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Henvisninger
Matteus 26,31-35. 6975; Markus 14,27-31.
66-72; Lukas 22,24-34.
54-62; Johannes 18,1518. 25-27; Alfa og
Omega, bind 5, side
224-227, 259-265
(DA:672-674, 710-715).

Minnevers
«Jeg ba for deg at din
tro ikke måtte svikte.
Og når du en gang
vender om, da styrk
dine brødre!» (Lukas
22,32 NTR)

Mål
At barna skal:
Vite at Gud elsker oss
selv når vi svikter ham,
og at han vil at vi skal
være aktive i hans familie.
Føle takknemlighet
fordi vi kan være en
del av Guds familie.
Gi respons ved å være
aktive i Guds familie.

Den røde tråden
Gud vil at jeg skal være
med i familien hans,
selv om jeg svikter
ham.
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Fortsatt med i Guds
familie
Månedens tema:
Vi er aktive i Guds familie

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Da de møttes til nattverden, var disiplene uenige seg imellom
om hvem som var den største. Peter hevdet at han var villig til å
gå i fengsel eller til og med dø for Jesus. Jesus svarte at Peter ville
komme til å fornekte ham tre ganger før hanen galte neste morgen. Så la han til: «Når du har omvendt deg, da styrk dine brødre.»
Den natten da Jesus ble arrestert, hogg Peter øret av øversteprestens tjener og ville kjempe for Jesus, men Jesus hindret
ham. Soldatene tok Jesus med til øversteprestens hus. Peter fulgte
etter. Tre ganger ble han utpekt som en av disiplene til Jesus. Tre
ganger nektet han for at det var sant. Den tredje gangen snudde
Jesus seg og så på Peter. Da husket han hva Jesus hadde sagt til
ham under nattverden. Han løp vekk og gråt tunge tårer.

Denne leksen handler om fellesskap.
Peter var en av de nærmeste vennene til Jesus, men da han
kom i en situasjon hvor han følte seg truet, valgte han å nekte for
at han kjente Jesus.

Lærerens «verdt å vite»
«Disiplene ble skrekkslagne da de så at Jesus lot seg gripe og
binde. . . . De kunne ikke forstå hvorfor han handlet slik, og de
klandret ham for at han gav seg pøbelen i vold. I sin harme og
frykt foreslo Peter at de skulle redde seg selv. 'Da forlot alle disiplene ham og flyktet.' « – Alfa og Omega, bind 5, side 245-247
(DA:697).
«Alt tyder på at alle tre fornektelsene fant sted første gang
Jesus stod for Det høye råd, en gang mellom klokken 3 og 5 om
morgenen.» – The SDA Bible Commentary, bind 5, side 531).
«Johannes sier at Peters tredje anklager var en av øversteprestens tjenere, og en slektning av Malkus, som Peter hadde
hugget øret av. Peter skjønte straks hvor alvorlig dette var.
Dersom han ble gjenkjent som den som hadde hugget til Malkus,
var det fare for at han kunne bli anklaget for mordforsøk.
Men selv om det uten tvil så ut for Peter som om alt var tapt –
også hans liv – så gav Frelserens kjærlighet ham mot og bevarte
ham gjennom denne tragiske opplevelsen.» – (samme, side 532).

FELLESSKAP
Dekorering av rommet
Lag en bibelsk scene, med døråpning mot en gårdsplass innenfor og utenfor huset. Ute plasserer du noen
pinner til ved. Inne plasserer du en sammenrullet madrass, bord og mugge.

Du trenger også to oppslagstavler med følgende overskrifter:
«Vi er aktive i Guds familie.» Hver uke legger du til bilder som illustrerer hvordan miniorene kan være
aktive i Guds familie. Oppmuntre barna til å ta med sine egne bilder.
«Vi er en del av Guds familie.» Fest et stort hjerte midt på tavla. Skriv JESUS på hjertet eller bruk et bilde
av Jesus. Fest mindre hjerter rundt bildet og lim bilder av barna på disse hjertene, eller la barna lage et selvportrett eller kanskje noe som representerer dem til hjertene.

