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Et løfte blir holdt
Henvisninger
Johannes 14,1-3; 1
Tessaloniker 4,13-18;
Åpenbaringen 1,7; Alfa
og Omega, bind 5, side
293 (DA:739); bind 8,
side 139-150 (GC:640652); Det er et godt
land, kapittel 1 (EW:1320).

Minnevers
«Se, han kommer i
skyene! Hvert øye skal
se ham» (Åpenbaringen
1,7).

Mål
At barna skal:
Vite at Jesus vil
komme tilbake for å ta
oss med seg så vi kan
bo sammen med ham i
himmelen.
Føle iver etter at Jesus
skal komme tilbake.
Gi respons ved å ta
imot hans kjærlighet
og be om at han må
komme tilbake snart.

Den røde tråden
Jesus er så glad i oss at
han vil at vi skal bo
hos ham for alltid.
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Månedens tema:
Vi skal være sammen med Jesus i evigheten.

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Jesus er i himmelen og gjør i stand et sted for oss. Når han
kommer tilbake, kommer han med skyer av engler og alle skal se
ham. De som døde i troen på Jesus skal stå opp av gravene, og
sammen med dem som ennå lever skal de stige opp og møte ham
i skyene. Deretter skal vi leve sammen med ham gjennom
evigheten.

Denne leksen handler om nåde.
Gjennom sin store nåde har Gud tilbudt oss frelsen, og vi kan
se fram til dagen da Jesus skal komme og vi får bo hos ham for
alltid. Når vi tar imot hans kjærlighet, er vi sikret hans kjærlighet
gjennom evigheten.

Lærerens «verdt å vite»
« 'Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går
opp over deg.' Jes 60,1. … Han kommer med sin egen herlighet og
med Faderens herlighet. Han kommer med alle de hellige engler i
sitt følge. Mens hele verden er hyllet inn i mørke, vil det være lys i
de helliges boliger. De vil fange inn det første lysglimt fra hans
annet komme. Uinnskrenket vil hans lys skinne frem i sin glans.
Kristus, Forløseren, vil bli beundret av alle som har tjent ham. Mens
de onde flyr fra hans nærvær, vil hans etterfølgere fryde seg. … For
sine trofaste etterfølgere har Kristus vært en daglig ledsager og en
fortrolig venn. De sanne kristne har alltid levd i nær kontakt og i
stadig samfunn med Gud. Over dem har Herrens herlighet gått opp.
I dem har lyset fra kunnskapen om Guds herlighet, slik det først
strålte ut fra Kristi ansikt, fått sitt gjenskinn. Nå kan de glede seg ved
den fulle glans av herligheten, for de har himmelen i sine hjerter.
Deres hoder er løftet. Klare stråler fra Rettferdighetens Sol
skinner på deres panner. Det er jubel i deres hjerter over at deres
forløsning stunder til. Slik går de frem for å møte sin Brudgom,
idet de roper: 'Se, der er vår Gud, han som vi ventet skulle frelse
oss.' Es. 25,9.» – Ord som lever, side 279 (COL:420-421).

Dekorering av rommet
Himmelen er temaet denne måneden. Bruk filt eller bilder og
lag landskaper fra himmelen. Lån kosedyr og lag et dyrehjørne.
Sett rovdyr sammen med lam og sky dyr. Skriv Jesaja 11,6.7 over
dyrene. Sett om mulig et tre i et kar i rommet den tredje uken,
eller sørg for å ha et stort tre av papir og heng det på veggen. Lag
Livets elv ved å rulle ut blått kreppapir, blått stoff eller sølvfolie.

