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Skriftsteder: Matt. 14, 22-33; Mark. 6, 45-56; Joh. 6, 15-21 .

Hjalp til studiet: Den store Mester, s. 252-256; Fra Bibelens Skat-
kammer, bind 8, s. 47 -48.
Lektiens hovedtanke: Jesus er altid rede til at hjalpe os.

Serlig for foreldre
Tro og tillid til Jesus, selv när vejen er vanskelig, er emnet for

denne lektie. Hjalp dit barn ved dit eget eksempel til at stole pä
Jesus.

Speciel sang om Guds omsorg for os, og Guds engle, der passer
pä os.

SOndag: Tal om hvad vand kan bruges til: at drikke, at vaske sig
i, vande planter, etc. Dette er en god anledning til at
unders Oge, hvor meget vand barnet drikker. Mange
born drikker ikke nok vand.

Mandag: Lav en ))so( ien sandkasse. tslät papir kan blive en fin
so. En papirbäd og nogle disciple (lavet af tandstikker)
stäende pä bredden gor billedet fuldkomment.

Tirsdag: Brug et sammenkrollet stykke papir til at fremstille bgl-
gerne pä soen. Anbring Jesus gäende pä vandet.

Onsdag: Brug glat papir for at f remstille en stille s@ efter
stormen. Anbring disciplene og Jesus i bäden.

Torsdag: Lad barnet pttve at trade ud i noget vand (i badekar el-
ler vaskefad) for at se, hvad der sker. Forklar, at det kun
var Jesu kraft, der kunne fä Peter til at gä pä vandet.
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Fredag: Prov at komme i tanker om nogle mäder, hvorpä vi kan
se pä Jesus. (Studere sabbatsskolelektien, lese beret-
ninger i Bibelen, ved at bede, etc.).
Las beretningen igen: Matt. 14, 22-33.

Udenadsvers: t;Vend dig til mig og bliv frelst, du vide jord.< Es.

45, 22.
(Forklar at >mig< betyder Jesus).

Farveleg en bäd hver dag for udenadsvers og studium af
lektien.

var pä camping i bjergene. De havde släet
smuk sO. Det var et dejligt sted at campere
blä, blä himmel. lvan syntes, det var sä dej-
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lvan og hans familie

deres telt op lige ved en
ved det blä vand og den
ligt.

En morgen sagde far: >lvan, lad os tage ud at sejle idag. Kunne
du tenke dig det?<

Selvfolgelig kunne han det. Det var netop, hvad han gerne hav-
de villet, lige siden de kom til soen for to dage siden. Han havde al-
drig ftr veret ude at sejle.

>En af mine venner har en hytte ikke sä langt herfra,< fortalte
far. >Han har sagt, at jeg godt mätte läne hans bäd. Lad os gä over
og hente den.<

Af sted gik lvan og far langs bredden hen til mandens hytte. De
fandt bäden og ärerne til at ro med lige der, hvor manden havde
sagt, de ville vere. Snart var bäden pä vandet og far og lvan var i

den. Det var vel nok et stort Ojeblik for lvan.
lvans dejlige rotur var helt anderledes end engang, da Jesu

hjelpere en nat var ude pä soen. Du husker nok den lille dreng og
hans brod og to f isk, og hvordan Jesus brugte dem til at skaffe mad
til sä mange mennesker. Folk syntes, at Jesus var et vidunderligt
menneske. DHer er en mand, som kan give os al den mad, vi beho-
ver,( sagde de.

>Lad os gore ham til konge!( var der en, der foreslog.
>Ah ja, lad os det!< sagde flere andre.
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Sä gik de rundt til alle, de modte og fortalte, at de ville gore
Jesus til konge. Selv disciplene syntes, det var en god ide.

Jesus vidste, hvad de talte om. Jesus vidste, at han ikke var
kommet ned fra Himrnelen til denne verden for at blive konge. Han
havde et andet arbejde, som var langt mere vigtigt.

Jesus kaldte pä sine disciple og sagde, at de skulle gä i bäden og
sejle over tll den anden side af soen. Sä ville han selv komme lidt se-
nere. De skulle vente pä ham derovre.

