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Henvisninger
Apostlenes gjerninger
12,1-19; Alfa og Omega,
bind 6, side 102-109
(AA:143-154).

Minnevers
«Peter ble da sittende i
fengslet, og imens bad
menigheten inderlig til
Gud for ham»
(Apostlenes gjerninger
12,5).

Mål
At barna skal:
Vite at folk som tilhører et trosfellesskap ber
for hverandre.
Føle at de kan stole på
at Gud vil svare på de
bønnene de ber for
andre.
Gi respons ved å be
for hverandre.

Den røde tråden
Gud hører og svarer på
våre bønner når vi ber
for hverandre.
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Det store forsvinningsnummeret
Månedens tema:
Vi er aktive i Guds familie

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Kong Herodes fikk Peter kastet i fengsel, der de lenket ham
fast mellom to soldater. Det var meningen at han skulle for retten
for sin tro. De troende kom sammen og ba for Peter. Om natten
kom en engel og førte Peter trygt ut av fengselet. Han gikk forbi
vaktene som stod og skulle hindre ham i å flykte. Han gikk til det
stedet der de troende ba, banket på og fortalte tjenestepiken Rode
hvem han var. Hun ble så henrykt at hun glemte å åpne døren før
hun løp tilbake og fortalte det til de andre. De andre trodde henne
ikke, men til slutt gikk de for å se selv og slapp Peter inn. Han fortalte dem om det som hadde skjedd før han dro til et annet sted.

Denne leksen handler om fellesskap.
De troende utgjorde et trosfellesskap og var samlet for å be innstendig for Peters sikkerhet. Da Gud besvarte bønnene deres, ble de
forbløffet. Vi kan også be for mennesker i vårt trosfellesskap som har
store behov. Vi kan tro på at Gud vil høre og svare våre bønner.

Lærerens «verdt å vite»
Portvakt. «Et velstående hus så lite inviterende ut utenfra
fordi man kunne bare komme inn gjennom en låst dør av sedertre
som ofte ble voktet av en portvakt. . . . Portvakten satt i et vindfang bak porten og ventet til han gjenkjente stemmen til den som
ønsket å komme inn. Rode inntok portvaktens plass og ventet til
hun gjenkjente Peters stemme. Men hun åpnet ikke døren før hun
hadde fortalt de andre hvem det var (Apg 12,13-14).» – The New
Manners and Customs of Bible Times, side 39,40.
Peter i fengsel. «Apostelen ble ikke skremt av situasjonen. Siden
han fikk fornyet tillit etter at han hadde fornektet Jesus, hadde han
uten å nøle trosset farer, og han hadde vist stort mot og forkynt en
korsfestet og oppstanden Frelser som hadde faret opp til himmelen.
Mens han lå i fengselet, mintes han det Jesus hadde sagt til ham:
'Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet om
deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, skal du
strekke ut dine hender, og en annen skal binde beltet om deg og
føre deg dit du ikke vil.' Peter trodde at timen da han skulle gi sitt liv
for Kristi skyld var kommet.» – Review and Herald, 27. april 1911.
Livet i fengselet. Fengselslivet er aldri behagelig, men fangenskap i bibelsk tid betydde ofte at man var innestengt i et mørkt,
fuktig, skittent, rottebefengt fangehull. Enda verre var det at en
kunne bli kastet i fengsel om man bare var mistenkt for en forbry-

FELLESSKAP
telse, for fangen ble antatt å være «skyldig til han var bevist å være uskyldig.» Man kunne holdes fengslet i
årevis før en ble stilt for retten, og ofte døde fangene av feilernæring eller sykdom.

Dekorering av rommet
Se Lekse 1.