NÅDE

Program
Program

Minutter

Velkommen

etter hvert

Aktiviteter

Dette trenger du

Hils på barna ved døren;
er de glade/lei seg?
_________________________________________________________________________________________
Forberedende
inntil 10
A. Invitasjon til selskap Personlige selskapsinvitasjoner til
aktiviteter
alle barna
B. Ut på reise
Liten koffert eller reiseveske, ting
du trenger når du skal reise til et
varmt sted og til et kaldt sted
C. Hopp av glede
Plaster, andre bandasjer, krykker,
spaserstokker, osv.
_________________________________________________________________________________________
Sang og bønn*
inntil 10
Fellesskap
Dittg
Sang
Sangbøker
val
Misjon
Barnas misjon
Kollekt
Pyntet smykkeskrin
Bønn
_________________________________________________________________________________________
Bibelfortelling
inntil 20
Opplev bibelfortellingen Engledrakter (helst en til hvert
barn), leketrompet av plast/papp, 4
stikkordkort, 1.000.000 skrevet på
et hjelpekort
Vi leser i bibelen
Bibler,
Minneverset
Stikkordkort med minneverset på
det
_________________________________________________________________________________________
Leksen i praksis
inntil 15
Vær beredt
_________________________________________________________________________________________
Del med andre
inntil 15
Spre budskapet
Planer for at klassen din skal
besøke et aldershjem eller et sykehjem

1

2

3
4

* 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 innledende aktiviteten du har valgt. Sett dem i gang med
den forberedelsesaktiviteten du har valgt.

Forberedelsesaktiviteter

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

Du trenger:
• personlige selskapsinvitasjoner til alle
barna

A. Invitasjon til selskap
Planlegg et klasseselskap eller en potluck for sabbatsskoleklassen. Gi barna en personlig invitasjon hver. Spør: Hva er i konvolutten din? Bygg opp barnas forventning
ved å fortelle dem om det du har planlagt. Minn dem om å fortelle det til foreldrene
sine og skrive datoen på kalenderen så de ikke glemmer.

Oppsummering
Spør: Hvordan føles det å bli invitert til noe spesielt? Gleder du deg til selskapet? Jeg håper det. Jeg gleder meg til å se deg der. Det er noe som skal skje
snart som vi alle sammen kan glede oss til: Jesus kommer tilbake til jorden for å
ta oss med til himmelen. Gleder du deg til å bli med Jesus når han kommer? Jeg
gleder meg til å treffe dere alle sammen i selskapet vårt, og på samme måte
gleder Jesus seg til at du skal komme og bo hos ham i himmelen. Den røde tråden vår for i dag sier at:
Jesus er så glad i oss at han vil at vi skal bo hos ham for alltid.

Du trenger:

B. Ut på reise

• liten koffert
eller reiseveske
• ting du trenger
når du skal
reise til et
varmt sted og
til et kaldt
sted.

Si: La oss late som om vi skal ut og reise. Hvor har dere lyst til å dra? Velg
enten et varmt eller et kaldt klima. Jeg har kofferten min her og jeg vil at dere
skal hjelpe meg å pakke. La barna komme ne etter en og velge eller forkaste en
gjenstand å ha i kofferten.

Oppsummering
Spør: Hvorfor tok du ikke dette? Hold fram en gjenstand som noen har
forkastet. Hvor mange av dere har noen gang vært på ferie? La noen av barna
fortelle om sine erfaringer. Hvordan føles det når du vet at du skal ut og reise? Hva
gjør du for å bli klar? I dag skal vi høre om den beste turen vi noensinne kan ta.
Det som er så fint er at alle er invitert. Jesus har bedt oss med til himmelen. Han
lovte at han skal komme tilbake og ta oss med dit. Vi kommer ikke til å trenge
koffert til den reisen. Den beste måten å forberede seg på den turen er å studere
biblene våre, be og gjøre det Gud vil at vi skal gjøre. Den røde tråden i dag er:
Jesus er så glad i oss at han vil at vi skal bo hos ham for alltid.
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C. Hopp av glede

Du trenger:

Oppsummering

Gi barna et plaster eller en
krykke hver. Spør: Hva bruker • plaster, andre
bandasjer,
vi denne til? Be barna gå
krykker,
omkring i rommet og bruke
spaserstokker,
de gjenstandene de fikk.
osv.
(Eller du kan be barna om å
bevege seg omkring i rommet
og late som om de har en skadet fot, arm, hånd
eller øye.) Vil vi ha bruk for disse tingene når
Jesus kommer? Be dem rive av plastere og sette
bort krykker og stokker (eller stå rett opp og ned);
rop 'Halleluja' og hopp av glede.