Program
Program

Minutter

Velkommen

Aktiviteter

Dette trenger du

etter hvert

Hils på barna ved døren; Bibelske drakter, vedpinner, rødt,
er de glade/lei seg?
gult eller oransje papir, teip
_________________________________________________________________________________________
Forberedende
inntil 10
A. Blyantstafett
Maskeringsteip eller tykt
aktiviteter
B. To veier
tau og hyssing
_________________________________________________________________________________________
Sang og bønn*
inntil 10
Fellesskap
Sang
Sangbøker
Dittg
Misjon
Barnas
misjon
val
Kollekt
Eske med bilder av ansikter i alle
aldersgrupper og fra forskjellige
land
Bønn
Rød, gul eller oransje flamme laget
av papir, kurv, blyanter
_________________________________________________________________________________________
Bibelfortellingen
inntil 20
Opplev bibelfortellingen Bibelske drakter, «ild» fra
«Velkommen», lydeffekt av hane
som galer
Vi leser i bibelen
Bibler
Minneverset
Bibel, papir, merkepenn
_________________________________________________________________________________________
A. Styrk hverandre
Leksen i praksis
inntil 15
B. Støtt opp om hverandre Avlange papirremser, blyanter, lim,
stort ark
_________________________________________________________________________________________
Del med andre
inntil 15
A. Bygg broer
Papir, blyanter
B. Oppmuntre andre
Papir, merkepenner, fargestifter

1

2

3

4

* Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.
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UNDERVISNING
Velkommen

Materiell:

Ha på bibelsk drakt mens du hilser barna velkommen èn etter èn. Spør
hvordan uken har vært for dem – både det som har vært hyggelig og det som
kan ha vært trist. Er det noe fra forrige lekse de har lyst til å snakke om? Be
dem gå ut på «gårdsplassen» og finne en vedpinne som kan legges på liksombålet. De kan lage flammer ved å rive av biter av rødt, oransje eller gult papir.
Spør: Hva minner flammen deg om? Hva tror du fortellingen vår handler
om i dag? (Ikke fortell dem det før etter den første forberedelsesaktiviteten.)

• bibelske drakter
• vedpinner
• rødt, gult eller
oransje papir
• teip

1 Forberedende aktiviteter
A. Blyantstafett

Materiell:
• to blyanter
eller pinner
• to stoler

Del barna inn i to grupper ved å peke på dem og gi dem enten nummer 1 eller 2 .
Be alle enerne om å lage en gruppe og toerne om å lage an annen gruppe. Still hver av
gruppene opp en meter fra en stol. Gi den første på hver gruppe en blyant. Si: Nå skal vi
ha en stafett. Reglene for stafetten er ganske enkle. Etter tur skal dere gå rundt
stolen og tilbake mens dere balanserer en blyant på fingeren på denne måten: Vis
dem hvordan de skal balansere blyanten ved å holde fram hånden med håndflaten opp.
Knytt neven og strekk ut pekefingeren. Sett deretter blyanten på fingertuppen. Si:
Blyanten må bli stående på fingertuppen og ikke hvile mot de andre fingrene
dine. Hvis blyanten faller av, må du gå og sette deg. Så er det nestemann sin tur til
å få prøve seg. (Dette er veldig vanskelig. De fleste barna kommer til å miste blyanten.)

Oppsummering
Etter at alle ungene har satt seg igjen spør du: Var det vanskeligere enn det så
ut? Hvordan føltes det da du mislyktes? (Godta svar.) Fortellingen i dag handler
om en som mislyktes. Han nektet for at han kjente sin beste venn. Selv om han
mislyktes, var Jesus fortsatt glad i ham. Den røde tråden handler om det
samme:
Selv om jeg noen ganger svikter ham, vil Gud ha meg i familien sin.

