LEKSE
Jesus er glad i meg

År B
1. kvartal
Lekse 11

TILBEDELSE

Vi priser Jesus for det han har gjort for oss.

Henvisninger
Lukas 22,39-46;22,54-23,25; Alfa & Omega 5, side 234-265 (DA:685-715).

Minnevers
«Verdig er du, . . . Gud, til å motta all pris og ære og makt» (Johannes' åpenbaring 4,11).

Mål
At barna skal:
Vite at Jesus elsker oss så høyt at han led for oss.
Føle sorg fordi menneskene gjorde så mye vondt mot Jesus.
Gi respons ved å fortelle noen at Jesus også er glad i dem.

Den røde tråden

Vi priser Jesus fordi han gjorde det som var så vanskelig å
gjøre for oss.

Innledning
Kort sammendrag av
bibelfortellingen
Jesus og disiplene er i hagen som
heter Getsemane. Jesus vet at han snart
må dø. Han ber vennene sine om å be
sammen med seg, men de sovner. Han
frykter atskillelsen fra sin Far. Gud sender
en engel som styrker ham. Jesus forteller
Gud at han er villig til å gjøre samme
hva det er han må gjøre. Soldatene fører
Jesus vekk. De er slemme mot ham, slår
ham og sier stygge ting til ham. Peter
nekter for at han kjenner Jesus.
Folkemengden roper skrekkelige ting til
ham, men Jesus tar ikke igjen. I stedet
viser han medlidenhet med dem.
Denne leksen handler om
tilbedelse
Jesus gjennomgikk fryktelige smerter
for oss. Han ble latt i stikken og fornektet
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av sine venner, forrådt av en disippel,
torturert og hånet av dem han hadde
skapt, og han følte at han kunne bli skilt
fra sin Far for evig. Siden han var så
uendelig glad i oss, holdt han ut alt
dette for å frelse oss.

Lærerens «verdt å vite»
«Kristi sjeleangst opphørte ikke, men
hans tungsinn og motløshet var borte.
Stormen hadde ikke på noen måte avtatt, men han som den var rettet mot,
var blitt styrket til å møte den. Han gikk
frem, rolig og fattet. En himmelsk fred
preget det blodmerkede ansiktet. Han
hadde holdt ut det som ikke noe menneske noen gang kunne tåle, for han
hadde smakt dødssmerten for hvert
eneste menneske.» – Alfa & Omega,
bind 5, side 242 (DA:694).
«Hans [Jesu] lidelse stod i forhold til

ELLEVE
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Til alle er
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Forberedelses- Inntil 10
Forberedende
aktiviteter
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aktiviteter
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Sang og
bønn*

Inntil 10
minutter

2

Bibelfortell.
Bibelfortellingen

Inntil 20
minutter

AKTIVITETER

DETTE TRENGER DU

Hils på barna ved døra;
er de glade/lei seg?

A. Bønneklokker

Papptallerkener, merkepenn, blyanter, kartong, sakser, splittbinders

B. Sjonglering
C. Blader
*Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.

Se side 115

Opplev bibelfortellingen

Voksen mannlig medvirkende,
bibelsk drakt til voksen mann

Bibelstudiet

Bibel

Minneverset

Bibel

3

Leksen ii
Leksen
praksis

Inntil 15
minutter

Vanskelige ting som jeg vil gjøre
for Jesus

Stort ark eller kartong eller tavle,
merkepenn

4

Del med
med
Del
andre

Inntil 15
minutter

«Tornekrone»-dørhenger

Små papptallerkener, farget kartong, sakser, merkepenn, limstift

hans fullkomne hellighet og hans hat til
synden.» – Alfa & Omega, bind 5, side
250 (DA:700).
«Det gjorde Jesus vondt å se
hvordan hans disippel ofret sin integritet og fornekte sin Herre. Så snudde
Herren seg og så på Peter med medlidende omsorg og smerte, og dette
blikket knuste Peters hjerte. Han husket
det Jesus hadde sagt, at han skulle
komme til å fornekte ham tre ganger før
hanen galte, og han forlot domssalen
tynget av sorg og skam. Han hastet tilbake til Getsemane og falt på kne der
Jesus hadde bedt i sin sjeleangst, der
blodssvetten hadde fuktet marken, og
der gråt han bittert. Jesus så hans

smerte og tilgav Peter hans synd. Slik er
det alltid: Når en synder kommer nær til
Gud i anger og sjelenød, kommer Jesus
nær til ham. For når en sjel angrer, er
det bevis på at Jesus drar ham til seg.»
– Advent Review and Sabbath Herald, 12.
juli 1892, «The Privilege of the Follower
of Christ,» avsnitt 8.
Hva betyr det for ditt liv å vite at
Jesus led alt dette for deg?

