LEKSE TO

Tunger av ild
Henvisninger
Apostlenes gjerninger
2; Alfa og Omega, bind
6, side 28-36 (AA:3546).

Minnevers
«Se, hvor godt og
vakkert det er når brødre bor fredelig sammen» (Salme 133,1).

Mål:
At barna skal:
Vite at de som er med
i Guds familie kommer
sammen for å tilbe og
arbeide for ham.
Føle en lengsel etter å
være med på
aktivitetene i kirken og
ellers være hvor dem
som er i Guds familie er
samlet.
Gi respons ved å be
og tilbe sammen med
andre troende hjemme,
på skolen og i
menigheten.

Den røde tråden
Den Hellige Ånd hjelper
meg å sette pris på å
kunne tilbe sammen
med andre.

Månedens tema:
Vi er aktive i Guds familie

Kort sammendrag av bibelfortellingen
På pinsefestens dag kommer disiplene og noen andre troende
sammen for å be. Mens de ber, kommer det et brus fra himmelen
som fra en sterk storm. Den Hellige Ånd kommer ned fra himmelen og fyller hele huset. Han setter seg på hver enkelt i en
skikkelse som ligner på flammer. Disiplene begynner å tale
fremmede språk. Jøder som har kommet til Jerusalem fra andre
land forstår det disiplene sier, for de hører om Jesus på sitt eget
språk. Peter taler til folkemengden, og 3000 mennesker slutter seg
til de troende.

Denne leksen handler om fellesskap.
Akkurat som de troende kom sammen for å be og vente på at
Den Hellige Ånd skulle komme over dem, kan også vi regne med
å bli velsignet når vi tilber sammen med andre troende.

Lærerens «verdt å vite»
Pinse var en jødisk høytid som ble feiret 50 dager etter påske.
Den kom bare 10 dager etter at Jesus fór opp til himmelen. «Dette
var en av de tre høytidene da jødiske menn måtte 'tre fram for
Herren Gud' (2 Mos 23,17) – det vil si at de måtte reise til templet»
– SDA Bible Commentary, side 863).
«Som tunger av ild satte Den Hellige Ånd seg på alle som var
til stede. Det var tegnet på den gaven disiplene fikk. . . . Ilden symboliserte den brennende iver bak apostlenes arbeid og kraften
som fulgte deres tjeneste.» – Alfa og Omega, bind 6, side 30
(AA:39).
«[Den Hellige Ånd] var tegnet på den gaven disiplene fikk for å
kunne tale flytende på språk som tidligere var ukjente for dem. . . .
Alle kjente språk var representert. . . . Fra da av var disiplenes
språk rent, enkelt og nøyaktig, enten de talte sitt morsmål eller et
fremmed språk. . . .
Prester og ledere. . . . hadde drept nasareeren, men nå stod de
overfor hans ulærde tjenere fra Galilea og hørte historien om hans
liv og tjeneste på alle kjente språk. . . .
Sløret som hele tiden hadde hindret dem [disiplene] i å se hva
som var blitt avskaffet da Jesus døde, ble fjernet. De forstod klart
og tydelig Kristi oppgave og hans rikes egenart.» – Alfa og Omega,
bind 6, side 30,32,34 (AA:39,40,44).
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FELLESSKAP
«De [prester og ledere] hadde ventet å finne apostlene knuget av frykt for forfølgelse og død. I stedet
opplever de at disiplene fryktløst og fylt av Åndens kraft forkynner Kristi guddommelighet.» – Samme, side
33 (AA:42).

Dekorering av rommet
Se 1. lekse

Program
Program

Minutter

Aktiviteter

Velkommen

etter hvert

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

Dette trenger du

_________________________________________________________________________________________
Forberedende
inntil 10
A. Språkjakt
Vanlige kartotekkort eller små
aktiviteter
papirlapper
B. Vindmaskin
Ark til alle barna,
merkepenner/blyanter, sakser
_________________________________________________________________________________________
Sang og bønn*
inntil 10
Fellesskap
Dittg
Sang
Sangbøker
val
Misjon
Barnas misjon
Kollekt
Kollekteske fra 1. lekse
Bønn
_________________________________________________________________________________________
Bibelfortellingen
inntil 20
Opplev bibelfortellingen Mann i bibelsk drakt, bålformede
papirlapper, vindmaskiner fra
Forberedelsesaktivitet B, stor vifte
(valgfritt), små terninger av
brød/frukt (valgfritt)
Vi leser i bibelen
Bibler
Minneverset
Bibel, to ark, vindmaskiner fra
Forberedelsesaktivitet B
________________________________________________________________________________________
Leksen i praksis
inntil 15
En bit borte
Enkelt puslespill

1

2

3

4

_________________________________________________________________________________________
Del med andre
inntil 15
Å tilbe sammen
Bålformede ark, formingsmateriell

* Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.
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UNDERVISNING
Velkommen
Hils barna velkommen etter hvert som de kommer. 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 forberedelsesaktiviteten du har valgt.