B. To veier

Materiell:
• maskeringsteip eller tykt
tau og hyssing

Lag en smal sti ved å strekke to striper med maskeringsteip på gulvet. (Eller du kan
la et tykt tau være den smale stien og la barna gå på det.) Omtrent en meter unna
lager du en bred vei som går parallelt med den smale stien. Merk også den med
maskeringsteip eller tynn hyssing. Se hvor mange som greier å gå på den smale stien
uten å komme borti teipen (eller falle av tauet). Dersom de rører den, sier du: Tabbe!
Få resten av barna til å si: Det gjør ingenting, bare fortsett på stien. Du klarer det!
La barna også få prøve å gå på den brede veien.

Oppsummering
Spør: Hvilken vei var det lettest å gå på? Hvordan kjentes det da noen oppmuntret deg etter at du hadde gjordt en tabbe? Noen ganger er det vanskelig å
gjøre det som er rett. Selv om vi gjør tabber, er Jesus glad i oss. Den røde tråden
vår for i dag sier:
Selv om jeg noen ganger svikter ham, vil Gud ha meg i familien sin.
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Sang og bønn

Dittg
val

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. Nevn fødselsdager,
spesielle begivenheter eller prestasjoner. Ønsk gjester spesielt velkommen. Repeter ukens
minnevers.

Forslag til sanger:
«Guds kjærlighet (er rundt om meg,)» (Barnesangboka nr. 259)
«Jesus elsker meg, jeg vet» (Barnas Lovsang nr. 75, Barnesangboka nr. 147)
«Jesus elsker alle små» (Vi synger med de minste nr. 18)
«Ja, jeg vet at Jesus bryr seg om meg» (Barnas Lovsang nr. 213 a og b, Min båt er så liten nr. 7)
«I Guds familie er vi søsken» (Barnas Lovsang nr. 212 a og b)

Misjon
Bruk en fortelling fra Barnas misjon. Legg vekt på budskapet om fellesskap i misjonsfortellingen.

Kollekt
Dekk til esken med ansikter eller mennesker av alle aldre og
bakgrunn. Lag en sprekk i toppen. Si: Kollekten vår i dag vil bli
brukt til å fortelle menneskene i (sted) at alle kan få være
med i Guds familie.

Du trenger:
• eske
• bilder av ansikter i
alle aldersgrupper og
fra forskjellige land

Bønn
Gi alle barna et utklipp av en flamme. Be dem skrive et ord
eller tegne noe som minner dem om en gang de følte at de sviktet Jesus. Samle inn alle flammene i en kurv. Si: Når vi ber Jesus
om tilgivelse fordi vi har sviktet ham, tilgir han oss og
hjelper oss å til å fortsette på stien. Be barna knele i en ring
og takke Jesus for at vi kan være med i familien hans selv om vi
noen ganger svikter.

Du trenger:
• rød, gul eller oransje
flamme laget av papir
• kurv
• blyanter til alle barna

*Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.
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2

Bibelfortellingen
Du trenger:
• bibelske drakter
• «bål» fra
Velkommen
• lydeffekt:
hane

