
Foul ser en ond

Skriftsteder: 1 Sam. 28,1 - 20.
Hjelp til studiet: Patriarker og Profeter, s. 355 -
Skatkammer, bind 4, s. 51 - 53.
Lektiens hovedtanke: Vi skulle altid lytte til Gud.
forfere os.

engel

Serlig for foreldre
Denne lektie giver anledning til at bibringe dit barn den f6rste

forestilling om dOden som en sovn. Doden er ikke noget, barnet skal
frygte for. Det er det u kendte, der skremmer bOrnene.
Speciel sang: Jeg velger at leve for Jesus.

358; Fra Bibelens

Satan vil prove at

D0re er ikke til at smekke med. Lad barnet preve at luk-
ke nogle dOre meget forsigtigt. Glem ikke at rose.
När barnet Onsker oplysning om noget, skulle det lare at
komme til dig. At have hemmeligheder sammen er en god
mäde at opbygge et till idsforhold mellem foreld re og
b0 rn. Del nogle hem mel igheder med d it ba rn i dag.
Tal med barnet om doden. Hvis I for nylig har haft et
dOdsfald i familien, kan du forklare, at vedkommende nu
sover og venter pä Jesu kald. När bärnene lerer at opfatte
d@den som en spvn, vil det i de fleste tilfalde tage frygten
vek, men lad pä den anden side vare med at fä barnet til
at tro, at det vil d@, hvis det legger sig til at sove.
Hvis det er muligt, kan du tage barnet med til kirkegärden
for at se bedstefars eller tante Maries grav eller en god
vens grav. Fortel, at vedkommende ligger her og sover
ganske stille, indtil Jesus kommer.
Hjalp dit barn til at forstä, ät Gud Onsker, dt vi alle skal
g0re vort bedste for dem, der stadig lever. S0g pä en eller
anden mäde at gore noget mod et eldre menneske i dag.
Las nogle af Bibelens lofter om de dode, der skal blive
levende igen, som f.eks. 1 Tess. 4,16.17. Eller fortel be-
retningen om Jairus' datter, der blev oprejst fra de dode.
Mark . 5,22-24, 35-43.
Les beretningen igen: 1 Sam. 28,1-20.
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Udenadsvers: ,,Thi de levende ved dog, at de skal d0, men de d0de
ved ingenting, og lOn har de ikke mere i vente." Pr&d. 9,5.

Lektien
,,Sussie, hvor skal du hen?" Mor kaldte, da hendes lille pige kom

l0bende gennem kOkkenet.
Sussie standsede nogle fä seku nder, lige nok til at f orklare, at

hun skulle hen til Jenny. Jenny var Sussies veninde, som boede lige

ved siden af. Sä styrtede Sussie ud af dOren og smakkede den iefter
sig. Mor fik rynker i panden. Lidt senere kom Sussie tilbage.

,,Sussie, man lukker dOren stille efter sig, när man gär igennem,"
sagde mor.

,,Jarnen, jeg skulle sp@rge Jenny om noget meget vigtigt."
,,Aha," sagde mor. ,,Og hvad skulle du sä sp0rge Jenny om, som

var sä vigtigt?"
,,Ofi1 Bedste. Hvor kom Bedste hen, da hun dOde? Er hun i Him-

mel en?"

,,Jornen Jenny gär ikke isabbatskole. Hendes far og mor laser
ikke i Bibelen om den slags ting."

,,Ah ," var alt hvad Sussie sagde.

,,Neste gang mä du komme til far eller mig, sä vi kan slä op i

Bibelen og se, hvad Jesus forteller os om dette," sagde mor.
Kong Saul begik ogsä en fejltagelse. I stedet for at gä til Bibelen,

när der var noget, han ville have besked offi, gik han til en heks. Det
gik til pä denne mäde.

Samuel var d6d. Han var blevet en gammel mand, derfor lod
Gud ham fä lov til at hvile. Bibelen siger, at när et menneske dÜr,

sover det. Derfor sov Samuel. Bibelen siger noget mere om et men-

neske, som er dpd. Den siger, of det menneske ved ingenting. Det er
ligesom, när du legger dig til at sove i aften. Du ved ingenting, fpr
du vägner naste morgen.

Sädan lä Samuel og sov ganske stille, og han vidste ingenting. Og

han vägner ikke, ftr Jesus kommer.
Saul Onskede simpelt hen at vide, hvad han skulle gOre med dis-

se krigeriske filistre. De var trengt ind i Kana'ans land og lavede
igen store vanskeligheder for lsraels born.

Tidligere plejede Saul altid at gä til Samuel, og Samuel fortalte
ham, hvad Herren sagde, han skulle gpre. Men nu var Samuel d@d.

Saul havde selv pr6vet at bede til Gud, men Saul havde gjort sä man-
ge onde ting, at han havde glemt at bede rigtigt. Han havde oven i

k6bet sendt sin overtjener Doeg ud for at drebe alle de prester, der
tjente Gud. Pä den mäde kunne Gud naturligvis ikke hjelpe Saul.
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Da var det, at Saul besluttede at besOge en kvinde, som sagde, at
hun kunne tale med de dOde. Mennesker kan ikke tale med de d0-
de, og de, der lader som om de kan, kaldes hekse eller troldmand
i Bibelen. Denne heks var en kvinde, der havde valgt at adlyde Satan
istedet for at elske Gud. Hun boede i En-Dor. At tale til en heks var
nesten det samme som at tale til Satan selv. Heksen var Satans hjal-
per.

Saul fortalte heksen, ät han gerne ville tale med Samuel. Snart
efter sagde heksen, at hun kunne se en gammel mand. Hvad hun vir-
kelig kunne se, var en af Satans engle, der havde fäet sig selv til at se

ud som Samuel.
Hun kunne jo ikke kalde Samuel op af graven. Samuel var jo

d0d, og de dode ved ingenting.
Men Saul talte til den onde engel og troede, at det var Samuel,

han talte med. Saul fortalte denne onde engel alt om filisterne. Han
regnede med, ät Samuel ville fortelle häffi, hvad han skulle g0re for
at vinde over filisterne. Men det fik han ikke spor at vide om. Den-
ne onde engel fortalte Sau l, at filisterne ville vinde slaget, og det
gjorde de ogsä. Men han fortalte ham mere endnu. Han sagde, at bä-
de Saul og hans sOn Jonatan ville blive drabt. Stakkels Saul. Da han
gik derf ra, folte han sig endnu mere elendig end fur.

Sädan er Satan. Han vil have os til at komme og bede ham om
hjalp i stedet for at bede til Jesus. Men det mä vi aldrig göre. Vi mä
slet ikke hare pä Satan. Aldrig nogen sinde. Han vil nemlig prove at
narre os, ligesom han prOvede at narre Sussie og Saul. Han vil altid
have os til at tro en lOgn. Han ville have Sussie til at tro, at Bedste
var i Himmelen og at Saul virkelig talte med Samuel. Men mor le-
ste for Sussie, at Bedste sov isin grav ligesom Samuel, indtil Jesus
kommer.
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