Program
1

Program

Minutter

Velkommen

etter hvert

Aktiviteter

Dette trenger du

Hils på barna ved døren;
er
de glade/lei seg?
_________________________________________________________________________________________
Forberedende
inntil 10
A. Navnelapputfordring Kartong, sakser, fargestifter eller
aktiviteter
merkepenner, sjablonger eller mønster av dyrefigurer, klistremerker,
merkelapper til navnelapper, sikkerhetsnåler
B. Vente på å vokse
Krukke med jord, stort frø, f.eks.
bønne, småplante (valgfritt), vann
ELLER: pakke med hurtigvoksende
frø, småplanter (valgfritt), plastbeholder til hvert barn, papirlommetørklær, kjøkkenhåndkle, vann
C. Trebeint stafett
Tøyremser
_________________________________________________________________________________________

Dittg
val

Sang og bønn*

inntil 10

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt

Sangbøker
Barnas misjon
Kollektbeholder fra 1. lekse, sangbok

Bønn

Papirstrimler (1 x 15 cm)
blyanter, merkepenner
lim eller stiftemaskin
_________________________________________________________________________________________

2

Bibelfortelling

inntil 20

Opplev bibelfortellingen Bibelske drakter
lenke fra bønnestund
Vi leser i bibelen
A. Lekserevy
Bibler
B.Englehjelpere
Bibler
Minneverset
_________________________________________________________________________________________

Leksen i praksis
inntil 15
Bønnepartnere
Papptallerkener, fargestifter, garn,
3 _________________________________________________________________________________________
knapper, lim

4

Del med andre

inntil 15

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

1

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.

Forberedende aktiviteter

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

Du trenger:
• kartong
• sakser
• fargestifter
eller
merkepenner
• sjablonger
eller mønster
av dyrefigurer
• klistremerker,
merkelapper
til navnelapper
• sikkerhetsnåler

A. Navnelapputfordring
Fortell barna at de skal lage en navnelapp som inkluderer noe som representerer
en utfordring de står overfor. Det kan være noe som har skjedd i det siste eller noe de
forventer skal skje. For eksempel: «Jeg skal begynne på en ny skole, og jeg kjenner
ingen,» eller «Mamma skal ha en ny baby og jeg er litt sjalu.» Oppmuntre dem til å lage
så kreative navnelapper som mulig.

Oppsummering
Spør: Hvem har lyst til å fortelle om navnelappen og utfordringen sin til
resten av gruppen? La hvert barn fortelle om seg selv og fortelle «historien» bak
navnelappen sin. Støtt opp om barna ved å si: Takk for at du forteller om utfordringen din. Vi skal huske å be for dette i bønnestunden vår. Kan dere komme på to
ting alle kan gjøre når de har et problem? Godta svar. Vi kan be og gå til Gud med
alle problemene våre. Vi kan også be vennene våre om å be for oss. Vi er ikke
alene når vi har problemer. Gud har gitt oss andre troende i menigheten som
kan hjelpe oss og støtte oss. I fortellingen vår i dag hadde Peter et alvorlig problem. Vennene hans ba for ham og Gud svarte på en helt unik måte. Den røde tråden for i dag forteller oss at:
Gud hører og svarer på våre bønner når vi ber for hverandre.

B. Vente på å vokse.

Du trenger:

Be om en frivillig som hjelper deg å plante frøet. La barnet plassere frøet
ca. 4 cm ned i jorden og dekke det til. Be en annen om å vanne det.

•
•
•
•

Alternativ

krukke med jord
stort frø, f.eks. bønne
småplante (valgfritt)
vann

Alternativ:
• pakke med hurtigvoksende frø
• småplanter (valgfritt)
• plastbeholder til hvert
barn
• papirlommetørklær,
kjøkkenhåndklær
• vann
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Gi alle barna en plastbeholder, noen papirlommetørklær, og frø. Hjelp
barna å fukte papiret og «plante» frøet oppå. (Ikke tilsett for mye vann ennå,
for barna skal ta med beholderne hjem.)

Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du spør: Hva kommer til å skje
med frøene våre? Tror dere at frøet kommer til å se slik ut i morgen?
(Hold fram en liten plante eller bilde fra frøpakken.) Hvorfor ikke? Det tar
tid for et frø å vokse. Vi kan ikke se det som foregår inne i frøet, men
betyr det at det ikke skjer noe der inne? Bønn er litt slik. Vi ser kanskje ikke noe svar med det samme, men det betyr ikke at Gud ikke

gjør noe. Når vi ber, hører Gud våre bønner, og han vil svare dem når han ser at
tiden er riktig for det. Vennene til Peter ba for ham da han var i store vanskeligheter, men da svaret kom, var det et så stort mirakel at de knapt kunne tro
det. Det minner meg om den røde tråden for i dag:
Gud hører og svarer på våre bønner når vi ber for hverandre.
La oss si det sammen.

