L E K S E TI

Ikke slipp!
Henvisninger
1. Mosebok 39;
Alfa og Omega 1,
side 195-199.

Minnevers:
«Hold fast på det du
har, så ingen tar fra
deg din krone»
(Johannes'
Åpenbaring 3,11).

Mål:
At barna skal:
Vite at menighetsfamilien er Guds redskap til å hjelpe dem
å leve for ham.
Føle takknemlighet
for det de lærer om
Gud i menighetsfamilien.
Gi respons ved å gi
seg helt over til Gud
etter hvert som de
lærer å tjene og elske
andre.

Den røde tråden:
Min kristne familie
hjelper meg å leve
for Jesus.
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Månedens tema
Vi lærer kristne verdier.

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Josef blir ført til Egypt hvor han blir solgt til Potifar, som gir
ham i oppgave å ta seg av sin private bolig. Potifars kone frister
ham og vil ha ham til å gjøre det som er galt. Josef nekter hele
tiden. En dag griper hun kappen hans og beholder den mens han
flykter unna. Deretter lyver hun om Josef og sier at han prøvde å
angripe henne. Løgnene hennes fører til at Potifar setter Josef i
fengsel.

Denne leksen handler om fellesskap
Hver dag må vi som Josef ta imot Gud av hele vårt hjerte når
vi har lært om ham i menigheten. Da gir han oss kraft til alltid å si
nei til Satan.

Lærerens «verdt å vite»
«Fordi han var blitt vant med farens omsorg, følte han [Josef]
at han ikke var forberedt på å møte de vanskelighetene han ville
møte som en fremmed og foraktet slave.
Så begynte han å tenke på sin fars Gud. Helt fra barndommen
var han blitt opplært til å elske og ære ham. Ofte hadde han sittet
i teltet hjemme og hørt faren fortelle om drømmesynet han hadde
hatt da han måtte flykte hjemmefra. Han hadde hørt om Herrens
løfter til Jakob og om hvordan de var blitt oppfylt. I nødens time
hadde engler kommet for å veilede, trøste og beskytte ham. Josef
hadde hørt om hvordan Gud hadde åpenbart sin kjærlighet ved å
skaffe til veie en forsoner for menneskene. Nå stod alle disse dyrebare lærdommene levende for ham. Han trodde at fedrenes Gud
også ville være hans Gud. I dette øyeblikket overgav han seg helt
og fullt til Herren, og bad om at han som var Israels vokter, måtte
være med ham i landflyktigheten» (Alfa og Omega, bind 1, side
195-196).

Dekorering av rommet
Se 9. lekse.

FELLESSKAP

Program
Program

1

Minutter

Aktiviteter

Dette trenger du:

Velkommen

etter hvert

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

Papp eller brunt papir, egyptisk
drakt og hodeplagg, puter (valgritt)

Forberedelsesaktiviteter

Inntil 10

A. Ikke hele sannheten

Ark med forskjellig farge på hver
side

B. Kongen befaler

Dittg
val

2

Sang og bønn*

Bibelfortellingen

Inntil 10

Inntil 20

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt
Bønn

Diverse sangbøker
Barnas misjon
Kollektbeholder
Ingenting

Å oppleve fortellingen

Kart over Egypt og Kanaan, bakgrunn som viser Potifars hus,
hjørne er fengselscelle, bibelske
klær (inkludert hodeplagg), voksen
«Josef»

Minneverset

Minnevers så alle kan se det, garnnøste

3

Leksen i praksis

Inntil 15

Kraft til å si nei

Liten beholder med vann, konditorfarge, ca. 100 ml blekemiddel

4

Del med andre

Inntil 15

Sett det sammen!

Remser med farget papir, papp eller
små fliser, sterkt lim, 25 x 25 cm
tynn papp

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

Du trenger:
• papp eller
brunt papir
• egyptisk drakt
og hodeplagg
• puter (valgritt)

1

Forberedelse: Lag en stor trekant og ram inn døråpningen med den.
Den skal forestille en pyramide. Når barna kommer, hilser du dem velkommen i egyptisk drakt og hodeplagg. Si: Velkommen til Egypt. (Valgfritt: La
dem sitte på puter i stedet for stoler.)
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? Sett dem i gang med den innledende aktiviteten du har valgt.