Spør: Hvordan føltes det da du kunne ta av
plasteret og gå normalt igjen? Hva synes du om
aldri å bli syk eller skadet igjen? Jesus har lovet
oss at han skal komme og hente oss hjem til
himmelen. Når det skjer, er det ingen som vil
være syke eller trenge å bruke spaserstokk. I
leksen vår i dag skal vi lære mer om himmelen.
Den røde tråden vår i dag forteller oss at:
Jesus er så glad i oss at han vil at vi
skal bo hos ham for alltid.

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. Ta inn gjenstander til klassens velferdsprosjekt.

Forslag til sanger:
«Vi skal snart reise» (Hjertesanger 2 nr. 116)
«Det blir noe i himlen» (Hjertesanger 2 nr. 64)
«Aldri skilles mer» (Hjertesanger 1 nr. 38)
«Hvem kommer i skyen?» (Vi synger med de minste nr. 27)
«Jeg vil gå til him'len» (Vi synger med de minste nr. 26 – evt. 1. vers to ganger)
«Jesus skal komme» (Vi synger med de minste nr. 25)
«Jesus kommer i skyer klare» (…for å hente dem som venter.) (MV- nr. 222)
«Alle, alle vil vi ha med!» (Barnas Lovsang nr. 184, Min båt er så liten nr. 23)

Misjon
Bruk Barnas misjon. Legg vekt på nåden i misjonslesningen.

Kollekt
Si: Denne måneden skal vi lære om nåden. Nåde er Guds gave
til oss fordi han elsker oss. Vi kan ikke gjøre noe for å få rett til
den. Kollekten vi gir i dag vil hjelpe andre mennesker å lære om
Guds nåde.

Du trenger:
• pyntet
smykkeskrin

Bønn
Be barna å lage en liste over gaver fra Gud som vi alle kan glede oss over. Når du er ferdig med listen, takker du Gud for hans nåde og alle de gavene han gir oss.

LEKSE TI 101

2

Bibelfortellingen
Du trenger:
• engledrakter
(helst en til
hvert barn)
• leketrompet
av plast/papp
• 4 stikkordkort
• 1.000.000
skrevet på et
hjelpekort