C. Trebeint stafett.
Del inn barna i grupper på tre. Bind sammen anklene deres slik at den som er i
midten er bundet til personen på hver side. Få hver trio til å utføre en enkel oppgave,
som for eksempel å gå til enden av rommet og plukke opp en bok, eller gå til den
andre enden av rommet og sette seg på gulvet. Be dem gå tilbake til stolene sine uten
å løsne båndene sine.

Du trenger:
• tøyremser

Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du spør: Hvordan føles det å være festet til
to andre mennesker? Hvordan ville du like det om du var fanget på denne
måten hele tiden? Ville det vært lettere om dere var bundet til hverandre i håndleddet? I fortellingen vår i dag var Peter i fengsel og lenket til to soldater.
Vennene hans ba for ham alt de kunne. Men da svaret kom, var det et så stort
mirakel at de nesten ikke ville tro det. La oss huske på at. . .
Gud hører og svarer på våre bønner når vi ber for hverandre.
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2

Bibelfortellingen
Opplev bibelfortellingen

Du trenger:
• bibelske drakter
• lenke fra
bønnestund

Roller: Peter, engel, to soldater, Rode,
gruppe bedende
Forberedelse:
Kle barna i bibelske drakter. Pass på at de
viktigste aktørene har drakter.
Plassér Peter og soldatene på den ene
siden av rommet, de som ber på den andre,
Rode et lite stykke unna dem som ber. Fold
lenken fra bønnestunden om Peter.
Les eller fortell historien. Oppmuntre
barna til å følge godt med og dramatisere
fortellingen mens du leser den. De skal gjenta
sine replikker etter at du har sagt dem.
Les eller fortell historien:
[Peter og soldatene ligger på jordgolvet.]
Peter fikk ikke sove. Han lå på det harde,
kalde gulvet i mørke. Hendene hans var
lenket til to soldater. Det gjorde vondt overalt
i kroppen. Det eneste som gav ham trøst var
at han visste at de andre troende ba for ham.
Fjorten andre soldater stod utenfor fengselscellen og passet på ham. Det var umulig å
unnslippe. Til slutt sovnet han, og han sov
han tungt.
Peter kjente noe – eller noen – som
rørte ved ham. [Engel rører forsiktig ved Peter.]
Da han våknet, var rommet fylt av et kraftig
lys. En engel strakte ut armen mot ham.
«Skynd deg å stå opp,» sa engelen. Peter
trodde at han drømte, helt til lenkene falt av
håndleddene hans. [Bryter løs fra lenkene.]
«Ta på deg klærne og sandalene,» sa
engelen. Peter gjorde det. [Mime at en tar på
seg klær og sandaler.]
« Sleng på deg kappen og følg etter
meg,» sa engelen. Peter gjorde som engelen
sa. Det kjentes fortsatt som om det var en
drøm. Engelen ledet Peter rolig forbi alle de
14 vaktene. Når de nærmet seg fengsel-
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sporten, åpnet den seg av seg selv. Mens de
var på vei nedover gaten bort fra fengselet,
forsvant engelen. [Engelen forlater Peter og går
bort til vennene som ber.]
Da visste Peter at det som hadde skjedd
ikke var noen drøm – han var helt våken nå.
«Jeg vet at Herren sendte engelen for å
redde meg fra Herodes!» sa han til seg selv.
Peter gikk til det huset som tilhørte
moren til Johannes Markus. Han visste at de
troende var samlet der for å be for ham. Han
banket forsiktig på ytterdøren. [Bank på liksomdør.] Han hørte en stemme som svarte
på den andre siden. Det var stemmen til en
tjenestepike som het Rode.
«Hvem er det?» spurte hun gjennom den
lukkede døren. [Legg hodet tett inntil «døren».]
«Rode, Rode, det er Peter,» hvisket Peter.
[Peter lener seg forover og hvisker tilbake.]
«Peter!» ropte hun høyt av glede. «Han er
ved døren!» Hun var så ivrig at hun løp
tilbake for å fortelle det til de andre uten å
åpne døren. [Rode løper bort til gruppen som
ber.] Peter ble stående. Han var overrasket
over at hun ikke hadde sluppet ham inn.
Han presset øret mot døren. [Later som han
lytter.] Innenfor hørte han en stemme som sa:
«Det er umulig, nå rabler det for deg Rode.»
[Pek på forskjellige mennesker i bønnegruppen
som skal gjenta replikkene.]
«Nei, det er sant,» ropte Rode. Peter banket igjen. [Peter banker.]
«Peter er i fengsel,» hørte han en annen
stemme som sa.
«Men jeg hørte ham,» sa Rode. Peter
banket igjen. [Peter banker.]
«Han har seksten soldater som holder
vakt over ham,» sa en annen.
«Jeg kjenner røsten hans,» sa Rode
påståelig. [Peter banker.]
En av kvinnene kom og la armen sin
rundt Rodes skulder. « Kjære deg. Da må det
være engelen hans,» sa hun.
«Det er Peter!» sa Rode med gråt i stemmen. Peter ville ikke vekke hele nabolaget,