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

Du trenger:
• ark med
forskjellig
farge på hver
side

A. Ikke hele sannheten
La barna sette seg på to rader med ansiktet mot hverandre. Vis fram arket slik at
den ene fargen er synlig for den ene raden med barn, og den andre fargen er synlig
for den andre raden. Spør: Hvilken farge ser dere?

Oppsummering
Spør: Hvorfor ble dere ikke enige om fargen på arket? (fordi noen så én farge,
mens andre så en annen farge.) Hvorfor kunne du ikke se den andre fargen? (Fordi jeg
satt der jeg satt.) Hva følte du? (Kanskje de tok feil. Jeg ville se det selv.)
Si: Det er slik det er i livet noen ganger. Vi ser ikke hele sammenhengen. Ofte er
ting annerledes enn de ser ut. La oss slå opp til Johannes' Åpenbaring 3,11. Les det
høyt. Samme hvordan ting ser ut, må vi holde oss til Jesus og huske alt det vi har lært
om ham. Dette er nemlig dagens budskap:
MIN KRISTNE FAMILIE HJELPER MEG Å LEVE FOR JESUS.

B. Kongen befaler
To voksne leder ut i Kongen befaler, men si til barna at de bare skal gjøre som den
ene læreren sier. Den andre skal de overse, samme hva han eller hun måtte finne på.
Fortsett til noen gjør en feil og følger «feil leder.»

Oppsummering
Spør: Hvordan var det å høre to forskjellige stemmer? (forvirrende) Hvordan
klarte du å følge den stemmen du skulle lytte til? (Jeg stengte den andre ut.) Hva gikk
galt? (Noe stengte for så jeg ikke så hvem som talte; jeg var nærmere den gale stemmen.) La oss slå opp til Johannes' Åpenbaring 3,11 og lese teksten. Les høyt sammen.
Noen ganger er det vanskelig å ære Jesus, særlig når andre rundt oss ikke gjør det.
Hva er det som kan hjelpe oss å gjøre det? (det vi lærer på sabbatsskolen, det foreldrene våre lærer oss, det vi leser i Bibelen) La oss si dagens budskap sammen:
MIN KRISTNE FAMILIE HJELPER MEG Å LEVE FOR JESUS.
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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 og repeter minneverset. Nevn fødselsdager, spesielle begivenheter eller prestasjoner. Ønsk gjester spesielt velkommen.

Forslag til sanger
Se «Forslag til sanger» lekse 9.

Misjon
Bruk Barnas misjon. Spør: Hva lærte du om Guds familie i misjonsfortellingen i dag? Pek
på en anledning da noen sto for det som var rett selv om det var vanskelig.

Kollekt
Si: Vi kan leve for Jesus ved å hjelpe vår kristne familie omkring i verden når vi gir våre pengegaver.

Du trenger:
• kollektbeholder

Bønn
Be en «popkornbønn». Be barna be korte setninger fra overalt i rommet (slik popkorn
spretter). De kan takke Gud for det de har lært i menighetsfamilien, eller for den kraft han gir
dem så de kan leve for ham.
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2

Bibelfortellingen
Du trenger:
• kart over Egypt og Kanaan
• bakgrunn som viser Potifars hus
• et hjørne som fengselscelle
• bibelske klær (inkludert hodeplagg)
• voksen «Josef»

Å oppleve
fortellingen
En voksen
kledd ut som
Josef forteller
historien slik:

