovede
Jesus.

Torsdag: Dette er et godt tidspunkt til at danne sig et skon over,
hvor stor fremgang barnet har gjort i at sige nej til
Satan. Ros barnet for ethvert fremskridt. Hjelp det pä

omräder, hvor det behover hjelp. Tegn et skilt, der si-
ger: >Med Jesu hjelp siger jeg NEJ til Satan.< Heng
skiltet i barnets soveverelse.
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Fredag: Hjalp barnet til at forstä, at Jesus brugte skriftsteder til
at besejre Satan. Det er derfor, vi skal lere at huske
Guds ord. Dette er en god anledning til at tage et over-
blik over udenadsversene for kvartalet.
Laes beretningen igen: Matt . 4, 1-11 .

Udenadsvers,' >Jeg gemmer dit ord i mit hjerte for ikke at synde
imod dig .< Salm . 1 1 9, 11 .

Lektien
Pia bankede pä bagdoren til Gerdas hus. Mor lukkede op. >God-

morgen, Pia,< sagde hun. >Kom indenfor.(
>Er det historietid?< spurgte Pia ivrigt.
>Ja, lige om et ojeblik.(
I det samme kom Gerda ud i kgkkenet. Dlh, det var vel nok dej-

ligt, at du er kommet, Pia! Nu skal vi have en ny historie.<
Snart kom mor ind idagligstuen, hvor pigerne ventede. >l dag

skal vi hore om Jesus og Satan,< begyndte mor.
I husker nok, at Jesus var kommet til Jordanfloden, hvor Jo-

hannes dobte ham. I husker ogsä, at Helligänden, Guds serlige
hjelper, kom til Jesus. Kan I huske, hvem der talte til Jesus? Ja!
Det er rigtigt! Det var Gud. Gud sagde: >Denne er min son, den el-
skede, i hvem jeg har velbehag.( Gud fortalte Jesus, at han elskede
ham.

Efter at Jesus var blevet dobt, gik han bort fra Jordanfloden. Bi-
belen siger, at >Anden fgrte ham ud i orkenen.( Orkenen var ikke
noget rart sted at vere. Der var nesten bare klipper. Der var ingen
treer. lngen blomster, intet gras og ingen mennesker. Kun vilde
dyr.

Jesus ville gerne tenke pä det arbejde, han havde at gore. Han
ville tenke pä de mennesker, han var kommet for at frelse. Han var
nodt til at tale med Gud om det. Jesus gik ud iorkenen, hvor han
kunne vare helt alene.

Derfor gik Jesus ud iorkenen, og det gjorde Satan ogsä. Satan
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ville pr6ve at fä Jesus til atg@re noget forkert. Han ville have Jesus

til at opgive sit arbejde.
Ved denne tid fik iesus hjrelp fra Gud, sä han kunne gore det

vigtige arbejde, han var kommet til jorden for at g@re. Han var i Ar-

kenen to dage, tre dage, fire, fem , ti, tyve! I alle disse dage spiste

han ingenting. Hele tiden provede Satan at friste Jesus. Han prtve'
de at fä Jesus til at h@re pä sig.

Der gik tyve dage til, og nu var..lesus meget sulten. Han trang-
te til mad. Han var ogsä tret. Da var det, at Satan kom personligt
for at pr6ve at fä Jesus til at gTre noget forkert. Han vidste, at

Jesus var tret og svag, fordi han ikke havde fäet noget at spise. Nu

var Satan sikker pä, at han kunne fä Jesus til at hore pä sig.
Da Satan kom til Jesus,gjorde han det sädan, at han kom til at

se ud som en engel. Han sagde: >Hvis du er Guds SOn, sä sig, at

stenene der skal blive til brad, sä du kan spise.<
Der var sten alle vegne. Det ville have veret let for Jesus at fä

nogle af dem til at blive til brad. Han havde kraft til at g@re dette,
men han gjorde det ikke. Han gjorde aldrig et mirakel for at hjelpe
sig selv.

Jesus kunne heller ikke lide ordet >hvis<. Han vidste, at han var

Guds Sgn. Gud havde selv sagt det ved Jordanfloden. Han vidste
ogsä, at Satan ville have ham til at tanke, at han mäske ikke var

Guds SOn alligevel. Derfor sagde han: >Mennesket skal ikke leve af

brad alene.< Jesus besvarede Satans fristelse ved at sige et skrift-
sted.

Da Satan vidste, at han ikke kunne fä Jesus til at synde pä den

mäde , pr1vede han noget helt andet. Han tog Jesus med op til top-
pen af templet. Sä sagde han noget meget täbeligt: >Hvis du er

Guds Sgn, sä kast dig selv ned herfra. Englene vil komme og gribe

dig, sä du ikke kommer til skade.<
Hvor ville det have veret frygteligt, hvis Jesus var sprunget ned

fra templets tag. Han vidste, at englene ville hjelpe ham. Han vid-
ste, at de ikke ville lade ham slä sig. Men han vidste ogsä noget an-
det. Hvis han sprang, ville han adlyde Satan. Det kunne han natur-
ligvis ikke g@rel

Derefter tog Satan Jesus med op pä et hojt bjerg. Der oppe f ra

kunne han se til alle sider. Satan sagde: >Hvis du vil knrele ned og

tilbede mig, vil jeg give dig hele verden.<
Jesus negtede at lytte til Satan. Han sagde, at Satan skulle gä

vek, og Satan mätte adlyde. Satan havde sädan häbet at fä Jesus
til at adlyde ham. Men Jesus sagde nej til Satan. Han naEtede at
adlyde ham. Han ville ikke engang se pä ham. Han ville ikke sken-
des med ham. Han sagde nej til alt, hvad Satan ville have ham til at

9@re.
Jesus vil ogsä hjelpe dig til at sige nej til Satan. Vi mä lere nog-

le ord udenad fra Guds bog, sä vi kan sige nej til Satan. När vi larer
vore udenadsvers og husker dem, kan Satan ikke fä os til at gTt -

noget forkert.
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