Dekorering av rommet
Fortsett å bruke det palestinske
hjemmet og tempeldekorasjonene fra
forrige uke. Sett også av et område til å
være «Getsemane» med kunstige trær,
busker og blomster.
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Undervisning
Velkommen
Hils barna velkommen etter hvert som de kommer. Spør hvordan
uken har vært for dem – både det som har vært hyggelig og det som
kan ha vært leit. Er det noe fra forrige lekse de har lyst til å snakke om?
Ta inn gjenstander som er tiltenkt velferdsprosjektet. Sett dem i gang
med den forberedende aktiviteten du har valgt.

1

Forberedende aktiviteter
Bruk den eller de aktivitetene som passer best i din gruppe.

A. Bønneklokker
Forberedelse: Skriv klokketimene rundt kanten på en papptallerken til hvert av barna. På sabbatsskolen tegner dere omrisset av barnets hånd med fingrene samlet på et stykke
kartong og hjelper dem å klippe det ut. Hjelp dem å skrive
(eller skriv for dem) «Bønnetid» på den. Hjelp dem å bruke en
splittbinders og feste hånden til sentrum i tallerkene så
hånden peker utover mot et tall. De kan bevege hånden sin
rundt på tallskiven.

Materiell:
❑ papptall❑
❑
❑
❑
❑

erkener
merkepenn
blyanter
kartong
sakser
splittbinders

Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du spør: Hvilke tall ser du på
klokken? Dette er bønneklokken din. Den sier «Bønnetid». Når ber
du? Hva er en fin bønnetid? I dag skal vi få høre en bibelfortelling
om da Jesus ba i hagen. Jesus ba for disiplene og for oss. Han ba
også for seg selv, for han skulle til å gjøre noe fryktelig vanskelig.
Han gjorde vanskelige ting for oss fordi han elsker oss. Og det vil vi
takke ham for. «Den røde tråden» vår er slik:

VI PRISER JESUS FORDI HAN GJORDE DET SOM VAR SÅ
VANSKELIG Å GJØRE FOR OSS.
La oss si den sammen!

B. Sjonglering
Først viser du (eller en annen voksen) hvordan det skal
gjøres, og så lar du barna prøve å sjonglere de tre ballene.

Oppsummering

Materiell:
❑ tre små

baller

Gi dem tid til å tenke seg om når du spør: Var det moro å prøve å sjonglere? Klarte du det? Var det lett eller vanskelig? Vanskelige ting
minner meg om bibelfortellingen vår for i dag. Den handler om vanskelige ting Jesus måtte gjøre for oss. Vennene hans forlot ham, og
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han ble dårlig behandlet av noen mennesker. Jesus holdt ut alt dette
fordi han elsker oss. Vi vil takke Jesus fordi han er så glad i oss. «Den
røde tråden» vår i dag forteller oss noe viktig:

VI PRISER JESUS FORDI HAN GJORDE DET SOM VAR SÅ
VANSKELIG Å GJØRE FOR OSS.
La oss si den sammen!

