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Peter og Tes,usTohannes fslgeu
Skriftsteder: Luk. 5, 1-11.
Hjalp til studiet: Den store Mester, s.

kammer, bind 7, s. 169-173.
Lektiens hovedtanke: Jesus onsker, at

158 -162; Fra Bibelens Skat-

vi skal adlyde straks.

Serlig for foreldre
Denne lektie giver en god anledning til at lrere betydningen af ly-

dighed, selv ide smä ting. Ler dit barn, at när det er lydigt, er det
med til at g@re hjemmet lykkeligt.

Gentag nogle af de sange, barnet har lrert gennem kvartalet.

S6ndag: Giv dit barn ansvar med nogle smä opgaver. Lad barnet
forstä, at det er dets pligt at udfgre disse opgaver hver
dag, uden at det mä gentages. Et enkelt skema med en
firkant for hver dag iugen, som kan afmerkes, kan ve-
re en hjalp.

Mandag: Tegn nogle enkle fisk, som barnet kan farvelregge. Mä-
ske kan barnet selv komme pä sporet af nogle, og der-
efter farvelregge dem. Lim smä skel pä fisken. Hertil
benyttes smä Dglimmerskal<, som fäs i !ingeriforret-
ning. De fäs i poser og er ganske billige.

Tirsdag: Hjelp barnet med at lave en lille bäd af plast eller andet
materiale, sä den kan flyde pä vandet. Den skal vare
stor nok til, at der kan festes et sejl af papir pä. Som
ärer kan bruges ispinde.

Onsdag: Opstil scenen ved sobredden i en sandkasse. Staniol
kan illustrere vand. Brugte tendstikker kan gore det ud
for mennesker de korte for born, de langste for
voksne.

Torsdag: Lav et optrin, hvor Jesus kalder disciplene til at folge
ham. Ligesom mendene efterlod deres fiskerbäde, sä-
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dan kan dit barn forlade sit leget@j for at g@re en eller

anden opgave for dig. Forklar, at när barnet adlyder si-

ne foraldre, falger det Jesus. Lad barnet tegne et bille-

de, Som viser en mäde, hvorpä det kan veere en Jesu

hjalper. Under billedet skrives ordet er

Jesu hjalper.

Fredag: Kryds af pä skemaet for den fremgang, der er gjort. Ros

barnet for de dage, der er krydset af. Hvis barnet har

undladt at fortjene et kryds en eller flere dage, mä du

opmuntre til at prqve at g6re det bedre. Lad som om

barnet er Peter, der foretager sig et eller andet idagens
lektie. Lad den @vrige familie gatte pä, hvad det foreta-
ger sig.
Les beretningen igen: Luk. 5, 1-11.

Udenadsvers.' >Du mä ikke have andre guder end mig.< 2 Mos.

20,3.

O
O

Lektien

O
O

O
O

Jane og Jan ventede pä, at bedstefar og bedstemor skulle kom-
me. Og de var sä spendt! Bedstefar og bedstemor ville tage dem
med ud pä deres allerfgrste sejltur. De skulle sejle ien stor bäd helt
over pä den anden side af fjorden.

Sä snart bedsteforaldrene ankom, styrtede bornene ud til bilen
og kravlede ind. Bedstefar korte straks ned til havnen. Bäden lä der
og var klar til at sejle. De kunne straks gä ombord . Bornenes ajne
strälede, da de gik op ad landgangen. (En bro fra skibet og ind til
kajen). De provede at se det hele pä 6n gang. Det var en dejlig dag
for Jane og Jan.

Jesus var ogsä engang ude pä en bädtur. Bibelen fortalller os
om den forste bädtur, Jesus nogen sinde var ude pä.

En morgen gik Jesus langs sobredden. Der var en masse men-
nesker omkring ham. Da han sä nogle af sine venner ved deres fi-
skerbäde, standsede han. Alle de andre standsede ogsä. De puffe-
de og skubbede ind imod ham fra alle sider. De ville gerne sä tret
hen til ham, som de kunne komme. De skubbede sädan, at Jesus
var lige ved at blive skubbet ivandet. Peters bäd lä lige inerheden,
derfor gik Jesus op i den.
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>Skub bäden et lille stykke ud fra land,< sagde Jesus til Peter.
Sä begyndte Jesus at tale til menenskene. De kom sä tet til

vandet, som de kunne. De lyttede ganske stille til de beretninger,
Jesus fortalte.

Da Jesus var ferdig med at tale, sagde han til Peter: >Ro bäden
ud midt pä soen og kast dine garn ud.<

Det var slet ikke, hvad Peter havde lyst til. Han ville gerne hjem
og iseng, for han og de andre havde fisket hele natten, og de havde
ikke engang fanget en eneste lille fisk.

Men selv om Peter var trat, sagde han: >Vi har arbejdet hele

natten og har ikke fanget en eneste fisk, men fordi du siger det, vil
jeg kaste garnene ud.<

Sä sejlede de ud midt pä soen. De kastede det store net f ra si-

den af bäden. Det sank dybt, dybt ned i vandet.
Peter var sikker pä, at der ikke ville vare nogen fisk igarnet.

Snart kaldte han pä sin bror Andreas for at fä ham til at hjelpe med
at trakke det ind. Til deres overraskelse var garnet fuldt af fisk. Det
var sä fuldt af fisk, at det begyndte at gä i stykker.

>Johannes, Jakob!< kaldte Peter. >Kom og hjalp os!<
Mandene skyndte sig ud for at hjelpe Peter. Sä fyldte de Ja-

kobs og Johannes'bäd. De to bäde var sä fulde af fisk, at de var li-
ge ved at synke. Hurtigt roede de ind til land.

Peter kunne nresten ikke tro, hvad der var sket. Han vidste, at
Jesus kunne fylde garnene med fisk, men han vidste ogsä noget
mere, at han ville vare sammen med Jesus. Han ville gä med ham,
hvor som helst han gik.

Jesus sagde til Peter og de andre: >Folg mig, sä vil jeg gore ier
til menneskefiskere!( Han mente, at Peter og Johannes og Andreas
og Jakob skulle hjelpe ham med hans arbejde. De skulle gä med
ham, hvor som helst han gik. De skulle lare at hjelpe mennesker,
ligesom Jesus gjorde. De skulle vare hans hjelpere. Sä forlod dis-
se fire mand deres fiskerbäde og garn og gik med Jesus. De ptove-
de at gere alt, hvad Jesus bad dem om at gore. De kom mange for-
skellige steder sammen med Jesus. Mange mennesker larte at el-

ske Jesus, fordi disse mand havde varet lydige, da Jesus sagde:
>Folg mig!( Vi vil ogsä gerne adlyde, sä vi kan folge Jesus, ligesom
Peter gjorde. Men hvordan kan vi folge ham, när han er iHimme-
len? En mäde vi kan fglge Jesus pä, er ved at adlyde mor og far.

Mor siger somme tider: >Vil du vere sod at samle dine lege-
sager sammen?< Sä mä du adlyde straks uden at gÜre vrovl.

Somme tider siger far: >Kan du lgbe ud og hente hammeren til
mig?< Sä skal du standse din leg og hurtigt lgbe ud og hente ham-
meren. Du kan passe din lillebror, selv om du mäske hellere ville
vare ude og lege.

Det er nogle af de mäder, hvorpä du kan folge Jesus hver dag.
Ved at adlyde glad og frimodigt viser du andre, at du elsker Jesus.
Sä vil de mäske ogsä onske at lare Jesus at kende og elske ham, li-
gesom du gor. Lad os bede Jesus om hjalp til at adlyde straks.
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