1

Forberedende aktiviteter

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

Du trenger:
• Kartotekkort
eller små
papirlapper

A. Språkjakt
Forberedelse: Skriv disse ordene på kartotekkort: hollandsk, fransk, japansk, spansk, swahili, svensk. Sørg for å ha minst to kort for hvert språk. Det må være nok til at
alle barna kan få et kort. Pass på at du også har noen ekstra til eventuelle gjester.
Del ut kortene. Hjelp de barna som ikke kan lese å finne ordet som er på kortet
deres. Si: Når jeg sier «start», vil jeg at du skal gå omkring og rope ut hvilket språk
som er på kortet ditt. Lag en gruppe med andre som har det samme språket.

Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du spør: Hvordan føltes det før du fant en
annen som «talte» samme språk som deg? Var det noe som gjorde det vanskelig å
finne språket ditt? (støy, forvirring) Hvordan føltes det når du fant andre som «talte»
samme språk som deg? I dag skal vi høre hvordan Den Hellige Ånd hjalp noen
mennesker å kunne høre om Jesus på sitt eget språk, og hvordan de satte pris på
å tilbe sammen med hverandre. Den røde tråden for i dag lærer oss at:
Den Hellige Ånd hjelper meg å sette pris på å kunne tilbe sammen med
andre.
La oss si det sammen.

Du trenger:
• ark til hvert
barn
• merkepenner/blyanter
• sakser

B. Vindmaskin
Gi barna et ark hver. De skal la det bli igjen et 7 cm bredt bånd øverst på arket på
den kortesete siden. Få barna til å klippe lange strimler med omtrent 1 cm mellomrom
fra bunnen av arket og opp til båndet. Skriv minneverset på båndet. (Barn som blir
tidlig ferdig kan fargelegge vindmaskinene sine.) Si: Når jeg peker på dere én og én,
vil jeg at dere holde øverst på vindmaskinene deres og riste forsiktig på dem. Gi
barna tid til å forberede seg. Når alle er klare sier du: Nå kan vi alle riste på vindmaskinene våre samtidig. (Rist på vindmaskinene)

Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om og spør: Hva var forskjellen på når én vindmaskin
ristet og når alle vindmaskinene ristet samtidig? I fortellingen vår i dag skal vi
høre om at Gud sendte en stor vind da Den Hellige Ånd kom til disiplene og noen
av de andre troende. En av de tingene Den Hellige Ånd hjelper oss med er å sette
pris på å tilbe sammen. Den røde tråden vår i dag sier:
Den Hellige Ånd hjelper meg å sette pris på å kunne tilbe sammen med
andre.
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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:
«Det er godt å være sammen» (Barnesangboka nr. 255)
«Vi er kommet til hans hus» (Barnas Lovsang nr. 140 a og b)
«Pris ham» (Barnas Lovsang nr. 14)
«Guds familie» (Barnas Lovsang nr. 34 a og b – 1. vers og kor)

Misjon
Bruk Barnas misjon. Legg vekt på betydningen av fellesskapet i fortellingen. Vi er alle en
del fellesskapet og kan påvirke det.

Kollekt
Vi kommer med våre gaver som en del av vår tilbedelse. Våre
gaver vil bli brukt til å fortelle andre om Guds kjærlighet. Be en
kort bønn hvor du takker Gud for at dere kan komme med gaver slik at
andre kan få høre om hvor mye Gud elsker dem. Bruk kollektbeholderen fra sist uke.