SANG OG BØNN

*

Fellesskap
Fortell om barnas gleder og sorger (glade og triste) som de fortalte deg
om da de kom (hvis det passer). Ta tid til å dele erfaringer fra siste ukes
leksestudium og repeter minneverset. Nevn fødselsdager, spesielle begivenheter eller prestasjoner. Ønske gjester spesielt velkommen og fortell alle hva
de heter.
Forslag til sanger
«Pris ham, pris ham» (Vi synger med de minste nr. 14)
«På Golgata stod det et kors» (Barnas Lovsang nr. 175 a og b,
Barnesangboka nr. 205 N og B, Min båt er så liten nr. 39)
«Han har kastet alle mine synder» (Barnas Lovsang nr. 205 a og b,
Barnesangboka nr. 92, Min båt er så liten nr. 38)
«Vet du hvorfor gleden er i meg?» (Barnesangboka nr. 235 N og B, Min
båt er så liten nr. 20)
«Jesus elsker meg, jeg vet» (Barnas Lovsang nr. 75, Barnesangboka nr. 147)
«Jesus elsker alle små» (Vi synger med de minste nr. 18)
«Jeg vet ingen, ingen som» (Barnas Lovsang nr. 69 a og b, Barnesangboka nr. 140)
Misjon
Si: Jesus gjorde mye for oss som var veldig vanskelig. Over hele
verden finner vi misjonærer som gjør veldig vanskelige ting fordi
de elsker Jesus. I dag skal vi få høre hvordan (navn) priser Jesus
ved å arbeide for ham. Bruk Barnas misjon.
Kollekt
Si: Dere kom med kollekten deres i dag slik at andre kan få
lære hvor høyt Jesus elsker dem. Da kan også de prise Jesus.
Bønn
Si: I bibelfortellingen vår i dag skal vi få høre at Jesus ble
veldig dårlig og urettferdig behandlet fordi han er så glad i oss.
La oss takke ham fordi han elsker oss og gjør vanskelige ting for
oss.
*Sang og bønn kommer inn der det passer best i programmet.
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2

Bibelfortellingen

Opplev bibelfortellingen

[Barna sier: «Men Jesus elsket dem!»]
Nå ja, de jødiske lederne og prestene
Materiell:
kom til hagen med soldater for å fange
Jesus. De tok ham med til øverstepres❑ voksen
tens store hus. Jeg gikk etter dem, på
mannlig
lang avstand. Jesus ville ha likt det hvis
medjeg hadde vært hos ham, men jeg var
virkende
redd. [Barna sier: «Men Jesus elsket
❑ bibelsk
deg!»]
drakt til
Jeg fulgte etter dem inn på gårdsvoksen
plassen til det store huset og satte meg
mann
ved bålet som vaktene hadde tent for å
Hei! Jeg heter Peter. Det er kjekt varme seg. En tjenestepike så at jeg satt
at dere er her igjen i dag. Dere husker
der i skyggen. Hun pekte på meg og sa:
sikkert at jeg er en av Jesus sine venner.
«Det er en av Jesus sine disipler!»
Nå skal jeg fortelle deg om den natten
Hjertet mitt stoppet nesten! Så redd
Jesus ble tatt fra oss. Da vi hadde spist
var jeg. «Jeg vet ikke engang hvem Jesus
kveldsmaten sammen, gikk vi til et av de er!» utbrøt jeg. [Barna sier: «Men Jesus
stedene som Jesus var aller mest glad i.
elsket deg!»]
Det er en hage som er full av vakre,
Tre ganger ble jeg spurt om jeg
gamle oliventrær. «Vi må be om kraft til
kjente Jesus, og alle tre gangene sa jeg
å stå imot Satan,» sa Jesus. «Be sammen Nei! [Barna sier: «Men Jesus elsket deg!»]
med meg.»
På den andre siden av gårdsplassen
Jesus gikk litt lenger inn i hagen og
hadde Jesus hørt det jeg sa. Den tredje
ba. Han visste at han skulle dø veldig
gangen snudde han seg og så rett på
snart. Det var derfor Gud hadde sendt
meg. Øynene hans var store og triste,
Jesus til verden. Han skulle dø for alle
men de var også fulle av kjærlighet og
menneskenes synder. Vi hørte at Jesus
tilgivelse. [Barna sier: «Men Jesus elsket
ba. Han fortalte Gud at det var veldig,
deg!»]
veldig vanskelig for ham å gjøre dette for
Plutselig var jeg ikke redd lenger. Jeg
oss. «Far,» sa han, «jeg ønsker ikke å lide. følte meg helt elendig og skammet meg
Men er det din vilje, så skal jeg gjøre
over at jeg hadde sagt at jeg ikke kjente
det.» Jesus ba og ba hele natten.
Jesus! Jeg begynte å gråte. Jeg løp ut av
Gud sendte en engel fra himmelen
gårdsplassen mens jeg gråt og gråt.
som var sammen med hans eneste Sønn.
Da solen begynte å stå opp, kom
Engelen talte vennlig med ham og
lederne for jødefolket sammen. De ville
trøstet ham. Han talte om håp. Engelens at Jesus skulle dø fordi han sa at han var
stemme var som søt musikk. Da visste
Guds Sønn. De trodde det var det man
Jesus at han kunne gjøre det Gud hadde skulle gjøre med en som kalte seg selv
bedt ham om. Han ville gjøre dette for
for Gud. [Barna sier: «Men Jesus elsket
oss som var så vanskelig.
dem!»]
Da Jesus kom tilbake etter bønnen, så
De jødiske lederne tok Jesus med til
han at vi sov. Kan du fatte det? Akkurat
den romerske landshøvdingen Pilatus.
da Jesus trengte oss mest, lå vi og sov!
Der fortalte de ham løgner om Jesus.
Få den samme personen som sist
uke (utkledd som Peter) til å fortelle
bibelfortellingen. Fortell barna på forhånd hvordan de skal ta del til rett
tid og gi dem et vink når de skal
gjøre det. La barna øve seg på å si:
«Men Jesus elsket dem» og «Men
Jesus elsket deg.» Kanskje trenger du
en voksen til å hjelpe barna mens
historien fortelles.
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Pilatus trodde ikke på løgnene deres,
men han var redd for jødenes ledere, så
han var redd for å la Jesus gå fri. [Barna
sier: «Men Jesus elsket ham!»]
Utenfor begynte en stor folkehop å
rope: «Drep ham! Drep ham!» [Barna
sier: «Men Jesus elsket dem!»]
Til slutt gikk Pilatus med på å gjøre
det de jødiske lederne og folket ba om.
Pilatus lot en av soldatene slå Jesus, og så
førte en annen soldat ham bort. [Barna
sier: «Men Jesus elsket dem!»]
Soldatene kledde Jesus i en staselig
kappe, akkurat som en kongekappe. De
flettet en tornekrone og satte den på
hodet hans som om han var en konge.
De knelte og lot som de tilba Jesus – og
så spyttet de på ham! [Barna sier: «Men
Jesus elsket dem!»]
Jesus prøvde ikke å stikke av. Han tok
ikke igjen, og han sa ikke imot de løgnene som ble fortalt om ham. Jesus sitt
hjerte holdt på å bli knust av sorg, men
han var ikke sint på lederne eller soldatene, og heller ikke på folket i mengden.
Jesus tilgav meg og de andre som var
glade i ham, men som var for redde.
Jesus var villig til å gjøre alt som
skulle til for at vi skulle bli frelst. Pris Jesus
for alt det vanskelige han gjennomgikk
for å frelse oss! Pris Jesus fordi han tilgir
oss og er glad i oss!
Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du
spør: Hva ville du ha følt dersom du
hadde vært Peter og nettopp
hadde fortalt folk at du ikke kjente
Jesus? Hva ville du ha gjort hvis du
hadde vært omringet av folkemassen som ropte at Jesus måtte
dø? Hva synes du om hvordan Jesus
viste omsorg for menneskene som
var slemme mot ham? Var det lett
for Jesus å gjøre vanskelige ting for
vennene sine og for oss? Akkurat
da han trengte vennene sine, da
forlot de ham. Kroppen hans