men han banket kraftig en gang til. [Peter
banker.]
«Hva var det for en lyd?» var det en som
sa.
Alle så på hverandre, og deretter på Rode.
«Det høres ut som banking,» sa en
annen.
Alle skyndte seg til døren og rev den
opp. Da de så Peter ropte de nesten høyt av
glede, men han gjorde tegn til at de skulle
være stille. [Finger mot leppene.]
De se senket stemmene og hvisket
mens de dro ham innenfor. [Peter går innenfor.]
Alle begynte å snakke samtidig: «Takk
Gud, at du er like hel, Peter.» Vi har bedt for
deg i hele natt.» «Hvordan kom du deg ut?»
og «Vi er så lei oss for at vi lot deg vente
utenfor.»
Peter fortalte han dem hvordan Guds
engel hadde hjulpet ham å rømme.
Da han var ferdig, sa han: «Jeg må
komme meg til et tryggere sted. Fortell Jakob
og de andre hva som har skjedd. Takk for at
dere ba for meg. Jeg vet at det var derfor
engelen kom og hjalp meg ut.»

Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du
sier: Hvordan tror du at du ville hatt det
hvis du hadde vært Peter. Ville du vært
redd eller bekymret over å være i fengsel
uten at det syntes å være noe håp om at
du skulle slippe fri? Hva gjorde
menigheten mens Peter var i fengsel?
Når andre ber for oss, gjør det vår tro
sterkere, akkurat som troen til Peter ble
styrket når vennene i menigheten ba for
ham. La oss si den røde tråden vår sammen:
Gud hører og svarer på våre
bønner når vi ber for hverandre.

Minnevers
Gjenta minneverset flere ganger til
barna kan det.

Du trenger:
• bibler

Foreta følgende bevegelser mens dere
sier det:
Peter ble da sittende i fengselet
Fold armene som om du favner om
deg selv
men menigheten
Fingertuppene sammen så de former en
omvendt V, som et tak
bad inderlig
Fold hendene i bønn.
til Gud for ham.
Pek oppover.
Apostlenes gjerninger 12,5

Vi leser Bibelen sammen

Du trenger:

A. Lekserevy
Repeter Vi leser i bibelen ved å få barna til
å lese tekstene og snakke om spørsmålene
under:
1. Hva het kongen som fikk Peter kastet i
fengsel? (Apg 12,1)
2. Hvorfor sørget Herodes for å arrestere
Peter? (Apg 12,2.3)
3. Hva gjorde menigheten da de fikk vite
at Peter var i fengsel? (Apg 12,5)
4. Hvem kom for å redde Peter? (Apg 12,7)
5. Hva sa engelen til Peter? (Apg 12,8)
6. Hva tenkte Peter mens alt dette skjedde? (Apg 12,9)
7. Hvor gikk Peter med én gang han var
ute av fengselet? (Apg 12,12)
8. Hvem svarte ved døren? (Apg 12,13)
9. Hva sa de andre til henne da hun sa at
Peter var ved døren? (Apg 12,15)
10. Hva sa Peter til
menighetsmedlemmene? (Apg 12,17)