Du trenger:
• kollektbeholder fra 1. lekse

Bønn
Si: Vi lærer litt om fellesskapet vårt i dag. Fellesskapet inkluderer alle de som står
oss nærmest – naboene våre, venner, familie, menighetsmedlemmer og klassekamerater. Det er ikke alle disse som kjenner Jesus. Tenk på noen i ditt fellesskap som kanskje ikke kjenner til Guds kjærlighet, så skal vi be Jesus om å sende Den Hellige Ånd
så han kan vise deg akkurat den rette tiden og stedet for å fortelle dem om Guds
kjærlighet. Be en enkel og kort bønn.
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Bibelfortellingen
Opplev bibelfortellingen

Du trenger:
• mann kledd i bibelsk
drakt
• papirlapper formet
som ildtunger
• vindmaskin fra
Forberedelsesaktivitet B
• stor vifte (valgfritt)
• små terninger av
brød/frukt (valgfritt)

Be en mann om å komme og
fortelle historien fra Peters synsvinkel.
Når han sier ordene Den Hellige Ånd,
vifter barna med vindmaskinene sine
fra Forberedelsesaktivitet B. Gjør du
ikke Forberedelsesaktivitet B, så be
barna trekke pusten dypt og blåse ut
så de lager en blåselyd når Den
Hellige Ånd blir nevnt.

Les eller fortell historien:
Hei, jeg heter Peter. Jeg vil gjerne
fortelle dere om det som hendte etter at
Jesus var dratt tilbake til himmelen. Vi ble
stående lenge og se opp. Jeg var både
trist og spent på samme tid, fordi førJesus
dro hadde lovet å sende oss Den Hellige
Ånd. Han skulle gi oss kraft og mot til å
fortelle andre om Jesus og hans død og
hvordan han sto opp fra de døde.
Jesus sa at vi skulle vente i
Jerusalem. Jeg tror folk flest ble overrasket over det. De trodde kanskje at vi var
redde for prestene etter det som hadde
skjedd med Jesus i påsken, og vi kanskje
ville gå i dekning. Men vi var ikke redde
lenger. Til og med jeg, som hadde nektet
for at jeg kjente Jesus, var ikke redd. Hver
dag møttes vi og snakket, leste og ba
sammen. Vi ba hverandre om tilgivelse
for de egne tankene vi hadde hatt og de
ukjærlige handlingene vi hadde gordt
mot hverandre. Vi gikk i tempelet og
sang lovsanger til Gud. Noen av de
troende hadde ikke så mye mat, så vi
delte det vi hadde med hverandre.
[Valgfritt: del ut små terninger av
frukt/brød.] Vi følte virkelig at vi var ett
med hverandre på grunn av kjærligheten
vår til Jesus.
Ti dager etter at Jesus hadde forlatt
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oss, skjedde det. Over 100 av oss var
kommet sammen for å be. Plutselig hørte
vi lyden av en sterk vind. Den fylte hele
huset. [Før an i å riste på vindmaskinene.
Bruk gjerne også en vifte som kan blåse i
hele rommet.] En liten stund kunne vi
faktisk se vinden. Så forvandlet den seg
og ble til små gylne flammer som glødet
over hodet på hver enkelt i rommet. [Sett
små papirflammer på hodet til hvert av
barna.]
Plutselig kjente vi at vi hadde mot til
å fortelle alle om Jesus sin kjærlighet. Det
kunne ikke vente lenger. Alle visste at
dette var den velsignelsen som Jesus
hadde lovet oss. Så skjedde noe veldig
merkelig. Da vi begynte å prise Gud,
oppdaget vi at vi kunne snakke forskjellige fremmede språk!
Folk som gikk forbi hørte støyen fra
vinden og ville vite hva som foregikk.
Dette skjedde under en av jødenes fester,
så det var mange besøkende i Jerusalem.
Før hadde vi ikke kunnet fortelle dem det
glade budskap om Jesus, fordi vi ikke
kunne språket deres. Nå var ikke det noe
problem. Vi kunne snakke språket deres
helt tydelig. De hørte det glade budskapet om Jesu kjærlighet og forstod alt
vi sa.
Jeg holdt min første preken den
dagen, og 3000 mennesker begynte å tro
på Jesus. Jeg visste at det var Den Hellige
Ånd som arbeidet gjennom meg for å nå
andre. Den Hellige Ånd hjalp oss å prise
og tilbe Gud. Siden den gangen har vi
kalt den dagen Den Hellige Ånd kom for
pinse.