gjorde vondt og folk løy om ham.
Jesus gjorde disse vanskelige tingene for oss slik at vi kan bli tilgitt
våre synder og bli frelst. Husker du
«Den røde tråden» vår? La oss si
den sammen:

VI PRISER JESUS FORDI
HAN GJORDE DET SOM
VAR SÅ VANSKELIG Å
GJØRE FOR OSS.
Vi leser Bibelen sammen
Slå opp i Lukas 22,36-46;
Materiell:
22,54-23,25. Pek på teksten og si:
Det er her vi finner dagens
❑ bibel
fortelling i Bibelen, Guds Ord.
Les deler av teksten høyt og sammenfatt
der det trengs.
Spør: Hvor gikk Jesus for å be?
Hvem var det han ba om å be for
seg? Hva gjorde vennene hans i
stedet? Hvordan behandlet de jødiske lederne Jesus? Hvordan behandlet Jesus dem? Jesus led for oss
fordi han elsker oss. Han var villig
til å gjøre alt som trengtes for å
frelse oss fra synden. Jeg er så glad
for at han gjorde alt dette vanskelige, er ikke du også det? La oss si
«Den røde tråden» vår sammen:

VI PRISER JESUS FORDI
HAN GJORDE DET SOM
VAR SÅ VANSKELIG Å
GJØRE FOR OSS.
Minnevers

Materiell:

Slå opp i Åpenbaringen 4,11 og
si: Det er her vi finner
❑ bibel
minneverset vårt i Bibelen,
Guds Ord. Les teksten høyt: «Verdig
er du, . . . Gud, til å motta all pris
og ære og makt» (Johannes' åpenbaring 4,11). Lær dem så verset slik vi har
skissert på neste sider.
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Del inn barna i tre grupper. Gi ordet
«Pris» til den første gruppen, «Ære» til
den andre gruppen, og «Makt» til den
tredje gruppen. Alle sier «Verdig er du,
Gud, til å motta all» og så peker du på
hver av gruppene så de kan rope ut ordet
sitt og fullføre verset. La gruppene bytte
ord og gjenta til barna kjenner teksten.
OG/ELLER
Gjør nedenstående bevegelser mens
dere gjentar minneverset:
Verdig er du,
. . . Gud

(Pek oppover.)

til å motta

(Strekk begge
hendene fremover
og trekk dem så
tilbake.)

3

La barna prøve å gjenta en vanskelig regle. La dem øve seg på å si
det fort flere ganger. Spør: Var
❑ stort ark
det vanskelig? Noen ting er
eller
vanskelige å gjøre. Nå skal jeg
kartong,
skrive: «Vanskelige ting som
eller tavle
jeg gjør for Jesus.» Nå kan
❑ merkepenn
dere gi meg noen ideer om
eller kritt
ting dere er villige til å gjøre
for Jesus fordi dere er glade i
ham, enda de kan være vanskelige
å gjøre. Det kan for eksempel være å
være lydige mot mamma eller pappa,
være snill mot søsken, spise sunn mat
som dere ikke liker, være snill mot mennesker som ikke er snille mot dere, hjelpe
til med slike jobber som å tømme
søppel, osv.
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(Sprelle med
fingrene mens
fører hendene fra
hoften til brystet.)

og makt.

(Løft armene som
når viser armmuskler.)

Åpenbaringen 4,11 (Håndflatene
åpnes som en
bok.)

Leksen i praksis

Vanskelige ting som jeg vil
gjøre for Jesus

Materiell:

ære og pris

Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du
spør: Hvordan er disse tingene lik
(eller ulik) de vanskelige tingene
Jesus gjorde for oss? Hvordan kan
disse tingene gjøre oss mer lik
Jesus? Tror du at du kan gjøre noen
av disse tingene denne uken?
Hvorfor vil du gjøre dem? Jesus er
så glad i oss at han gjorde noen
virkelig vanskelige ting for oss. Vi
priser ham fordi han gjorde disse
vanskelige tingene. Hadde han ikke
gjort det, så ville vi ikke fått tilgivelse for syndene våre og kunnet bli
frelst. La oss si «Den røde tråden»
vår:

VI PRISER JESUS FORDI
HAN GJORDE DET SOM
VAR SÅ VANSKELIG Å
GJØRE FOR OSS.
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4

Del med andre

«Tornekrone»-dørhenger
Forberedelse: Klipp ut midten av en
liten papptallerken til hvert av barna. La
det stå igjen en kant på 3-5 cm. Klipp ut
trekantede 'torner' fra kartong av forskjellig farge. Klipp strimler av farget
papir og skriv «Pris ham» på det som et
bånd. Hjelp barna å lime «tornene»
rundt kanten på tallerken slik at de peker
utover. Hjelp dem å lime «Pris ham» –
båndet til bunnkanten (se illustrasjon).
Oppsummering
Si: Du har nettopp laget en
tornekrone som kan minne oss om
den soldatene satte på Jesu hode.
Jesu krone var laget av veldig

skarpe torner. Hvordan tror
du det ville være å få virkelige
torner trykket inn i hodet
ditt? Denne uken kan du dele
kronen din med noen og fortelle dem om de vanskelige
tingene Jesus gjorde fordi han
elsker oss. La oss si «Den røde
tråden» vår sammen for siste
gang:

Materiell:
❑ små papp-

tallerkener
❑ farget

kartong
❑ sakser
❑ merkepenn
❑ limstifter

VI PRISER JESUS FORDI
HAN GJORDE DET SOM
VAR SÅ VANSKELIG Å
GJØRE FOR OSS.

Avslutning
Si: Kjære Jesus, takk fordi du gjorde alt det vanskelige du gjorde for oss. Hjelp oss å gjøre vanskelige
ting for deg. Vi er glade i deg. Amen.