• bibler

Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du spør:
Hvordan ville du reagert om du hadde vært
Rode? Hva ville du ha gjort om du hadde bedt?
Hva skjer når du ber om noe og Gud ikke svarer med én gang? Hvorfor er det viktig å be for
hverandre?
B. Englehjelpere
Si: Gud sendte en engel for å
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hjelpe Peter. La oss se på noen andre
steder i bibelen hvor Gud sendte sine
engler for å hjelpe folk. Del barna i små
grupper som leser tekstene nedenfor og
rapporterer tilbake til klassen. (La dem
som ikke kan lese være sammen med en
som kan, eller en voksen.)
Daniel 6,19-22
2. Kongebok 6,8-17
1. Mosebok 19,1.2.12-16

3
Du trenger:
• papptallerkener
• fargestifter
• garn
• knapper
• lim

Leksen i praksis

Bønnepartnere
Be barna tegne ansiktet sitt og bruke
garn og knapper til hår og øyne. Når de
er ferdige, ber du dem bytte bilde med en
annen.

Oppsummering
Si: I leksen i dag snakket vi om den

4

Del med andre

Les eller fortell denne historien:
Janne og familien hennes er nye i
menigheten. Faren til Janne mistet jobben
fordi han ikke ville arbeide på sabbaten
lenger. hjemme hos Janne har de det
vanskelig. De har ikke nok penger til mat
og andre ting som de trenger siden faren
ikke har jobb. Noen ganger når Janne
kommer til sabbatsskolen, er hun lei seg.
Tenk deg at Janne og familien hennes var
med i menigheten vår. Hva kunne vi
gjøre for å hjelpe dem? (Snakk om løsninger.)

Oppsummering
Gi barna tid til å svare når du spør:
Tror du at Gud kan sende en engel for
å beskytte deg eller hjelpe deg?
Hvorfor? Tror du at folk ba for Daniel?
Hvorfor sendte Gud engler til Lot?
(Fordi Abraham ba for ham.) Gud kan
beskytte andre når vi ber for dem.
Han har gitt oss et løfte i Salme 34,8.
La oss lese det sammen. Les verset
høyt.

kraften som ligger i å be og hvor viktig
det er å be for andre. Når du kommer
hjem, sett bildet av partneren din på
et sted hvor du ser det ganske ofte.
Når du ser på bildet, må du huske å be
for den som er på bildet. La oss si den
røde tråden vår:
Gud hører og svarer på våre
bønner når vi ber for hverandre.

menigheten? (Les teksten.) Paulus gir
odd et godt eksempel på hva vi kan
gjøre. Hva kan vi ellers gjøre for å
være mer til hjelp? Noen ganger
sender Gud engler for å hjelpe oss,
men de fleste gangene sender han
mennesker. Våre hender må være
hender som ber og hjelper til. I den
uken som kommer kan vi være på
vakt etter måter å hjelpe andre på. La
oss si den røde tråden vår sammen:
Gud hører og svarer på våre
bønner når vi ber for hverandre.

Avslutning
Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du
spør: Hva står det i Romerne 16,1.2 om
å hjelpe våre brødre og søstre i
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Samle barna i en ring. Avslutt med
bønn. Takk Gud fordi vi kan snakke med
ham om hva som helst når som helst.

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.

Suggested Songs
«Herre, jeg ber for i dag!» (Barnas Lovsang nr. 49)
«Takk at jeg er til» (Barnas Lovsang nr. 247 a og b, Barnesangboka nr. 224 N og B)
«Velsign oss, Gud Fader» (Barnesangboka nr. 236)
«Be, så skal du få» (Barnesangboka nr. 4)

Misjon
Bruk Barnas misjon. Legg vekt på verdien av å be for hverandre.

Kollekt
Syng «Vet du hvorfor gleden er i meg?» (Barnesangboka nr.
235 N og B, Min båt er så liten nr. 20). Når du tar opp kollekten,
minner du barna om at det å gi gaver ikke alltid betyr å gi penger.
Det er ganske enkelt å dele det beste vi har med vennen vår,
Jesus, slik at en annen kan få bli kjent med ham.

