
Hvad gov Tesus nu ,
a

Skriftsteder: Ap.G. 7,31; 4b.20, 12;22, 11. 12; Mal. 3, 16; Prad.
12, 14; Matt. 10, 32.33; Ab. 3, 5.
Hjelp tit studiet: Den store strid, s. 424-435 . 482-485.
Lektiens hovedtanke: At hjalpe barnet til at forstä, at engang kom-
mer Jesus igen.

Sarlig for foreldre
Det endelige mäl for alle foraldre skulle vare at fä deres born

med til Himmelen. Vi kan nä dette mä|, hvis vi forbereder og plan-
lagger allerede nu.

Speciel sang samme som i 37. lektie.

S0ndag: Tal med dit barn om forskellige bogers indhold. Nogle
indeholder beretninger, Guds folks historie, etc. Vis
barnet forskellige slags bOger og forklar, hvad de inde-
holder.

Mandag: Lad barnet lave en billedreportage af forskellige ting,
det har gjort gennem dagen.

Tirsdag: Udtenk i frellesskab nogle sporgsmä|, som I gerne ville
stille Jesus, när I kommer til Himmelen.

Onsdag: Dramatiser, när Himmelens boger bliver lukket. Da er
det for sent at bede om tilgivelse. Vi mä bede om tilgi-
velse n u .

Torsdag: Lag frem et stykke papir, hvorpä du vil skrive nogle af
de handlinger, der er gjort gennem dagen. När barnet
har bedt om tilgivelse, overstreges de därlige handlin-
ger. Dette vil hjelpe til en forstäelse af, hvad der sker i

Himmelen.

Fredag: Beskriv for barnet Himmelens herligheder, som vi finder
dem i Ab . 21 og 22.
Les beretningen igen: AO. 20, 12; 22, 11. 12.
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Udenadsvers.'>En bog blev skrevet for hans äsyn, for at de kunne

ihukommes, som frygter Herren og slär lid til hans navn.( Mal.

3,16.

Lektien
>Mor,< spurgte Jette en morgen, DHvorfor drog Jesus til Him-

melenT Hvorfor kunne han ikke blive her pä jorden?<

>Det var et par gode sporgsmä|, Jette. Hent din Bibel, og lad os

se, om vi kan finde nogle svar pä dem.<
Jette lgb efter den smukke, hvide Bibel, som mor havde givet

hende, da hun fyldte seks är. De sad sammen isofaen og leste
skriftsteder. Her er noget af det, de fandt ud af .

Jesus er i Himmelen nu. Han drog tilbage til Himmelen den dag,

hvor han og hans venner stod pä Oliebjerget, og to strälende engle

kom ned fra Himmelen til jorden. De to engle kom ned til jorden for
at fortalle Jesu venner, at Jesus var taget tilbage til Himmelen for
at vere sammen med sin Fader, men at han ville komme tilbage.
Jesus vil huske os - hans venner - og han vil komme tilbage efter
os og vore foreldre og tage os med til Himmelen, for at vi kan vere
sammen med ham.

När mor eller far tager et eller andet sted hen, forteller de os, at

de snart vil komme tilbage, ikke sandt? Det tror vi pä. Vi ved, at de

elsker os og vil huske at komme tilbage til os. Sädan er det ogsä

med Jesus. Han husker os og elsker os. Han har lovet at komme til-
bage, og det vil han holde.

När vi gor os klar til at fä besag af en eller anden, mä vi gore al-

ting parat. Mor laver noget ekstra god mad til vore venner, og vi

hjelper med at legge vore sager pä plads. Jesus har ogsä noget at
g6re. Han skal lave et sted til os, hvor vi kan bo, og derfor er han

ved at gere et hus klar til alle, som elsker ham. Da Jesus var her pä

jorden sammen med sine venner, sagde han: >Jeg gär bort for at
gore en plads rede for jer,< og det er, hvad han er iferd med nu.

Det hus, vi fär i Himmelen, bliver et meget smukt hus, meget fi-
nere end noget hus her pä jorden. Der vil vere dejlige haver og

blomster, fugle oE frugttraer. Alt, hvad der er smukt, vil vi kunne

finde i Himmelen i det hjem, Jesus bereder for os.

Der er flere ting, Jesus g@r rede til os. Han vil have en smuk
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guldkrone til hver enkelt. Den krone vil vare meget mere pragtfuld

end nogen konges krone. Han vil selv sette disse kroner pä vore

hoveder. Han laver ogsä en s@rlig hylde af guld ivore huse, hvor vi

kan lmEge vore kroner, när vi ikke har dem pä. Vi fär dejlige hvide

dragter og vi vil spille skon musik pä guldharper. lkke alle er lige go-

de til at spille hu, men i Himmelen kan vi alle spille. Vi vil spille og

synge sammen med Jesus. Han sorger for alt dette til os, fordi han

elsker os.
När Jesus tager os til Himmelen, vil vi vrere sikre for altid. Der

kan aldrig ske os noget ondt. Vi vil aldrig falde og komme til skade.

Vi vil aldrig blive syge eller fä ondt. lngen vil nogen sinde sige noget

grimt eller uvenligt til os. Himmelen bliver sädan et lykkeligt sted!