Oppsummering
La barna stille «Peter» spørsmål. Spør
deretter barna: Hva tror dere disiplene
tenkte på mens de ventet på Den
Helllige Ånd? Ta imot svar. Hvorfor tror
du Jesus sa at de skulle vente i

Jerusalem? Hvorfor kom ikke Den
Hellige Ånd med det samme Jesus
hadde dratt tilbake til himmelen? (De
trengte tid til å forberede seg.) Hva ble
annerledes da Den Hellige Ånd kom?
En av de tingene Den Hellige Ånd
gjorde, var å hjelpe dem så de likte å
tilbe Gud sammen. Den Hellige Ånd
kan gjøre det samme for oss også.
Husk den røde tråden vår.
Den Hellige Ånd hjelper meg å
sette pris på å kunne tilbe
sammen med andre.
La oss si det sammen.

Minnevers
Skriv de to
Du trenger:
delene av minnever• bibel
set (se nedenfor) på
• to ark
to ark og sett dem et • vindmaskiner
fra
sted der barna kan
Forberedelsesse dem. Del barna i
aktivitet B
to grupper. Plasser
de to gruppene så
barna sitter med ansiktet mot hverandre
og holder vindmaskinene sine. Når de
gjentar setningene skal de vifte med vindmaskinene.
Gruppe 1: Se, hvor godt og vakkert
det er
Gruppe 2: når brødre bor fredelig
sammen
Sammen: Salme 133,1
Når begge gruppene har lært sin setning, bytter dere om på setningene og
gjentar. Til slutt sier dere verset sammen.

Vi leser Bibelen sammen

Del barna i sju grupper. Gi hver
gruppe et skriftsted. De som kan lese,
hjelper de andre. Voksne kan hjelpe etter
behov.
Johannes 14,16 Han representerer
Gud.
Johannes 14,17 Han er sannhetens
Ånd.
Johannes 14,26 Han har kommet
for å lære oss alt vi trenger å vite
om Gud og minne oss om de tin
gene Jesus sa.
Johannes 15.26 Han er sannhetens
Ånd og skal vitne (fortelle) om Jesus.
Johannes 16.13 Han skal hjelpe oss
å forstå hva som er sant og fortelle
oss det som skal skje i framtiden.
Johannes 16.14 Han skal love Jesus
ved å dele det Jesus har med oss.

Du trenger:
• bibler

Sett av tid slik at alle gruppene får tid
til å lese og rapportere til hele klassen.

Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du
spør: Hva betyr det for deg å vite at
Den Hellige Ånd kan være med å lede
deg? Hvordan underviser Den Hellige
Ånd oss? (Gjennom det vi leser, gjennom
andre mennesker. Pek på at 3000 mennesker ble døpt som et resultat av Peters
preken.) Hvordan minner Den Hellige
Ånd oss om det vi vet om Jesus? Den
Hellige Ånd er også med oss når vi
tilber Gud og priser ham. La oss si den
røde tråden vår sammen og minne
oss om en av de måtene Den Hellige
Ånd bruker for å hjelpe oss.
Den Hellige Ånd hjelper meg å
sette pris på å kunne tilbe
sammen med andre.

Si: I fortellingen hørte vi at Jesus
lovte disiplene og de kristne Den
Hellige Ånd. Nå skal vi finne ut mer om
Den Hellige Ånd og det han gjør for å
hjelpe oss.
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Leksen i praksis
Du trenger:
• lett puslespill
(har du en stor
gruppe,
trenger du
flere)

En bit borte
Gi barna et lett puslespill. (Det kan
være et bilde du har klippet ut biter i
forskjellige fasonger av.) Før barna kommer, fjerner du en bit og legger den et
sted der den ikke er synlig. Be barna om
å legge puslespillet.

Oppsummering
Spør: Hvorfor ble dere ikke ferdige
med puslespillet? (Det manglet en bit.)
Gi barna den biten som manglet. Hva
tenkte du da du skjønte at det manglet en bit? Hva tenker du nå som dere

er ferdige? Da Jesus dro tilbake til
himmelen, var disiplene som puslespillet som manglet en bit. Hvem var
det som manglet? Det er også noe som
mangler hos oss hvis ikke Den Hellige
Ånd bor i våre liv. Hva gjør Den Hellige
Ånd når han kommer inn i våre liv?
Minn barna om det dere lærte av Vi leser
i bibelen. Den røde tråden minner oss
om en av de tingene Den Hellige Ånd
gjør. La oss minne oss selv om det
igjen ved å si den røde tråden sammen:
Den Hellige Ånd hjelper meg å
sette pris på å kunne tilbe
sammen med andre.