Du trenger:
• kollektbeholder fra
1. lekse
• sangbok

Bønn
Gi barna så mange papirremser som de vil ha. Be dem skrive eller
tegne om noe som er en utfordring for dem akkurat nå. Bind sammen
endene på hver papirremse. Føy sammen til dere får en lang lenke. si:
Noen ganger når vi har problemer, kjennes det som om vi er bundet med lenker og ikke kan gjøre noe som helst. Kanskje kan ikke
vi gjøre noe, men Jesus kan. Han hører når vi ber til ham. Vi kan
også be for andre. Jesus har lovt at han vil høre og svare på våre
bønner. Stå i en ring og la alle holde litt av lenken. (Du må kanskje
føye til noen flere ringer.) Be om at hver enkelt skal få styrke til sine
kamper. Ta vare på lenken til Opplev fortellingen

Du trenger:
• papirstrimler
(1 x 15 cm)
• blyanter,
merkepenner
• lim eller
stiftemaskin
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BARNAS LEKSE
Henvisninger
Apostlenes
gjerninger 12,1-19;
Alfa og Omega,
bind 6, side 102109 (AA:143-154).

Minnevers
«Peter ble da sittende i fengslet, og
imens bad
menigheten
inderlig til Gud for
ham» (Apostlenes
gjerninger 12,5).

Den røde
tråden
Gud hører og svarer på våre bønner
når vi ber for
hverandre.

46

Det store forsvinningsnummeret
Er det enkelt å åpne en dør som er låst?
Paulus satt i fengsel. Mellom ham og friheten
var det mange låste dører. Ville han noen
gang bli fri igjen?
Peter fikk ikke sove. Han lå på det
harde, kalde gulvet i mørket. Hendene
hans var lenket til to soldater. Det gjorde
vondt overalt i kroppen. Det eneste som
gav ham trøst var at han visste at de
andre troende ba for ham.
Fjorten andre soldater stod utenfor
fengselscellen og passet godt på Peter.
Det var umulig å rømme. Det hadde tatt
mye på å bli arrestert. Etter hvert ble
Peter søvnig. Til slutt sov han tungt.
Peter kjente noe – eller noen – som
rørte ved ham. Da han våknet, var rommet fylt av et kraftig lys. En engel strakte
ut armen mot
ham.
«Skynd deg å
stå opp,» sa
engelen. Peter
trodde at han
drømte, helt til
lenkene falt av
håndleddene
hans.
«Ta på
deg klærne
og sandalene,» sa
engelen.
«Sleng på deg
kappen og følg
etter meg.»
Peter
gjorde som
engelen sa.
Det kjentes fortsatt som om det
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var en drøm. Engelen ledet Peter rolig
forbi alle de 14 vaktene. Når de nærmet
seg fengselsporten, åpnet den seg av seg
selv. Mens de var på vei nedover gaten
bort fra fengselet, forsvant engelen.
Da visste Peter at det som hadde
skjedd ikke var noen drøm – han var helt
våken nå.
«Jeg vet at Herren sendte engelen for
å redde meg fra Herodes!» sa han til seg
selv.
Peter gikk til det huset som tilhørte
moren til Johannes Markus. Han visste at
de troende var samlet der for å be for
ham. Han banket forsiktig på ytterdøren
og hørte en stemme som svarte på den
andre siden. Det var stemmen til en tjenestepike som het Rode.
«Hvem er det?» spurte hun gjennom
den lukkede døren.
«Rode, Rode, det er Peter,» hvisket
Peter.
«Peter!» ropte hun høyt av glede. Uten
å åpne døren løp hun tilbake for å fortelle
de andre om at Peter hadde banket på
døren. Peter ble stående å vente utenfor.
Han var overrasket over at hun ikke
hadde sluppet ham inn. Han presset øret
sitt mot døren. Innenfor hørte han en
stemme som sa: «Det er umulig, nå rabler
det for deg Rode.»
«Nei, men det er sant,» ropte Rode.
Peter banket igjen.
«Peter er i fengsel,» hørte han en
annen stemme som sa.
«Men jeg hørte stemmen hans,» sa
Rode. Peter banket enda en gang.
«Han har seksten soldater som holder
vakt over ham,» sa en annen.
«Jeg kjenner stemmen hans,» sa Rode
påståelig.
En av kvinnene kom og la armen sin
rundt Rodes skulder. « Kjære deg. Da må
det være engelen hans,» sa hun.
«Men det er Peter!» sa Rode med gråt
i stemmen.
Peter ville ikke vekke hele nabolaget,