Hei, gutter og jenter. Jeg heter Josef.
[Voksen kledd ut som Josef har på seg bibelsk
kjortel.] La meg vise dere hvor jeg kom fra
og hvor jeg befinner meg nå. [Josef viser
dem et kart. Forklar at han er 300 – 500 km
hjemmefra.] Da brødrene mine solgte
meg, var jeg fristet til å si adjø til Gud. Jeg
lurte på hvordan Gud kunne la meg bli
solgt som slave og ført så langt hjemmefra. Men så begynte jeg å tenke på alt
det far hadde fortalt meg om Gud. Han
hadde sagt at Gud alltid holder sine
løfter, og at han var veldig glad i oss. Jeg
bestemte meg for å overlate livet mitt
helt og fullt til min fars Gud. [Josef bøyer
hodet i bønn.] Jeg ba ham om å være med
meg i dette fremmede og skremmende
landet som het Egypt. Og han var med
meg. [Josef tar på seg egyptisk hodeplagg.]
Gud var med meg og velsignet meg
overalt. Da jeg ble solgt til en mann som
het Potifar, velsignet Gud Potifar også!
[Josef står i «Potifars hus.»]
Gud fortsatte å velsigne meg og mitt
arbeid. Derfor var det også mange som
likte meg. Snart ble jeg ansvarlig for hele
Potifars hus.
Potifars kone la også merke til at jeg
gjorde en god jobb. Det så ut til at hun
likte utseendet mitt også. Satan brukte
henne til å friste meg.
En dag ba Potifars kone meg om å
gjøre noe som jeg visste var galt. Jeg var
veldig glad i Gud og ville ikke gjøre ham
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trist. Derfor sa jeg tvert NEI til henne!
Tja, jeg sa mer enn det. Jeg sa:
«Hvordan skulle jeg synde mot Gud?» Jeg
visste at det ikke ville være rett å gjøre
det hun ba meg om. Det ville vært en
synd, og det ville gjort Gud trist og lei
seg.
Men Potifars kone ga ikke opp. Hver
dag ba hun meg om å komme til seg, og
hver dag sa jeg «NEI!» Da hun skjønte at
jeg ikke kom til å gjøre det hun ba om,
bestemte hun seg for å skape vanskeligheter for meg.
«Jeg vil være alene med deg,» sa hun
til meg.
Igjen sa jeg «NEI!» Jeg bestemte meg
for å komme meg fort ut derfra. [Josef
forlater «Potifars hus» i all hast.] Da jeg
snudde meg og gikk, grep hun fatt i kappen min og dro den av meg.
«Hjelp!» ropte hun for at de andre
tjenerne skulle komme. «Josef prøvde å
forgripe seg på meg!»
Det var ikke sant. Jeg hadde vært trofast mot Gud og lojal mot Potifar som
min herre. Men Potifars kone viste ham
kappen min. Hun sa at jeg hadde
angrepet henne og latt kappen min bli
igjen. Jeg ble kastet i fengsel. [Josef står i
«fengsel».]
Det var ille nok å bli solgt som slave.
Men dette! Jeg mistet jobben min enda
jeg hadde valgt å ikke synde mot Gud
eller mot Potifar. Jeg ble kastet i fengsel
uten å ha gjort noe galt. Det har ikke
vært lett. Jeg sitter i fengsel, men jeg vet
at Gud er med meg ennå. Jeg vet at han
kommer til å fortsette å velsigne meg. Jeg
er sikker på at dette ikke er slutten for
meg. Jeg må vente og stole på Gud.
Gud vil gjerne være med deg også,
hvis du ber ham om det. Når han er med
deg, hjelper han deg å si «Nei» til Satan
og hans fristelser. Det lærte jeg mens jeg
var hjemme hos faren min. Jeg har aldri

glemt det. Husk alltid på det dere har lært
om Gud hjemme. Du blir sterkere når du
lærer ham bedre å kjenne. Og du trenger
ikke å bekymre deg for hva som skal kan
skje med deg.

Oppsummering
Oppmuntre barna til å stille «Josef»
spørsmål om hans erfaringer. Spør så:
Hvordan fikk Josef styrke, mot og lyst til
å stole på Gud samme hva som skjedde
med ham? Led svarene mot det faktum
at Gud ga ham alt dette da Josef
bestemte seg for å holde seg nær til ham.
Hvordan fikk han først vite at Gud kunne
gi ham alt dette? (hjemme, fra det hans
far fortalte ham) Hva fikk Josef til å si nei
til Satans fristelser og leve for Jesus i alt
han gjorde? (Han stolte på Gud. Han
overga seg til Gud. Han husket hjemmet
sitt.) Hvordan minner minneverset oss
om det Josef gjorde? Les Johannes'
Åpenbaring 3,11 sammen. (Han klynget
seg til troen. Han husket det han hadde
lært hjemme.) Hva betyr dette minneverset for deg? (Jeg kan stole på Gud og
leve for ham hjemme og i menigheten,
og det kan jeg fortsette med når jeg blir
større og flytter hjemmefra.) La oss si
dagens budskap sammen igjen:
MIN KRISTNE FAMILIE
HJELPER MEG Å LEVE FOR
JESUS.