Opplev bibelfortellingen
Roller: Peter, Johannes, tjenestepike ved
porten, tjenestepike ved bålet, første mann,
andre mann, tredje mann (søskenbarnet til
mannen Peter hogg øret av)
Tilrettelegging:
La barna ta på seg bibelske drakter. Sørg
for at nøkkelpersonene har drakter.
Plasser barna i grupper rundt bålet med
tjenestepiken ved porten litt unna på den ene
siden og Peter og Johannes et stykke unna i
rommet.
Les eller fortell historien. Be Peter, Johannes,
tjenerne og mennene om å følge godt med og
dramatisere historien mens du leser den. De må
gjenta replikkene sine etter at du har sagt dem.
Disiplene flyktet da Jesus ble arrestert.
Peter hadde vært så sikker på at han ville
følge Jesus overalt. Han var villig til å dø for
ham, trodde han. Men Jesus hadde sagt til
Peter at han kom til å nekte for at han kjente
ham tre ganger den natten. Det gikk kaldt
nedover ryggen på Peter når han tenkte på
det. Han lurte på hvorfor Johannes ble så
lenge borte. Det var kaldt i forgården. [Peter
skjelver og gnir hendene sine.]
Johannes hadde gått inn i øversteprestens hus. Han ville vite hvor soldatene
hadde tatt Jesus. Folkene ved porten kjente
til Johannes, så de slapp ham inn. Johannes
spurte om ikke Peter også kunne få komme
inn. [Johannes mimer at han spør tjenestepiken om ikke Jesus kan få komme
innenfor. Han peker på Peter.]
Til slutt ble porten åpnet. Johannes vinket på Peter. Peter kom ut av skyggen hvor
han stod. Han sjekket rundt seg.
«Kom inn, Peter,» hvisket Johannes og
forsvant inn gjennom porten. [Johannes
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vinker på Peter, og Peter kommer inn gjennom døren.]
Tjenestepiken ved porten så nøye på
Peter. Peter så vekk og skyndte seg bort til
bålet på gårdsplassen. Han forsøkte å unngå
å bli lagt merke til. [Peter står ved bålet. Han
ser ikke på noen.] Tjenestepiken kom til
bålet for å varme hendene sine. Hun stilte
seg ved siden av Peter. [Pike går bort til
Peter.]
«Er ikke du en av disiplene til Jesus?»
spurte hun høyt.
Peter lot som om han ikke hadde hørt
henne.
Hun spurte en gang til. Andre begynte å
se nøyere på Peter. [Grupper ser på Peter.]
«Nei, jeg kjenner ham ikke,» svarte Peter
irritert. En hane galte et stykke unna, men
Peter merket det ikke. [Lydeffekt: hane galer.]
Etter dette forsøkte Peter å gjemme seg
bort mellom de andre menneskene som var
der. [Peter stiller seg bakerst i gruppen.] Han
så det soldatene gjorde med Jesus. De slo
ham og spyttet på ham. Peter var veldig lei
seg, men han prøvde å late som om han var
som alle de andre. Han snakket som om
han ikke brydde seg om Jesus.
Det gikk en time. En mann som stod
ved siden av Peter kikket på ham hele tiden.
«Denne mannen var sammen med Jesus,» sa
han til de andre som stod rundt bålet. [Et av
barna gjentar anklagene.] Alle stirret på
Peter. [Alle ser på Peter.] Peter skalv. Han
skulle ønsket at han var usynlig. Han ristet
på hodet. [Peter rister på hodet.]
«Du er fra Galilea,» var det en som sa.
«Jeg ser det på klærne dine og måten du
snakker på. Du er da en av tilhengerne hans,
ikke sant?» [Elev nummer to gjentar anklagen.]
«Det er jeg slett ikke!» sa Peter høyt.
«Var ikke du sammen med Jesus i
hagen?» sa en annen mann. Han så nøye på
Peter. [Tredje mann gjentar anklagen.] «Det
var du som hogg øret av søskenbarnet mitt!»

ropte han.
«Nei!» ropte Peter. «Jeg kjenner ikke
denne mannen.» Så sa han mange stygge
ord.
Plutselig var det en hane som galte
igjen. [Lyd av hane.] Peter kikket opp.
Jesus snudde seg og så på Peter med
triste øyne.
«Før hanen galer to ganger, skal du tre
ganger ha sagt at du ikke kjenner meg,»
hadde Jesus sagt til ham dagen i forveien.
Peter hadde ikke trodd ham.
Peter var fryktelig lei seg. Han løp ut av
porten og skyndte seg til hagen. Han kastet
seg ned på det samme stedet der Jesus
hadde bedt. Der gråt han lenge. [Peter løper
ut.]
Han husket hva han hadde sagt. «Jeg vil
gå i fengsel for deg, Herre!» hadde han skrytt.
«Jeg er klar til å dø for deg!»
«Hvordan kan Jesus noen gang tilgi
meg? Jeg er så lei meg, Herre,» ropte han
mot himmelen.
Jesus tilgav Peter. Ja, han gav ham faktisk en spesiell oppgave.
«Gjør alle de andre sterke,» sa Jesus til
Peter. Jesus var fortsatt glad i Peter. Han ville
at Peter skulle oppmuntre de andre disiplene
og de som var blitt kristne.
Jesus er også glad i oss, til og med når vi
gjør det som er galt. Han er alltid villig til å
tilgi oss. Når vi ber ham om å tilgi oss, gjør
han det hver eneste gang. Han vil også at vi
skal oppmutre hverandre. Han vil at vi skal
fortsette å være i hans familie.

Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du spør:
Hvorfor tror du det var bare Peter og
Johannes som fulgte etter til øversteprestens
hus? Hvorfor tror du Peter sa at han ikke
kjente Jesus? (Han var redd.) Har du vært
redd noen gang? Hva gjorde du? Hvordan
tok Jesus det da Peter sa at han ikke kjente
ham? (trist, såret, skuffet, tilgivelse). Hva ba
Jesus Peter om å gjøre senere? Les Luk
22,32.

Gi barna tid til å tenke seg om når du spør:
Har du noen gang vært et sted der du syntes
det var flaut å si at du var en kristen? Hva
tror du Jesus føler når vi ikke innrømmer at
vi kjenner ham? Minn barna om at Jesus er
glad i oss. Oppmuntre dem til å tenke på
Jesus som en venn. Si: Jesus er alltid med
oss og vil hjelpe oss når vi kommer i vanskelige situasjoner. Ber vi ham om det, så
hjelper han oss å gjøre det som er rett. Men
husk at han alltid er glad i oss, selv om vi
gjør som Peter og svikter ham.
Jesus er alltid slik. Selv når vi gjør det som
gjør ham trist, så er han fortsatt glad i oss og
vil at vi skal tilhøre familien hans. La oss si
den røde tråden sammen:
Selv om jeg noen ganger svikter
ham, vil Gud ha meg i familien sin.

Minnevers
Skriv minneverset på fire forskjellige
ark, en frase på hvert ark. Del barna i fire
grupper og lær dem bevegelsene nedenfor:

Du trenger:
• bibel
• fire ark
• merkepenn

Gruppe 1: «Jeg ba for deg» (Fold
hendene og bøy hodene.)
Gruppe 2: «At din tro ikke måtte
svikte» (Rist på hodet – uttrykk for «nei».)
Gruppe 3: «Og når du en gang
vender om»
(Snu seg én gang.)
Gruppe 4: «da styrk dine brødre!»
(Stram armmusklene som tegn på styrke.)
Sammen: Lukas 22,32
Pek på hver av gruppene når det er
deres tur å si sin del. Gjenta flere ganger.
Bytt rundt til hele gruppen har sagt alle
frasene. Be så hele gruppen si minneverset med alle bevegelsene.

Vi leser Bibelen sammen
Si: Peter nektet for at han kjente
Jesus. Jesus ble lei seg, men han var
fortsatt glad i Peter. I minneverset
lærte vi at Jesus gjerne ville Peter

Du trenger:
• bibler
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skulle hjelpe andre i hans familie. La
oss se på noe av det Peter gjorde for
andre etter at Jesus hadde sagt dette
til ham.
Del barna i fire grupper og gi hver av
gruppene en av tekstene nedenfor. Når
de har lest teksten, ber du dem fortelle
resten av gruppen hva Peter gjorde. De
som kan lese hjelper de andre. En voksen
kan evt. hjelpe til der det trengs
Apostlenes gjerninger 2,1-14
Forkynte på pinsefestens dag
Apostlenes gjerninger 3,1-8
Helbredet tiggeren ved tempelporten
Apostlenes gjerninger 9,36-40
Vekket Dorkas til live igjen
Apostlenes gjerninger 12,6-11
Slapp ut av fengselet

Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du
spør: Hvorfor tror du Peter nektet for
at han kjente Jesus? (frykt) Har du
noen gang vært redd for å si at du
kjenner Jesus? Noen ganger gjør vi
feil, men Jesus er likevel glad i oss og
vil at vi skal tilhøre hans familie.
Peter ble en god arbeider for Jesus og
han hjalp mange mennesker. Hva kan
vi gjøre for å hjelpe andre som er i
familien til Gud? La oss si den røde
tråden vår igjen:
Selv om jeg noen ganger svikter ham, vil Gud ha meg i familien sin.