Afr nej, Jesus kan da ikke mene, at vi skal efterlade ham her,
trenkte de. Men Jesus mente det virkelig. Og när Jesus bad dem
om at g@re noget, adlgd de.

Disciplene ventede ved bredden af soen, indtil det naesten var
blevet morkt. De tenkte, at Jesus mäske ville komrne og sejle med
dem.

Jesus havde noget andet at gore netop da. Han vendte sig til
skaren og bad dem om at Eä hjem. Aldrig havde nogen af dem hgrt
Jesus tale pä den mäde. Det var, som orn han allerede var blevet
konge og han befalede dem at gä. Og sä gik de.

Sä gik Jesus langere op ibjergene. Han ville gerne vare alene.
Han ville gerne bede til sin Fader i Himmelen.

Medens disciplene ventede pä Jesus nede ved bredden, be-
gyndte det at blive morkt. Til sidst gik de ibäden og begyndte at
sejle til det sted, Jesus havde sagt. Men der var noget galt. De
skaldte nemlig ud og var vrede. De syntes ikke, Jesus skulle have
sendt dem af sted. De syntes, han skulle have ladet folket gore ham
til konge.Og jo mere de tankte pä det, des mere vrede blev de.

Jesus vidste , at hans medhjelpere beklagede sig. Jesus ville le-
re dem, at der var noget andet, de hellere skulle gore. De havde no-
get at g0re, som var langt mere vigtigt end at vrere medhjelpere for
en konge. De havde glemt, at de skulle vere predikanter og larere
og fortalle folket om Gud.

Sä blev der stormvejr pä soen, og det gav dem andet at trenke
pä. Det var en voldsom storm. Vinden blaste härdere og härdere.
Bolgerne blev hojere og hojere. Disciplene blev bange. De glemte,
at de var vrede pä Jesus. De Onskede, at han ville komme og hjelpe
dem. Til sidst bad de om hjalp.

Jesus vidste hele tiden, hvordan de havde det ibäden. Han syn-
tes, det var synd for dem. Han vidste, at mrendene var ved at lare
deres lektie. Han vidste, at de beh@vede ham. Derfor tog han ud til
dem.

Jesus havde ingen bäd. Han länte heller ingen. Det var ikke
nodvendigt for ham. Han begyndte bare at gä lige ud pä vandetl
Han gik hen imod bäden, hvor hans medhjelpere var.

Disciplene sä ham komme. De vidste ikke, hvem han var. De
blev bange. Men Jesus räbte ud til dem: >l skal ikke vere bange.
Det er mig.<

Det syntes Peter var veldig spendende. Han ville ogsä gerne
gä pä v;lndet. Han räbte tilbage til Jesus: >Herre, hvis det virkelig er
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dig, sä sig at jeg skal komme ud til dig pä vandet!< >Kom!< sagde
Jesus.

Peter klatrede ud over bädens kant. Han trädte ud pä vandet.
Han gik pä vandet. Han blev ved med at se pä Jesus. Men sä be-
gyndte han at blive bange. Pludselig lige sä snart han ikke lan-
gere sä pä Jesus, begyndte Peter at synke. Der var nogle hoje bgl-
ger mellem ham og Jesus. )Herre, frels mig!< skreg han.

Jesus var der lige idet samme og tog fat i Peters händ. Han trak
ham op, indtil han igen stod pä vandet. Sammen gik de hen imod
bäden.

Da de klatrede op ibäden, var soen igen blevet rolig. Og Peter
var ikke langere stolt. Han vidste, at hvis Jesus ikke havde hjulpet
ham, ville han vrere sunket, sunket ned ivandet og druknet. Han
havde lart sin lektie. Han mätte stole pä Jesus ikke pä sig selv.

Det er ogsä en vigtig lektie for dig og mig at lare. Vi mä ikke
tanke, at vi er mere betydningsfulde end nogen anden. Vi mä hu-
ske, at det er Jesus, der er betydningsfuld ikke os selv.

Lad og lige nu bede Jesus om at tage ansvaret for os. Sä vil vi
ikke g@re, som Peter gjorde. Vi vil se pä Jesus hele tiden.
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