
qusteu fva Himmelen
Skriftsteder: Matt . 17, 1 -9.
Hjelp til studiet: Den store Mester, s. 2BO-289; Fra
kammer, bind 8, s. 79-83.
Lektiens hovedtanke: När vi er kede af det, vil Jesus
blive glade.

Bibelens Skat-

hjelpe os til at

Serlig for foreldre
Den trost, vi kan hente fra studiet af Guds ord og fra naturen, er

en dejlig velsignelse til os. Denne tanke kan betyde en hel del for dit
barn bäde nu og i fremtiden.

Speciel sang om at elske Jesus og om engle, der beskytter os.

SOndag: Tal sammen om pä hvilke mäder Gud har sendt budska-
ber ved profeter, gennem predikanter, gennem na-
tu ren, etc.

Mandag: Lad dit barn bygge en lille landsby af byggeklodser.
spred papir og andet affald i denne landsby. Lad derpä
barnet rydde op. Diskuter forskellen.

Tirsdag: Tegn et bjerg. Derefter treer, klipper og en sky. Lad
barnet genfortelle beretningen samtidig med at det
teg n er.

Onsdag: Tag om muligt barnet med pä en tur op ad en stejl
bakke. Pä den mäde kan det bedre forstä, hvor trette
de tre disciple var. Hvis der ikke er nogen bakke i nar-
heden, kan en lang spadseretur have samme virkning.
(Det vil vere godt for jer begge to).

Torsdag: Genfortal kort beretningerne om Moses og Elias, der
drog til Himmelen. Du kan finde beretningen om Elias i

2 Kong. 2,9-11. Beretningen om Moses er i patriarker
og Profeter, s. 243. 244.
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Fredag: Besog om muligt et bornehjem. Synet af alle de born,
som ikke har nogen foraldre, skulle hjelpe barnet til at
forstä, hvad det betyder at tilhgre nogen. For dette over
pä, at Gud var stolt over sin Son. Ggr det klart for bar-
net, at du ogsä er stolt af det og glad for, at han eller
hun er dit barn.
Laes beretningen igen: Matt. 17, 1-9.

Udenadsvers: vDenne er min Son, den elskede, i ham har jeg velbe-
hag . Hor hamlc Matt. 17, 5.

Farvelreg en firkant hver dag for udenadsvers og studium af
lektien.

Lektien
Dybt inde i Sydamerikas jungle boede der nogle mennesker,

som aldrig havde hgrt om Jesus. De var ikke onde mennesker, men
de tilbad ikke Gud. De vidste ikke noget om ham. Men Gud vidste
alt om dem, og han elskede dem. Han vidste ogsä, at det ville vare
lenge, inden de kunne fä besog af en missionar. Han ville gerne,
at de skulle vare rede for Himmelen. Derfor gjorde han noget vid-
u nderligt.

En nat kom der en engel og talte med hgvdingen. Han fortalte
ham om Gud. Han sagde, at hovdingen skulle lare sit folk at holde
sabbaten. Han fortalte hovdingen, hvordan de skulle drage omsorg
for deres legemer for at vere sunde og raske. Han fortalte, hvordan
de skulle tilberede en sund mad. Han fortalte, at de mätte holde de-
res huse rene. Ja, engelen fortalte Aukua, sädan hed hovdingen,
mange, ffiänge ting, som hans folk mätte gore.

Den naste morgen kaldte Aukua alle landsbyfolkene sammen til
et mode. Han forklarede dem, hvad engelen havde sagt til ham.
Folket svarede straks, at de ville adlyde. De tog alt affaldet ud af de-
res hus og vak fra deres landsby. De byggede en kirke. De tilbad
Gud pä sabbaten.

Senere, da missioneren besogte dem, spurgte han, hvorfor de
gjorde alle disse gode ting.

>Afr, det har engelen sagt til Aukua,< sagde de.
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Selv om vi ikke kan se englene, er de mange gange kommet til
denne jord for at besoge mennesker. Men jeg ville gerne fortalle
dig om nogle andre gester, som kom fra Himmelen, da Jesus var
her pä jorden. De var ikke engle. De var mennesker.

Jesus og hans medhjalpere havde haft en travl dag. Det var
snart aften, og de trengte til at hvile sig. Men Jesus havde andre
planer med nogle af dem. Han kaldte Peter, Jakob og Johannes til
sig. Han sagde: >Folg med mig!<

Jesus begyndte at gä op ad et bjerg. De andre mend fulgte
ham. Op og op gik de, hojere og hojere op. Disciplene var sikre pä,

at de ikke kunne gä et skridt langere. Hvorfor standser Jesus dog
ikke, tenkte de. Men de sagde det ikke h@jt.