Her, lige hu, har vi alle en engel, en serlig engel, der passer pä

os. Du har en engel, (barnets navn). Far har en engel, mor har en

engel. Vi har alle en sarlig engel, som tager sig af os og er vor spe-

cielle ven.
Din engel nedskriver det gode, du gur,ien bog, som hedder

>ihukommelsesbog<. När du hjelper mor i huset, när du hjalper far

i haven, när du henter varer fra kObmanden, när du hjelper mor

med at passe lillebror, när du leger pent med lillesoster eller

lillebror, sä ser din engel alle disse gode ting, og bliver glad for det.

Alle disse gode ting skriver han ned isin ihukommelsesbog. Vi g@r

alt dette gode hver dag, fordi vi elsker Jesus og vore foreldre. Det

g4r dem meget glade. När vi holder af en eller anden, ligesom när vi

holder af mor og far, vil vi gerne, at de skal vrere glade. Jesus elsker

ogsä os meget h6jt, og han vil gerne, at vi skal vrere glade. Og vi vil

gerne elske Jesus, ligesom han elsker os.

Engelen nedskriver ogsä det därlige, vi gTr. Han er bed r@vet,

när han mä nedskrive vore fejl ien bog. När vi er kede af, at vi har

gjort noget forkert, fortreller vi Jesus, at vi er kede af det, og vi si-

ger til den person, vi har gjort noget ondt innod, atvi er kede af det.

Sä beder vi Jesus tilgive os, fordi vi har varet uartige og beder ham

hj6glpe os til ikke at vere uartige mere. Sä vil den engel, der har an-

svaret for vo re bager, slette disse forkerte ting af bogen. Bibelen si-

ger, at de udsletter vore synder. Det bliver, som om vi aldrig havde

gjort disse forkerte ting. Er Jesus ikke god mod os? Vi elsker Jesus,

og han elsker os og vil gerne hjelpe os hver eneste dag til at vare
venlige og kaerlige. När vi beder, og när vi leger, lad os bede Jesus

hjelpe os til at ligne ham mere og mere.

Jesus har talt med sin Fader iHimmelen orn, at vi ogsä skal

komme op til Himmelen og vere sammen med ham. När vi er be-

redt, sä Jesus kan komffie, vil han komme tilbage. Hvert eneste

menneske vil kunne se og hore ham den dag, for Jesus kommer

med tusinder af herlige strälende engle,som alle sammen synger og

jubler. Vi vil ogsä juble, fordi vi er sä lykkelige over at se Jesus. Vi

har ventet pä denne dag, og vi vil vare sä lykkelige over at se Ham,

vi elsker sä hojt.
Jeg häber, at den dag snart kommer.Jeg vil gerne drage til

Himmelen sammen med Jesus, vil du ikke ogsä?
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Foreldre
Gud har givet jer et dyrebart barn til läns. Og med dette län er

ansvaret kommet til at farejeres barn frem for en karlig Gud. Det er
netop hu, jeres barn er iferd med at grundlagge livslange tankeba-
ner og holdninger over for det guddommelige, nemlig ved at iagtta-
ge jeres indstilling og handlemäde. Barnet legger faktisk marke til
alt, hvad I gor, fordi der er indbygget idet lige frafgdselen at vurde-
re alt, hvad det kommer ud for. Varn om disse anledningernes da-
ge og giv ved jeres eget eksempel barnet en virkelig stOtte og hjelp
til at opnä en sand forstäelse af Gud.

>Lad foreldrene fremfor alt omgive deres b@rn med en at-
mosfare af hgflighed, karlighed og glede. Et hjem, hvor kerlighe-
den bor, og hvor den udtrykkes i blik, i ord og handling, er et sted,
hvor engle fryder sig ved at g@re deres ansvar galdende.< I den
store Leges fodspor, s. 392.

Bibellektierne, historierne, Sängene, legene og de ovrige aktivi-
teter i dette kvartals lektier er beregnet pä at hjalpe jer til at tenke
pä og tale sammen om Guds kerlige omsorg for sine venner og
bgrn. I afsnittet for foraldrene er der forskellige forslag om, hvor-
dan man kan srette de bibelske sandheder iforbindelse med barnets
daglige oplevelser. Dette afsnit af lektien er et fors@g pä at hjelpe
jeres barn til at lare noget om Gud hver dag iugen. Hjalp barnet til
at f gle, at Jesus er dets bedste Ven.

Begynd allerede sabbats eftermiddag og fortset hver dag gen-
nem ugen med at fortelle noget fra lektien . Ggr beretningerne in-
teressante ved den mäde, du bruger din stemme pä. Sig udenads-
verset. Lad barnet sige verset efter dig.Tal til barnet om billederne i

lektien. Sig udenadsverset jgen og forklar dets betydning. Find san-
ge, som passer til de forskellige lektier. Borne- og ungdomssang-
boger fäs pä forlaget eller gennem konferensens ungdomsaf-
deling. Syng sangene hver dag, sä vidt muligt med musik til, sä bar-
net bliver fortroligt med bäde ordene og melodierne. Ggr dette om
og om igen.

När ler kommet til slutningen af ugen, kan du lade barnet gen-
fortrelle beretningen for dig. Mind om, hvad du har foretaget dig de
forskellige dage for at hjelpe barnet til at huske lektien bedre. Ud-
valg nogle tekststykker til at lrese fra Bibelen ikke det hele
blot nogle enkelte vers. Lav en quiz over lektierne. Hvis dit barn er
gammelt nok, kan du lade ham eller hende stille dig sporgsmäl fra
lektien. Lad barnet farvelegge det billede, der har relation til
lektien.
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Jesus elsker alle mennesker.