Torner

Papptallerken

Strimler og
tornemønster

Pris
Ham
Klipp ut

Pris Ham
m
Ha
s
i
Pr
Farget papp

Eksempel på «Tornekrone»-dørhenger
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E L E V M A T E R I E L L

Jesus er glad i meg
Henvisninger
Lukas 22,3946;22,54-23,25;
Alfa & Omega 5,
side 234-265
(DA:685-715).

Har du noen gang måttet gjøre noe som var virkelig vanskelig? Hva var det? Jesus
gjorde noe veldig vanskelig for deg fordi han er glad i deg.

Da Jesus og disiplene hadde spist kveldsmaten sammen, gikk de til en hage som er
full av vakre gamle oliventrær. «Be for meg,»
sa Jesus og gikk litt lenger inn i hagen og ba.
Han visste at han skulle dø veldig snart. Gud
Minnevers
hadde sendt Jesus til verden for at han skulle
«Verdig er du, . . . dø for alle sine synder.
Gud, til å motta
«Far,» sa han, «jeg ønsker ikke å lide. Men
all pris og ære og er det din vilje, så skal jeg gjøre det.»
Gud sendte en engel fra
makt» (Johannes'
himmelen
som oppmutret
åpenbaring 4,11).
Jesus. Engelen talte vennlig
med ham og trøstet ham.
Den røde
Han talte om håp.
tråden
Da Jesus kom tilbake til
vennene etter bønnen, så
han at de sov. Akkurat da
Jesus trengte dem mest, lå
de og sov!
Der i denne vakre
olivenhagen ble Jesus arrestert midt på natten. De
jødiske lederne og prestene
kom til hagen med soldater
for å fange Jesus. De tok
ham med til øversteprestens store hus.
Jesu gode venn, Peter,
gikk etter dem, på lang avstand. Han snek seg
inn på gårdsplassen til det store huset og satte
seg ved bålet som vaktene hadde tent for å
varme seg. En tjenestepike så at han satt der i
skyggen. Hun pekte på ham og sa: «Det er en
av Jesus sine disipler!»
Peter var redd. «Jeg vet ikke engang hvem
Jesus er!» utbrøt han.
Snart var det andre som så nøyere på
Peter. «Du må da være en av Jesus sine
venner,» var det en som sa.
«Det er jeg slett ikke!» sa Peter.
En stund senere så en annen granskende
bort på Peter. «Dette må da være en av Jesus
sine disipler,» sa han.
«Jeg vet ikke hva det er du snakker om!»
ropte Peter.
På den andre siden av gårdsplassen hadde
Jesus hørt det Peter sa. Han så på Peter med
store, triste øyne.
Peter følte seg helt elendig og skammet
seg over at han hadde sagt at han ikke en-

VI PRISER
JESUS FORDI
HAN GJORDE
DET SOM VAR
SÅ VANSKELIG
Å GJØRE FOR
OSS.
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gang kjente Jesus! Han gråt bittert og løp ut
av gårdsplassen.
Vaktene begynte å dytte og slå Jesus, og
de spottet ham. De gav ham bind for øynene. En av vaktene slo til ham veldig hardt, og
de andre ropte: «Du er jo profet! Si oss hvem
som slo deg denne gangen!» Soldatene lo
rått.
Da solen begynte å stå opp, kom lederne
for jødefolket sammen. «Er du Messias?»
spurte de Jesus.
Jesus svarte dem: «Jeg skal
sitte ved Guds høyre hånd.»
Lederne ble røde av
sinne. De ville at Jesus skulle
dø! Der og da! De trodde det
var det man skulle gjøre med
en som kalte seg selv for
Gud. Men de jødiske lederne
måtte ta Jesus med til den
romerske landshøvdingen,
Pilatus, og overbevise ham
om at Jesus måtte dø.
Lederne trampet
gjennom gatene og fram til
slottet der Pilatus bodde. De
fortalte ham løgner om Jesus.
Pilatus trodde ikke på løgnene deres, men han var redd for jødenes
ledere, så han var redd for å la Jesus gå fri,
enda han visste at Jesus ikke hadde gjort noe
galt.
Til slutt gikk Pilatus med på å gjøre det de
jødiske lederne og folket ba om. Pilatus fikk en
av soldatene til å slå Jesus med en fryktelig
pisk, og så overgav han Jesus til soldatene.
«Før ham bort,» sa han.
Soldatene kledde Jesus i en purpurkappe.
De flettet en krone av spisse torner og satte
den på hodet hans. De knelte og lot som de
tilba Jesus – og så spyttet de på ham!
Jesus prøvde ikke å stikke av. Han tok ikke
igjen, og han sa ikke noe til de løgnene som
ble fortalt om ham. Jesus sitt hjerte holdt på å
bli knust av sorg, men han var ikke sint på
lederne eller soldatene, og heller ikke på folket
i mengden. Jesus tilgav dem fordi han var
glad i dem. Jesus ville dø også for dem som
fortalte løgner om ham. Jesus var villig til å dø
for dem som gjorde vondt mot ham. Jesus
var villig til å dø for deg og meg.