Minnevers
Si: Vi har netDu trenger:
topp lest minnever• minnevers så
set vårt og snakket
alle kan se det
om hva det kan bety • garnnøste
i våre liv. Nå skal vi
øve oss på å si det.
Be barna sette seg i små sirkler. Et barn
holder et garnnøste og sier det første
ordet i minneverset. Barnet holder fast i
den ene enden av garnet og kaster
nøstet til et annet barn mens garnet får

rulle av. Det barnet som tar imot nøstet,
sier det neste ordet i minneverset. Også
dette barnet holder fast i garnet og
sender nøstet til et annet barn. Forsett
slik til hele verset er sagt. Garnet skal nå
se ut skal nå se ut som et reir, med tråder
på kryss og tvers. Minn barna om å
holde «fast på det [de] har» (Johannes'
Åpenbaring 3,11). Rull opp garnet før
dere gjør det om igjen. (Tilpasset fra The
Big Book of Bible Games, [Gospel Light,
Ventura, CA, 1996], side 43.)

Du trenger:
• Bibler

Vi leser Bibelen sammen
Skriv de to følgende overskriftene så
alle kan se dem: «Sto fast» og «Falt». Si: Vi
skal lese noen bibelvers om mennesker
som møtte fristelser. Noen sto fast og
andre falt. Hjelp barna å finne versene
nedenfor og lese dem. Etter å ha lest
hver gruppe med vers, spør du barna
hvilken overskrift du skal skrive navnet
under og hvorfor de hører til der.
1. Mosebok 6,9.11,22(Noah)
1. Mosebok 39,1-9 (Josef)
Job 2,3
(Job)
Josva 7,20-22
(Akan)
Dommerne 14,2.3.8 (Samson)
Rut 1,15.16
(Rut)
Daniel 6,5
(Daniel)

Oppsummering
Si: Hvordan føles det når du blir
fristet til å gjøre det som er galt? (noen
ganger interessert, andre ganger skremt,
etc.) Hvordan kan du klare å stå fast når
noen frister deg? (Lære å virkelig elske
Gud i min kristne familie [hjemme,
menigheten og kristen skole] og be ham
om å hjelpe meg samme hvor jeg er.) La
oss si budskapet vårt sammen:
MIN KRISTNE FAMILIE
HJELPER MEG Å LEVE FOR
JESUS.
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Leksen i praksis
Kraft til å si nei

Du trenger:

Forklar for barna at det er ikke alltid
at en liten synd (tilsett vannet en dråpe
konditorfarge) synes å gjøre så stor en
forskjell. Det kan til og med se ut som
om selv en hel rekke gale valg egentlig
ikke spiller noen rolle (tilsett noen flere
dråper). Men som dere ser, når vi fortsetter å gjøre galt, begynner det å vises, og
det forandrer livene våre.
Si: Josef visste at det ville ødelegge
livet hans om han falt for de fristelsene
han møtte. Han visste også at å leve for
Jesus betyr å be Jesus om kraft til å motstå fristelser.

• liten beholder
med vann
• konditorfarge
• ca. 100 ml
blekemiddel

Spør: Enn om du allerede har sagt ja
til en fristelse som har fått deg til å gjøre
noe som gjør Jesus lei seg? Bibelen
forteller oss at om vi har valgt feil, så
lover Jesus å tilgi oss og glemme det vi
har gjort når vi ber ham om det. (Tilsett
blekemiddel til det fargede vannet.) Hva
føler du nå? (Godta svar.) Dersom du
holder deg nær til Jesus og lever for
ham, får du hjelp til å si nei til fristelser.
Be din kristne familie om å be for deg.
Det er kraft i bønn. Hva er det vi bør
huske på? La oss svare med budskapet
vårt:
MIN KRISTNE FAMILIE
HJELPER MEG Å LEVE FOR
JESUS.

4

Del med andre
Du trenger:
• lange, smale
remser med
farget papir til
veving
• papp, ELLER
små fliser
• sterkt lim
• 25 x 25 cm
tynn papp
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Sett det sammen!
Barna vever en dekkebrikke av papir,
eller sett sammen små fliser så de får en
bordbeskytter. Be barna gi det til noen i
deres kristne familie denne uken.