4

Del med andre
Du trenger:
• papir utformet
som flammer
• formingssaker

24

Å tilbe sammen
Planlegg noe dere kan gjøre for å
tilbe Gud sammen med andre neste uke.
Det kan være en sang for en annen sabbatsskolegruppe eller til gudstjenesten.
Si: Den røde tråden forteller oss at
Den Hellige Ånd hjelper oss så vi setter pris på å tilbe sammen med andre.
Nå som vi har bestemt hva vi skal
gjøre, skal vi lage en invitasjon som vi
kan gi til en som vi tror ville like å
være sammen med oss neste uke. La
barna lage flammeformede invitasjoner
ved å klippe ut mønstrene, fargelegge
dem og skrive en setning der de inviterer
folk til å komme og høre på sangen
deres.
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Oppsummering
Spør: Er det noen som har lyst til å
si hvem som skal få invitasjonen
deres? Hvem kan vi be om hjelp når vi
går for å gi invitasjon? Kan vi be Den
Hellige Ånd om å gi dem som får invitasjonene lyst om å komme og høre
på sangen vår? Hvem er det som er
med oss når vi tilber sammen? La oss
si den røde tråden sammen igjen.
Den Hellige Ånd hjelper meg å
sette pris på å kunne tilbe
sammen med andre.

Avslutning
Si: Selv om vi ikke kan se Den
Hellige Ånd, er han likevel med oss
som en venn som kan vise oss den
rette veien og fortelle oss om Gud. La
oss be sammen om at han skal være
med oss nå når vi fortsetter å tilbe i
kirken og også gjennom uken. Avslutt
med en kort bønn

For Lekse 2, side 22 og 24. Opplev bibelfortellingen, og Leksen i praksis. Lag 2 for hvert barn.
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BARNAS LEKSE
Henvisninger
Apostlenes
gjerninger 2; Alfa
og Omega, bind 6,
side 28-36 (AA:3546).

Minnevers
«Se, hvor godt og
vakkert det er når
brødre bor fredelig
sammen» (Salme
133,1).

Den røde
tråden
Den Hellige Ånd
hjelper meg å sette
pris på å kunne
tilbe sammen med
andre.
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Tunger av ild
Har du noen gang måttet vente på noe
som du virkelig ønsket deg? Gikk tiden langsomt, eller fløy den av sted? Jesus lovte disiplene at han ville sende dem Den Hellige Ånd,
men han fortalte dem ikke når det skulle
skje. Han sa bare at de skulle vente i
Jerusalem. Mens de ventet, gikk tiden sakte.
De ville gjerne fortelle andre om Jesus, men
det var noe som manglet.
Peter stod ved vinduet. Morgensolen
varmet ansiktet hans. Jeg lurer på om det
er i dag det skal skje, tenkte han. Han så
på vennene sine bak ham i det store
rommet. Noen av dem ba sammen. Noen
snakket veldig lavt. Alle ventet. Ventet på
det Jesus hadde lovet dem.
«Ikke dra bort fra Jerusalem. Vent på
den gaven jeg fortalte dere om,» hadde
Jesus sagt. «Om noen få dager skal dere
bli døpt med Den Hellige Ånd.»
Dette var noe av det aller siste Jesus
hadde sagt til disiplene før han dro
tilbake til himmelen. Peter kom aldri til å
glemme den dagen Jesus hadde dratt til
himmelen! I det ene øyeblikket hadde
han sittet og hørt på Jesus som han var
så glad
i. I det
neste
øyeblikket
var
Jesus
borte!
Tatt opp
til himmelen!
Peter og
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vennene hadde bare stått der med åpen
munn. Så hadde det plutselig stått to
engler ved siden av dem. «Stå ikke og se
opp mot himmelen på den måten!» hadde
englene sagt mens de smilte. «En dag
kommer Jesus tilbake på samme måte
som dere har sett ham dra bort.»
Derfor ventet de, både Peter, Jakob,
Johannes og Maria (Jesu mor), Jesu brødre og de andre som trodde. De var ikke
helt sikre på hva som skulle skje. «Når
Den Hellige Ånd kommer, skal dere bli
fylt med kraft,» hadde Jesus sagt. Men
hva betydde det?
Plutselig grep Peter fatt i vinduskarmen. Hva var det? Hele huset ble fylt av
lyden av en sterk vind! Peter sperret
øynene opp i forbauselse. Noe som så ut
som flammetunger viste seg i rommet.
Små flammer rørte borti alle som var i
rommet. Alle som var der ble fylt av Den
Hellige Ånd. Alle begynte å snakke andre
språk!
Det var mange som var i Jerusalem
akkurat da som kom fra fremmede land.
De hadde kommet for å feire pinse i
Jerusalem. En stor flokk samlet seg snart
rundt huset. De hadde hørt lyden av vinden, og nå hørte de at det var folk i huset
som talte deres eget språk! «Hvordan har
det seg at disse menneskene kan språket
vårt?» spurte de hverandre. Peter stilte seg
foran folkemengden og begynte å tale til
dem. Han fortalte dem om Jesus. Han fortalte dem om det livet Jesus hadde levd
på jorden. Han fortalte dem om hvordan
Jesus døde og at han sto opp igjen. «Vend
om fra syndene deres og bli døpt i Jesu
navn!» sa han til folkemengden.
3000 mennesker gjorde akkurat det.
Fra den dagen av ble Peter en viktig
arbeider for Gud.