3

Leksen i praksis

svarene så alle kan se dem.) husker dere
den røde tråden? La oss si den en gang
til:

A. Styrk hverandre
Del barna inn i grupper på tre. La to av
barna sitte med ansiktet mot hverandre og
låse pekefingrene sine mens den tredje i
gruppen prøver å dra fingrene deres fra
hverandre. Gjenta ved å låse to, deretter
tre, fire og fem fingre sammen. (Hver gang
blir det vanskeligere å dra de to fra hverandre.)

Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du
spør: Hvorfor var det vanskeligere å dra
de to fra hverandre når de hadde flere
fingre som var låst? Hvordan føltes det
når noen prøvde å dra dere fra hverandre? Jo flere fingre som var knyttet
sammen, jo sterkere ble båndet mellom
dere. Det er som i menighetsfamilien.
Når vi samarbeider og hjelper hverandre, er vi sterkere. Hvordan kan vi
hjelpe andre medlemmer av Guds familie? (Oppmuntre barna til å svare og skriv
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Selv om jeg noen ganger svikter ham, vil Gud ha meg i familien sin.

B. Bygg hverandre opp

Du trenger:
• papirremser
som symboliserer murstein
• blyanter
• lim
• stort ark

Gi barna en
blyant og en papirmurstein hver. Si: I
minneverset fikk
vi vite at Jesus ba
Peter om å hjelpe
til å gjøre andre i Jesus sin familie
sterkere. Hva kan vi gjøre for å bygge
andre opp? Skriv eller tegn på
mursteinen din noe du kan gjøre. Lim
svarene på et stort ark slik at de danner
en murvegg. Barna kan komme med så
mange «mursteiner» hver de vil.

Oppsummering
Si: Hvordan føler du deg når du har

gjort noe du vet er galt? (vondt, lei meg)
Hva gjorde Peter når han hadde det
vondt eller var lei seg? (Han sa ifra om
at han var lei seg.) Hva burde vi gjøre
når vi har gjort noe galt? (Si ifra om at
vi er lei oss.) Hvordan reagerte Jesus da
Peter sa at han var lei seg? (Han var
like glad i Peter. Han gav Peter noe å
gjøre.) Hvordan reagerer Jesus når vi
gjør noe galt og er lei oss for det?

(Han elsker oss og har fortsatt mange
oppgaver til oss som vi kan gjøre.) Her
er noen av de tingene vi kan gjøre.
(Pek på mursteinene.) Hva er den røde
tråden vår i dag? La oss si den sammen.
Selv om jeg noen ganger svikter ham, vil Gud ha meg i familien sin.

4

Del med andre
A. Bygg broer

Du trenger:
Bruk
• papir
mursteinsveggen
• blyanter
eller ideer fra Leksen
i praksis og hjelp
hvert enkelt barn å velge noe de kan
gjøre for å oppmuntre eller hjelpe noen
denne uken. Hjelp dem å tegne en
murstein og skrive det de ønsker å gjøre
på den.
Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du
sier: Er det noen av dere som har lyst
til å fortelle hva du skal gjøre denne
uken? Hva kan vi gjøre når vi ser at
noen er nedfor fordi de har gjort noe
de ikke skulle gjort? La oss prøve å
være som Peter denne uken, slik at vi
gjør noe for å oppmuntre eller hjelpe
en annen i Guds familie. Du kan kanskje fortelle dem om den røde tråden
vår for i dag. La oss si den sammen:

B. Oppmuntre andre
Si: Peter lærte av den feilen han
gjorde. Resten av livet var han med på
å bygge opp og hjelpe andre som
tilhørte familien til Gud. Kom, så lager
vi et kort vi kan gi til en annen. Foran
på kortet skriver du den røde tråden
for i dag, og inni skriver du «Gud er
glad i deg.» Voksne hjelper til etter behov.