Oppsummering
Si: Dekkebrikken (eller bordbeskytteren) som du lager er nyttig til å
beskytte bordet. Hvordan kan dekkebrikken (eller bordbeskytteren) beskytte
mot noe? (dekkebrikke beskytter middagsbordet mot matsøl; bordbeskytter
beskytter bordplaten mot varmen fra gryter og kasseroller) Dekkebrikken (eller
bordbeskytteren) duger ikke til noe hvis
ikke bitene settes sammen. En dekkebrikkeremse (eller ei flis) beskytter ikke.
De må arbeide sammen som et lag. Når
vi spiller på lag med Jesus og hans fami-

lie, blir vi beskyttet mot den ondes fristelser. Jesus arbeider ofte gjennom sin
familie og hjelper oss å lære å stå imot
fristelse og leve for ham. Hvordan?
(Familier ber for oss; de lærer oss om
Gud og Bibelen; med sitt eksempel viser
de oss hvordan vi skal leve; de er våre
venner, etc.) Denne uken gir du din
dekkebrikke (eller bordbeskytter) til en
som tilhører din kristne familie og
takker dem fordi de hjelper deg å lære å
leve for Jesus. La oss si budskapet vårt
sammen:
MIN KRISTNE FAMILIE
HJELPER MEG Å LEVE FOR
JESUS.

Avslutning
Be om frivillige som takker Gud for
deres kristne familie og den støtten de
får til å stå imot det som de vet er galt.

Henvisninger
1. Mosebok 39;
Alfa og Omega 1,
side 195-199.

Minnevers
«Hold fast på det
du har, så ingen tar
fra deg din krone «
(Johannes' åpenbaring 3,11).

The Message
Min kristne familie
hjelper meg å leve
for Jesus.

Ikke slipp!
Husker du sist gang noen ville ha deg til
å gjøre noe som du visste var galt? Hva
gjorde du? Husket du det du hadde lært
hjemme eller i menigheten om det å leve for
Jesus? Hjalp det deg til å velge riktig? Josef
husket at hans fars Gud var med ham og
ville hjelpe ham.
Da brødrene hans solgte ham, kunne
Josef blitt fristet til å gi opp sin tro på Gud.
Han kunne ha tenkt som så at Gud ikke
burde ha latt ham bli sendt så langt hjemmefra. Men da han ble fristet til å tenke slik,
husket han alltid på det faren hans hadde
lært ham om Gud. Han hadde fortalt Josef
at Gud alltid holder sine løfter. Josef
bestemte seg for å gi seg helt over til sin fars
Gud. Til gjengjeld velsignet Gud ham.
Bibelen sier: «Herren var med Josef» (1.
Mosebok 39,2). Da Josef ble solgt til en
mann som het Potifar, var Gud med ham og
velsignet Potifar også!
Snart ble det til at Potifar satte Josef til å
styre hele huset sitt. Gud velsignet Josef, og
mange likte ham.
Potifars kone la merke til at Josef gjorde
en god jobb. Hun så også at han var veldig
kjekk. Satan brukte henne til å friste Josef.
En dag ba Potifars kone Josef om å
gjøre noe som han visste
var galt. Siden Josef alltid
holdt seg nær til Gud, sa
han «Nei!» Ja, han sa mer
enn det. Han sa «Hvordan
kan jeg synde mot Gud?»
Josef visste at det ville
være galt å gjøre det
denne kvinnen ba ham
om. Det ville være synd,
og det ville gjøre Gud trist.
Men Potifars kone ga
ikke opp. Hver dag ba hun
Josef å komme til seg. Og
hver dag nektet han. Da
hun skjønte at Josef ikke