Aktiviteter
Sabbaten
• Prøv å ta med familien til et sted der det blåser
mye. Stå og la vinden blåse rundt deg. Tenk deg
hvordan det var da Den Hellige Ånd kom som
en vind.
• Les Apostlenes gjerninger 2,1-4 og snakk sammen om teksten.
• Be om at Den Hellige Ånd skal lære deg mer
om seg selv denne uken.
• Syng sangen «Vi er kommet til hans hus»
(Barnas Lovsang nr. 140 a og b)
Søndag
• Les og snakk sammen om Apostlenes gjerninger
2,5-11 på familieandakten. Se hvor mange av
de stedene som er nevnt i teksten du kan finne
på et bibelkart.
• Be om at Den Hellige Ånd skal hjelpe deg å
finne måter du kan snakke med mennesker i
nabolaget ditt på.
• Skriv av minneverset på et papir og klipp det
opp til et puslespill. Prøv å legge det riktig uten
å se i bibelen.
Mandag
• Be noen om å hjelpe deg å finne de moderne
navnene på de stedene som er nevnt i
Apostlenes gjerninger 2,9-11. Spør familien om
de kan huske en gang da de merket at Den
Hellige Ånd hjalp dem. Be om at du skal være
villig til å høre etter når Den Hellige Ånd
snakker til deg. Man kan ikke se vinden, men
tell etter hvor mange ganger du har sett virkningen av den i dag.
Tirsdag
• På familieandakten hjelper dere hverandre å
lage et bilde av to måter Den Hellige Ånd
hjelper på. (representant for Gud, hjelper, lærer,

trøster eller venn.) Be om at Den Hellige Ånd
skal være med deg overalt hvor du er.
• Hvor mange ting har dere som lager vind?
Hvordan minner vinden deg om Den Hellige
Ånd? Syng en sang om Den Hellige Ånd før dere
ber.
Onsdag
• Be familien om å tenne et bål ute eller tenne
peisen inne. Hvis ikke det er mulig kan dere
tenne et stearinlys. Se på flammene. På familieandakten snakker dere om hvordan flammene
minner dere om Den Hellige Ånd.
• Spør familien hva det er som minner dem mest
om det den Den Hellige Ånd gjør.
• Øv på minneverspuslespillet.
• Be at Den Hellige Ånd skal vise deg hvordan du
kan fortelle andre om Jesus.
Torsdag
• På familieandakten kan dere tenke på noe praktisk familien deres kan gjøre i nærmiljøet for å
bygge opp fellesskapet der.
• Hvordan hjelper Den Hellige Ånd oss å komme
nærmere hverandre?
• Be om at Den Hellige Ånd skal hjelpe dere med
«fellesskapsprosjektet.»
• Prøv om du kan finne ut hvordan man hilser på
hverandre på minst tre forskjellige språk.
Fredag
• Lag papirflammer og ta med en vifte eller en
hårtørrer til familieandakten, hvis det er mulig.
Hils på familien på forskjellige språk. Be familien
hjelpe deg å mime det som skjedde på pinsefestens dag. Bruk papirflammene og viften din.
• Syng sanger om Den Hellige Ånd. Be om at Den
Hellige Ånd skal være med familien din når dere
tilber i kirken i morgen.
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