Du trenger:
• papir
• merkepenner,
fargestifter

Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du
spør: Hvem har du lyst til å gi kortet
ditt til? Hva kan vi gjøre når vi ser en
som er lei seg? Vi kan prøve å ligne
Peter denne uken og gjøre noe for å
oppmuntre eller hjelpe en annen person som er med i familien til Gud. Du
kan fortelle dem om den røde tråden
for i dag. La oss si den sammen:
Selv om jeg noen ganger svikter ham, vil Gud ha meg i familien sin.

Selv om jeg noen ganger svikter ham, vil Gud ha meg i familien sin.
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BARNAS LEKSE

Henvisninger
Matteus 26,31-35.
69-75; Markus
14,27-31. 66-72;
Lukas 22,24-34.
54-62; Johannes
18,15-18. 25-27;
Alfa og Omega,
bind 5, side 224227, 259-265
(DA:672-674, 710715).

Minnevers
«Jeg ba for deg at
din tro ikke måtte
svikte. Og når du
en gang vender
om, da styrk dine
brødre!» (Lukas
22,32 NTR).

Den røde
tråden
Selv om jeg noen
ganger svikter
ham, vil Gud ha
meg i familien sin.
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Fortsatt med i Guds
familie
Har du vært redd noen gang? Eller kanskje
gjort noe som du ble lei deg for etterpå? En gang
for lenge siden var det en mann som ble så redd at
han sviktet sin beste venn. Det skjedde trolig på
denne måten.
Hvorfor blir Johannes så lenge borte? tenkte
Peter med seg selv og skalv av kulde. Skal tro hva
de holder på å gjøre med Jesus?
Johannes hadde gått inn i øversteprestens
hus. Han ville vite hvor soldatene hadde tatt
Jesus. Folkene ved porten kjente til Johannes,
så de slapp ham inn. Johannes spurte om ikke
Peter også kunne få komme inn.
Til slutt ble porten åpnet. Tjenestepiken
ved porten så nøye på Peter.
Peter så vekk.
«Kom inn, Peter,» hvisket Johannes og
forsvant.
Peter skyndte seg bort til bålet på gårdsplassen. Han forsøkte å unngå å bli lagt
merke til. Tjenestepiken kom for å varme hendene sine.
«Er ikke du en av Jesu disipler?» spurte
hun.
Peter lot som om han ikke hadde hørt
henne.
Hun spurte om igjen. Andre begynte å se
nøyere på Peter.
«Nei, jeg kjenner ham ikke,» svarte Peter
irretert. En hane galte i
et stykke unna, men
Peter merket det ikke.
Etter dette forsøkte
Peter å gjemme seg
bort mellom de andre
menneskene som var
der. Det var ikke lett.
Han så det soldatene
gjorde med Jesus. De
slo ham og spyttet på
ham. Peter var veldig lei
seg, men han prøvde å

late som om han var som alle de andre.
Tiden gikk. En mann som stod ved siden
av Peter kikket bort på ham hele tiden. «Denne
mannen var sammen med Jesus,» sa han til de
andre som stod rundt bålet. Alle stirret på Peter.
Peter skalv. Han skulle ønsket at han var usynlig. Han ristet på hodet.
«Du er fra Galilea,» var det en som sa. «Jeg
ser det på klærne dine og måten du snakker
på. Du er da en av tilhengerne hans, ikke
sant?»
«Det er jeg slett ikke!» sa Peter høyt.
«Var ikke du sammen med Jesus i hagen?»
sa en tredje mann. Han så nøye på Peter. «Det
var du som hogg øret av søskenbarnet mitt!»
ropte han.
«Nei!» ropte Peter. «Jeg kjenner ikke denne
mannen.» Så sa han mange stygge ord.
Plutselig var det en hane som galte igjen.
Peter kikket opp.
Jesus snudde seg og så på Peter med triste
øyne.
«Før hanen galer to ganger, skal du tre
ganger ha sagt at du ikke kjenner meg,» hadde
Jesus sagt til ham dagen i forveien. Peter hadde
ikke trodd at han noen gang skulle komme til
å si noe slikt.
Peter var fryktelig lei seg. Han løp ut av
porten og skyndte seg til hagen. Han kastet seg
ned på det samme stedet der Jesus hadde
bedt. Der gråt han lenge.
Han husket det han hadde sagt. «Jeg vil gå
i fengsel for deg, Herre!» hadde han skrytt. «Jeg
er klar til å dø for deg!»
«Hvordan kan Jesus noen gang tilgi meg?
Jeg er så lei meg, Herre,» ropte han mot himmelen.
Jesus tilgav Peter. Ja, han gav ham faktisk
en spesiell oppgave.
«Gjør alle de andre sterke,» sa Jesus til
Peter. Jesus var fortsatt glad i Peter. Han ville at
Peter skulle fortsette å være en del av Guds
familie.
Jesus er også glad i oss, til og med når vi
gjør det som er galt. Han er alltid villig til å tilgi
oss. Han vil at vi skal være en del av hans familie. Han vil at vi også skal hjelpe andre å bli
glad i ham.