LEKSE 11

Aktiviteter
Sabbaten

Tirsdag

Hver dag denne uken leser dere bibelfortellingen
sammen og bruker nedenstående til å repetere
minneverset:
Verdig er du, . . . . . .(Pek oppover.)
. . . Gud
til å motta . . . . . . . .(Strekk begge hendene
fremover og trekk dem så tilbake.)
ære og pris . . . . . . . .(Sprelle med fingrene mens
fører hendene fra hoften til
brystet.)
og makt. . . . . . . . . . .(Løft armene som når viser
armmuskler.)
Åpenbaringen 4,11 .(Håndflatene åpnes som en
bok.)

Be barnet ditt om å forme ansiktet sitt så de viser
hvordan disse menneskene så ut: Jødiske ledere og
prester, Peter, vakter, soldater og Pilatus. Spør hvilket
ansiktuttrykk han/hun brukte mest. (Sinne og ondskap.)
Be nå barnet ditt om å vise deg Jesus sitt ansiktsuttrykk.
Hva viste det? (Kjærlighet, tilgivelse og vennlighet.)
Syng sangen/e «På
Golgata stod det
et kors» (Barnas

Lovsang nr. 175
a og b,
Barnesangboka nr. 205 N og
B, Min båt er så liten nr. 39) og/eller «Han har kastet
alle mine synder» (Barnas Lovsang nr. 205 a og b,
Barnesangboka nr. 92, Min båt er så liten nr. 38)
Takk Jesus fordi han gav sitt liv og døde for din familie.

Søndag

Onsdag

Hjelp barnet ditt å tegne et sint ansikt (eller tegn
et selv). På et annet ark hjelper du ham/henne å tegne
et hjerte med teksten «Jesus» inni det. Les bibelfortellingen høyt og la dem holde opp det sinte ansiktet når
noen ikke er snill mot Jesus, og hjertet når vi får Jesus
sin reaksjon. Snakk om hvorfor
Jesus ikke var slem
mot dem som
gjorde ham
vondt.

Be barnet ditt fortelle om noe slemt det har gjort.
Skriv det på et ark. Hjelp barnet ditt å be Jesus om tilgivelse og takke ham for det han har gjort for oss. Forklar
at når Jesus tilgir oss, tenker han ikke lenger på det gale vi
har gjort. Det er som om han kaster syndene våre vekk.
Få barnet ditt til å kaste arket i søppeldunken.

Mandag
Be barnet ditt dele sin tornekrone-dørklinkehenger
med noen. (Eller hjelp dem å lage et bilde av en
tornekrone.) Oppmuntre barnet ditt til å fortelle om
tornekronen som Jesus bar.
Gå en tur og finn en tornebusk, eller bruk en synål.
Føl forsiktig på tornene eller nålen. Spør: Hvordan tror
du kronen kjentes på Jesu hode? Hvorfor gjorde Jesus
dette for deg?

Torsdag
Bruk det som finnes i nærområdet ditt og hjelp
barnet ditt å lage en tornekrone (rosebusker er en god
kilde til torner). Snakk om den smerten Jesus led da
soldatene satte kronen på Jesus sitt hode.
Syng sangen «Jesus elsker meg, jeg vet» (Barnas
Lovsang nr. 75, Barnesangboka nr. 147) og takk Jesus
fordi han led for din familie.

Fredag
Hjelp barnet ditt å lage fargerike kroner til alle i familien. Når du har fortalt bibelfortellingen, snakker du om
den kronen som Kong Jesus nå bærer og de kronene
som han skal gi oss når han kommer tilbake. Alle har på
seg kronene sine mens dere synger lovsanger.
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