men han banket kraftig en gang til.
«Hva var det for en lyd?» var det en som sa.
Alle så på hverandre, og deretter på Rode.
«Det høres ut som banking,» sa en annen.
Alle skyndte seg til døren og noen rev den opp.
Da de så Peter ropte de nesten høyt av glede, men
han gjorde tegn til at de skulle være stille.
De senket stemmene sine og hvisket mens de
dro ham innenfor og lukket døren bak ham.

Aktiviteter
Sabbaten
• Gå en sabbatstur sammen med familien mens
du er bundet løst til en annen. Hvordan føles
det? Tenk på hvordan Peter må ha hatt det.
• Be for alle dem som er i fengsel fordi de tror på
Jesus.
Søndag
• Klipp til 18 smale papirremser. Skriv et ord av
minneverset på hver remse. Lim begge endene
av remsene sammen slik at du får en papirlenke. Gjenta minneverset hver dag.
• Hvor mange lenker finner du i huset deres?
Hvilken er tyngst? Hva slags lenke tror du det
var som ble brukt på Peter?
• Les Apostlenes gjerninger 12,1-19 på familieandakten.
Mandag
• Lag familiens bønneliste på familieandakten.
• Be hver enkelt i familien om å fortelle hvordan
Gud en gang svarte på en bønn de hadde bedt.
• Syng sangen «Herre, jeg ber for i dag!» sammen.
(Barnas Lovsang nr. 49 a og b)
• Legg deg på gulvet i fem minutter. Tenk på
hvordan det må ha vært for Peter å ligge på gulvet i fengselet.
• Be for menneskene på bønnelisten.
Tirsdag
• Slå opp i et leksikon og se hva du kan finne ut
om romerske fengsler.
• Prøv å lage en modell av et fengsel som du kan
vise de andre på andakten.
• På familieandakten: Se hvor mange andre

Alle begynte å snakke samtidig: «Takk Gud at du
er like hel, Peter;» Vi har bedt for deg i hele natt.»
Noen kom med en god stol så Peter fikk sette
seg ned og hvile litt. Så fortalte han dem hvordan
Guds engel hadde hjulpet ham å rømme.
Da han var ferdig, sa han: «Jeg må komme meg
til et tryggere sted. Fortell Jakob og de andre hva
som har skjedd. Takk for at dere bad for meg. Jeg
vet at det var derfor engelen kom og hjalp meg ut.»

bibelske fanger dere kan huske.
• Takk Gud for frihet.
Onsdag
• Finn bønnens ABC ved å slå opp til Matteus 7,7;
Matteus 21,22; og 1 Johannes 1,9. Fyll ut nedenfor:
B_, T_ _, B_ _ _ _ _ _ _
• Lag en plakat som du henger på rommet ditt så
du ikke glemmer bønnens ABC.
• Fortell familien om bønnens ABC på familieandakten i dag og bruk ABC-en når dere ber sammen.
Torsdag
• Lag et kort til en av de eldre i menigheten. På
kortet skriver du Salme 116,1 og «Jeg ber for
deg.» Send kortet, gå til dem med det, eller gi
det til dem i kirken. Fortsett med å huske på
dette mennesket i dine bønner.
• Tegn opp en 'fangecelle' på 2 x 1 meter. Bli der
inne i 10 minutter. Men du er der, takker du Gud
for de menneskene som ber for deg hver dag.
Fredag
• På familieandakten: Dramatiser fortellingen om
Peter sammen med familien din.
• Gud svarer bønner på tre forskjellige måter: ja,
nei og vent. Se på familiens bønneliste og se
hvordan Gud har svart på bønnene til hver
enkelt.
• Si minneverset mens familien hører på.
• Fortsett å be for dem som er på familiens bønneliste.
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