Aktiviteter
Sabbaten
• Er det mulig, så gå en tur sammen med familien. Du får neppe høre noen hane, men hør
etter og tell alle de forskjellige fuglene du hører.
• Les minneverset i Lukas 22,32 og forklar hva
det betyr.
• Syng sangen «Guds familie» sammen (Barnas
Lovsang nr. 34 a og b). Be en takkebønn fordi
dere får være en del av Guds store familie.
Søndag
• Les Matteus 26,31-35 og 69-75 på familieandakten. Bytt på å banke på døren og vente på at
noen skal svare. Hvordan er det å stå utenfor
rommet? Hva tror du Peter tenkte på mens han
ventet på å få komme inn på gårdsplassen?
• Finn ut hvem i familien som kan lage den beste
hanelyden. Be en takkebønn for fuglene og
dyrene.
Mandag
• Les Markus 14,27-31. 66-72 på familieandakten.
Be foreldrene dine fortelle deg om en gang da
de gjorde noe galt og de ble behandlet med
kjærlighet og vennlighet.
• Finn fram et bibelkart og se hvor langt det er fra
Galilea til Jerusalem. Mål den samme avstanden
på et kart fra hjemmet ditt og til en annen by.
Snakker folk der annerledes? (Det var en som
gjenkjente Peter på dialekten.)
• Be Gud om å vise deg noen som trenger hjelp.
Tirsdag
• På andakten ber du foreldrene dine om å hjelpe
deg å finne minst tre bibeltekster som forsikrer
oss om at Gud ikke avviser oss når vi gjør en
feil.

• Be Jesus om å tilgi deg for de feilene du har
gjort. Er du ordentlig lei deg?
• Si minneverset sammen og be Jesus om å vise
deg hvordan du kan oppmuntre en annen.
Onsdag
• Er det mulig, så kom sammen til andakt rundt et
bål eller en peis. Tenk på Peter som stod ved
bålet og varmet seg. Syng sangen «Pris ham» (Vi
synger med de minste nr. 14)
• Les Lukas 22,24-34. 54-62. Hvem er de viktigste
menneskene i landet? Be Gud om å velsigne
dem når dere ber.
Torsdag
• Repeter bibelfortellingen på andakten. Hvor lett
var det for Peter å gjemme seg bort?
• Be alle om å lukke øynene mens du prøver å
gjemme deg et sted i rommet. Er det lett å
gjemme seg i et rom som er fullt av mennesker?
Hva tror du det var Peter tenkte på?
• Finn ut litt om et land der det er vanskelig å
være kristen. Be spesielt for mennesker som bor
i det landet.
Fredag
• Les fortellingen i Johannes 18,15-18. 25-27. Få
hjelp av familien til å mime det som hendte
med Peter.
• Si minneverset sammen. Få hver enkelt til å
fortelle hvordan de har «styrket» en annen
denne uken.
• Planlegg en overraskelse for en som er lei seg
og trenger en oppmuntring. Be både for denne
personen og den overraskelsen du har planlagt.

LEKSE EN 17

