PETRUSbreven

Första & andra
Simon Petrus
Till ledaren
Hjälpmedel du kan använda:
Illustrerade biblar för barn
Flanellograf
Video; Här kommer Jesus ”Petrus”
(det finns flera berättelser på samma video)
Levande berättelser av Arthur S. Maxwell

Undervisningsförslag:
Vi lär känna Simon Petrus
(bibelcitat finns på bildsidorna)

Tips
Kopiera bilderna på OH film (finns med i lektionen) och berätta bild för bild.
Bild 1)
Bild 2)
Bild 3)
Bild 4)
Bild 5)
Bild 6)
Bild 7)
Bild 8)

Följ mig

* Petrus + foten från Markus
* Från någon illustrerad barnens bibel
Bekännelsen
* Från någon illustrerad barnens bibel
* Petrus betyder KLIPPA
Petrus fråga
* Tillsammans knäcker ni frågan i labyrinten.
* Levande berättelser (bok 8)
Härlighetens berg
* Levande berättelser (bok 8)
Protesten
* Illustrera berättelsen genom att en person är Jesus och en
annan är Petrus. Ett fat med vatten och en handduk behövs.
Förnekelsen
* Här finns många möjligheten, använd den du tycker är bäst.
Överraskningen * Troligen har du berättat denna story i Markus, nu är det dags att repetera.
Uppdraget
* Levande berättelser (bok 9)

Läs brevet av Petrus (finns med i lektionen).

Egna tips:
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Nya Testamentet
PETRUSbreven; Brev

Sång

Hälsa den, särskilt den
som misslyckats gång på gång,
men som ändå i sitt hjärta älskar mig.
Jag är med dig alla dar,
reser dig ur nederlag.
gör dig stark, fast du är svag.

LEKTION:
Simon Petrus
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Nya Testamentet
PETRUSbreven; Brev

FORSTA

B

Uppgift: Lös uppgifterna
på bilderna 3, 4 och 6.

LEKTION:
Simon Petrus

& ANDRA

PETRUSBREVEN

av
Petrus

Följ mig

Bekännelsen

Petrus fråga

Jesus kallar bröderna
Petrus och Andreas att bli människofiskare
Mark 1:16-18

Jesus gav Simon
namnet Petrus, som betyder KLIPPA.
Matt 16:13-19

Petrus undrar hur många gånger
han skall förlåta. Följ vägen från pilen.
Färglägg ytorna med prick i så får du en siffra
Matt 18:21-22

Härlighetens berg

Protesten

Förnekelsen

Vad säger Petrus
när Jesus vill tvätta hans fötter?
Joh 13:2-15

Vad är det Petrus säger
tre gånger? Färglägg alla ytor med prick i.
Luk 22:54-62

SIMON
PETRUS

Uppdraget

SE

LIA

De två övriga som var med hette
Mose och Elia. Skriv in M och E på rätt plats!
Matt 17:1-8

Överraskningen

Petrus kommer emot Jesus i sjön.
Joh 21:1-14

Jag pöste och log
tills tuppen gol.
Sen kom Jesus med
morgonsol.
Vem är jag?

Ge
dem mat!

Bli en
herde!
Gör
lärjungar!

Jesus ger Petrus tre uppdrag!
Joh 21:15-17
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FORSTA

C

LEKTION:
Simon Petrus

Uppgift: Lös uppgifterna
på bilderna 2-7.

& ANDRA

PETRUSBREVEN

av
Petrus

Följ mig

Bekännelsen

Petrus fråga

Jesus kallar bröderna
Petrus och Andreas att bli människofiskare.
Mark 1:16-18

Jesus gav Simon
namnet Petrus, som betyder... vad då?
Sök i Petrus hår.
Matt 16:13-19

Vad undrar Petrus?
Följ vägen från pilen.
Matt 18:21-22

Härlighetens berg

Protesten

Förnekelsen

Vilka var de två övriga som var med?
Bokstäverna hittar du i bergsnamnen.
Matt 17:1-8

Vad säger Petrus
när Jesus vill tvätta hans fötter?
Joh 13:2-15

Vad är det Petrus säger
tre gånger? Färglägg alla ytor med prick i.
Luk 22:54-62

Överraskningen

Vem kommer emot Jesus
i sjön? Färglägg alla linjer som har en svart
prick i båda ändar. Rita en sol som går upp.
Joh 21:1-14

SIMON
PETRUS
Jag pöste och log
tills tuppen gol.
Sen kom Jesus med
morgonsol.
Vem är jag?