kom til å gjøre det hun ville, bestemte hun
seg for å skape vanskeligheter for ham.
«Jeg vil være alene med deg,» sa hun til
Josef.
Igjen sa Josef «Nei». Da han snudde seg
for å gå, tok hun tak i kappen hans og rev
den av. «Hjelp!» ropte hun for å få de andre
tjenerne til å komme. «Josef prøvde å forgripe seg på meg!»
Det var ikke sant. Josef hadde vært trofast mot Gud og lojal mot sin sjef Potifar.
Men Potifars kone viste fram Josefs kappe.
Hun sa at Josef hadde angrepet henne og
latt kappen sin bli igjen. Så Potifar kastet
Josef i fengsel.
Stakkars Josef! Han hadde mistet jobben
sin enda han ikke hadde gjort noe galt. Selv
om Josef var i fengsel, så visste han at Gud
ennå var med ham. Han trodde på at Gud
ville fortsette å velsigne ham.
Gud ønsker å velsigne deg også. Når du
lar Gud komme nær til deg, er det mye lettere å leve for Jesus. Da er det lettere å si
«Nei» til fristelser.
Josef lærte dette da han var hjemme
hos sin far, og han glemte det aldri. Du må
aldri glemme det du har lært om Gud gjennom din kristne familie. Når du blir bedre
kjent med Gud, blir du sterk, og du trenger
ikke å bekymre deg for hva som skal skje
med deg.
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ELEVMATERIELL
Daglige aktiviteter
Sabbaten
· Gå en sabbatstur sammen med familien og vær på
utkikk etter hjemmene til dyra, fuglene og insektene.
Hvordan beskytter hjemmet deres dem mot fiender?
Hvordan er Gud med på å beskytte hjemmet ditt mot
fiender? Les 1. Peter 5,8.9. Les dagens fortelling om
Josef. Hvordan hjalp Josefs hjem ham til å stå imot
fristelser? Hvordan hjalp det ham til å leve for Jesus?
· Les Johannes' Åpenbaring 3,11 og si hva det betyr for
deg.
Søndag
· På familieandakten: Les og snakk sammen om
1. Mosebok 39,1-6 og Alfa og Omega, bind 1, side 195,
fjerde avsnitt. Hold fast på det du har lært!
· Hvis du skal bli reddet fra å synke, må du holde godt
fast i den livbøyen som blir kastet ut til deg. Tegn en
stor livbøye på kartong. Skriv minneverset ditt i
midten. Heng det opp på rommet ditt.
Mandag
· På andakten går dere gjennom huset og samler sammen ting som beskytter dere (myggspray, paraply,
frakk, støvler, etc.) Hva beskytter de deg mot? Vår
kristne familie og Gud beskytter oss mot det som vil
oss ondt. Det var også slik for Josef. Les 1. Mosebok
39,7-9.
· Se på minneverset ditt i livbøyen. Dekk det til. Hvor
mye av minneverset klarer du å si uten å se på det?
Tirsdag
· Les og snakk sammen om 1. Mosebok 39,10-12 med
familien. Josef flyktet fra det som fristet ham. Gud
kan også hjelpe oss til å holde oss borte fra fristelser.
Les Jakob 4,7 sammen og snakk om hvordan dere
kan få hjelp til å unngå å bli fristet.
· Si minneverset med egne ord. Syng «Sett deg for et
hellig mål» [«Våg å stå som Daniels menn»] (Barnas
Lovsang nr. 123 a og b) før dere ber.
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Onsdag
· På familieandakten tegner du et bilde av Josef som
arbeider i Potifars hus i boken Fortellingen om Josef
som du begynte på sist uke. Skriv noen ord om bildet
ditt.
· Les og drøft 1. Mosebok 39,13-19. Har noen blitt sint
på deg fordi du valgte å gjøre Guds vilje? Hvorfor
det? Fikk du hjelp av din kristne familie? Hvordan?
· Si minneverset og fortell hva det betyr for deg.
Torsdag
· Det Josef hadde lært hjemme, ble igjen satt på prøve.
På andakten leser dere om det i 1. Mosebok 39,2023.
· Klipp ut 14 smale papirstrimler. På hver av dem skriver du ett av ordene fra minneverset. Lag en lenke av
strimlene, og pass på at du får med ordene i riktig
rekkefølge. Minneverset forteller hvorfor Josef forble
tro mot Gud også i fengselet.
· Før dere ber, synger dere «Jeg har besluttet å følge
Jesus.»
Fredag
· På familieandakten: Del med hverandre noen av de
gangene Gud har hjulpet dere å si «Nei» til fristelser
denne uken. Be Gud om tilgivelse for de gangene
dere sa «Ja».
· Les 1. Korinter 10,13. Les verset en gang til og si
navnet ditt i stedet for «dere». Be for hverandre og
takk Gud fordi han hjelper dere å si «Nei» til fristelser.
· Vis fram «joseflenken» som du laget i går. Be familien
om å si minneverset sammen med deg.
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