Til sidst sagde Jesus: >Lad os standse her.<
De trette medhjalpere lagde sig straks ned. Men ikke Jesus.

Han gik lidt langere og knalede ned for at bede. Et lille stykke tid
lyttede Peter, Jakob og Johannes, idet Jesus talte med sin Fader.
Men de blev mere og mere sovnige.Til sidst faldt de ien dyb sovn.

Jesus talte lange med Gud. Sä pludselig kom der et strälende
lys omkring ham til alle sider. Det var sä strälende, at det vekkede
de tre mend.

Aldrigfor havde de set Jesus se ud som nu. Hans toj skinnede.
Hans ansigt skinnede ogsä. Overalt omkring ham var der lys.

Han talte til nogen. Disciplene sä to gester. Var de engle? De sä

ud som mennesker. Snart vidste disciplene, at den ene var Moses
og den anden Elias.

Moses var dgd pä en ensom bjergtop, hvor han pä Guds befa-
ling var gäet op alene, da han var ved at fore lsraels born til
Kana'ans land. Gud havde selv begravet ham der, og intet menne-
ske kendte stedet. Men han var blevet opvakt fra de dOde og var
blevet taget til Himmelen for at leve sammen med sin Frelser.

Elias var ikke dgd, men var blevet taget til Himmelen i en
ildvogn. Disse to mend kom for at tale med Jesus og for at op-
muntre ham inden de härde provelser og hans korsfestelse, alt det,
der ville ske med ham, inden han kunne vende tilbage til Himmelen
for at vare hos sin Fader i herlighed.

Peter, Jakob og Johannes sä en lysende sky dakke Jesus og
hans to gester fra Himmelen. Sä hOrte de en stemme tale til dem
ud fra skyen og sige: >Denne er min Son den elskede. . Hgr
ham !<

Disciplene bojede sig ned og dakkede deres ansigt. De var ban-
ge. De havde hgrt Gud tale! De holdt deres ansigt dakket, indtil
Jesus kom hen og rorte ved dem. >Ver ikke bange,( sagde han.
>Rejs jer bare.(

De sä op. Det var morkt pä bjerget. Moses var borte. Elias var
borte. Lyset var borte. Jesus strälede og lyste ikke mere. Alt var,li-
gesom det havde veret, da de tre mend faldt is@vn. Gud havde la-
det Peter og Jakob og Johannes se det vidunderlige syn, for at de
kunne vide med sikkerhed, at Jesus var Guds Son. Det var de sikre
pä nu. Havde de ikke selv hgrt Gud sige det?
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Jeg kan godt lide at tenke pä, at Gud ogsä gerne ville tr@ste

Jesus. Jesus havde det sä svert, da han levede pä denne jord. Der

var sä mange mennesker, der sagde grimme ting om ham. Selv
prasterne og lederne var onde imod ham. Mange gjorde nar af
ham. Men ikke en eneste gang gjorde Jesus noget ondt mod
nogen. Han var altid mild og venlig.

Jeg er glad for, at Gud sendte Moses og Elias for at tale med

Jesus. De vidste mere om de vanskeligheder, Jesus havde, end

englene. De havde levet her og vidste, hvor onde mennesker kan

vrere. De vidste, hvordan de skulle hjelpe Jesus.
Jeg er ogsä glad for, at Gud kom ned og fortalte dem, at Jesus

er hans SOn. Det mä have gjort Jesus godt at hore sin Fader tale.
Det var noget i retning af när din fader siger til en eller anden: >Det-

te er min lille dreng,< eller >dette er min lille pige.( Din far er glad

for, at du er hans barn. Gud er glad for, at Jesus er hans Son. Der-

for sagde han til de tre disciple pä bjerget: >Dette er min elskede
S@n.<

Han sagde noget mere til dem. Han sagde: >Hgr ham!( Han ville
gerne, at disciplene skulle lytte, när Jesus talte til dem. Han vil ogsä
gerne have os til at lytte. Gud taler til os fra Bibelen. Han taler til os
gennem naturen. Fuglene, blomsterne, trreerne, dyrene, alle sam-
men siger de: >Gud er kerlighed.( Jeg holder sä meget af ham, gor

du ikke ogsä?
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