Uppdraget
Ge
dem mat!

Bli en
herde!
Gör
lärjungar!

Jesus ger Petrus tre uppdrag!
Joh 21:15-17

Nya Testamentet
PETRUSbreven; Brev

B/C

Uppgift: Vad var det Petrus hörde när
han förnekade Jesus? Drag streck från
1 framåt. Skriv ljudet i pratbubblan.

LEKTION:
Simon Petrus

De två Petrusbreven
...handlar om att vi ibland får lida för
Jesu skull och att Jesus faktiskt
ska komma
tillbaka en
dag.

Simon
Petrus
Petrus var den av Jesu
lärjungar som alltid ville
vara först och bäst. Ibland ledde denna iver Petrus rätt,
ibland fel. En gång när Jesus frågade lärjungarna om de
visste vem han var, svarade Petrus genast: ”Du är Messias, den
levande Gudens Son”. Vid det tillfället fick Petrus det namn han är mest
känd för, alltså Petrus, som betyder ”klippa”. Förut kallades han Simon.
En annan gång när lärjungarna rodde över Gennesarets sjö och det började
storma, kom Jesus gående till dem på vattnet. Genast ville Petrus pröva
hur det var att gå på vatten (Matt 14:28-32) och Jesus bjöd honom faktiskt
att stiga ur båten. Vattnet bar honom en bit, men när Petrus såg vågorna
blev han rädd och började sjunka. Jesus räddade honom och tillsammans
gick de tillbaka till båten.
När korsfästelsen närmade sig började Jesus tala om att han skulle bli
dödad av dem som inte trodde på honom. Då sa Petrus genast att han var
beredd att dö med Jesus. ”Nej Petrus”, sa Jesus då, ”du kommer istället att
förneka mig tre gånger”. Så skedde också. Men bibeln berättar för oss att
Petrus fick en särskild hälsning efter Jesu uppståndelse.
Och så blev
Petrus ändå en Minnesvers:
Text: Hälsa den, särskilt den
stor apostel i
Dan som misslyckats gång på gång,
Ni har blivit
Bertlin
Jesu
tjänst.
men som ändå i sitt hjärta älskar mig.
friköpta
Musik:
Benny
Borg

Jag är med dig alla dar,
reser dig ur nederlag.
gör dig stark, fast du är svag.

med Kristi
dyrbara blod.
1 Petr 1:18-19

Tillbehör
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LEKTION:
Simon Petrus

3
2
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Ge
dem mat!

Bli en
herde!
Gör
lärjungar!
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LEKTION:
Simon Petrus

Till _______________________________________________!
Simon Petrus, det är jag det. Kort stubin har jag men ju mer
Jesus fått plats i mitt liv desto mer eftertänksam har jag blivit.
I början trodde jag nog att jag var bäst av alla lärjungarna. Men
den där gången när jag förnekade Jesus blev jag knäckt. Jag älskade
honom så mycket och ändå kunde jag bära mig åt så där...
Nå, nu vet ni att Jesus förlät mig. Och efter sin uppståndelse gav
han mig nytt förtroende. Det är därför jag kan skriva till er nu.
En sak ska ni veta med all säkerhet. Allt vad Jesus sagt håller.
Ha det så bra och sköt om er alla.
Hälsningar er bror i Herren,
Petrus

TILL _________________
I

______________________

AV

PETRUS
Extra frimärke för
t ex” brevportot”
om du vill lägga in
brevet i ett kuvert.

av Petrus