Opplev bibelfortellingen
Del barna i fire grupper. Forklar at du
på forskjellige punkter i fortellingen kommer til å peke på de fire stikkordkortene
og barna må enten gjenta det som står
på kortet eller utføre bevegelsen. Skriv
følgende på stikkordkort så alle kan se
det:
Gruppe en: «Se, han kommer med
skyene og hvert øye skal se ham!»
Gruppe to: «Halleluja!»
Gruppe tre: «Hellig, hellig, hellig,
Herren Gud den allmektige!»
Øv noen ganger før du begynner på
fortellingen.
Les eller gjenfortell historien
Har du noen gang vært med i et opptog. Det skjer veldig mye spennende i et
opptog. Men selv det flotteste opptoget
her på jorden kan ikke måle seg med
Jesu gjenkomst til jorden. Når Jesus kommer igjen, blir det det mest fantastiske
som har skjedd siden verden ble til. Bare
forestill deg hvordan det blir:
Når Jesus kommer igjen, kommer han
på en sky som er så stor at alle i hele verden kan se ham. [Gruppe 1] Over skyen
skinner den mest strålende, fargerike regnbuen som noen noengang har sett.
Under regnbuen brenner skyen av ild.
Jesus er omgitt av flere engler enn det er
mulig å telle – kanskje over en million.
[Gruppe 2] Vet du hvor mange en million
er? Vi skriver det slik: 1.000.000. [Vis fram
stikkordkort med 1.000.000.] Det er
ganske mange nuller, ikke sant? Det kommer flere engler med Jesus enn det finnes
nuller! Bare Jesus vet hvor mange engler
som kommer. [Gruppe 3]
Jesus kommer til å ha på seg skinnende hvite klær med et merke som sier
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«Kongenes konge og herrenes herre»
[Gruppe 2] Da han døde på korset, bar
Jesus en tornekrone. Nå har han på seg
en stor, skinnende klar krone. Men kronen skinner ikke så klart som ansiktet
hans. Ansiktet skinner klarere enn solen
på en skyfri dag. Du blir så glad over å se
ham at ansiktet ditt også vil skinne.
Alle vil høre Jesus. Når han roper:
«Jeg kommer!» vil det være høyere enn
det høyeste tordenskrall du noen gang
har hørt. Du kommer garantert til å
skvette! [Gruppe 1] Stemmen hans når
ned til jorden og vekker de døde. Så vil
du høre noen som blåser i trompeter
[Gruppe 4] og lyden av millioner av engler
som synger lovsanger. [Gruppe 3]
Skyen kommer nærmere, og jorden
rister. Det lyner og tordner. [Gruppe 1]
Jesus sier til de døde: «Våkn opp! Stå
opp!» Alle de som trodde på Gud når de
levde blir nå levende igjen og begynner å
prise Jesus med høye rop. [Gruppe 3]
Adam står opp. Rahab står opp. Daniel
står opp. Peter står opp. Maria Magdalena
står opp. Alle står opp helt perfekte, for
Jesus forvandler dem i et øyeblikk.
Englene kommer for å møte alle menneskene. De hjelper oss å finne familien
vår. De gir babyer til mammaene sine og
barn til pappaene sine. Venner får se
hverandre igjen. Alle sammen taes med
opp i skyen. [Gruppe 2]
Når alle er samlet, får skyen vinger og
det ruller fram hjul under den. Det er en
vognsky! Vingene og hjulene roper
«Hellig!» idet de vender seg mot himmelen. Englene synger «Hellig, hellig, hellig,
Herre Gud du allmektige!» [Gruppe 3] Og
alle som er med på skyen roper
«Halleluja!» [Gruppe 2] Og skyen drar
oppover mot Guds by som kalles for det
nye Jerusalem. Og alle de som står opp
og møter Jesus skal få bo hos ham gjennom alle evigheter!

Oppsummering
Spør: Hvor mange kan se Jesus når
han kommer? Hva kommer han til å
ha på hodet? Kommer Jesus alene?
Hva skal englene gjøre? Hva skjer med
dem som trodde på Jesus når de
døde? Hva skjer med dem som lever
og tror på Jesus? Jesus vil at vi alle
skal bli med ham hjem til himmelen.
Det er plass til alle. Det er opp til oss å
ta imot invitasjonen hans og leve som
han levde. La oss si den røde tråden
vår sammen:
Jesus er så glad i oss at han vil
at vi skal bo hos ham for
alltid.

Minnevers
Lær barna disse
bevegelsene idet du
ser på stikkordkortet
og sier minneverset:

Du trenger:
• stikkordkort
med minneverset på det

«Se, han kommer i skyene! Hvert øye
skal se ham»
Se, Skygg for øynene med hånden
som om du ser langt ut i det fjerne.
han kommer med skyene Pek mot
himmelen.
og hvert øye skal se ham. Pek på
begge øynene.
Åpenbaringen 1,7
Gjenta verset flere ganger til barna
kan det.

Vi leser Bibelen sammen
Del klassen i smågrupper. Sett barn
som kan lese sammen med barn som
ikke kan lese, eller ha en voksen til å
hjelpe dem som ikke kan lese.
Si: La oss finne ut av hva Bibelen
sier om Jesus når han kommer tilbake
til jorden. Jeg leser spørsmålet og teksten. Når gruppen din tror den har

funnet svaret, skal hele gruppen reise
seg.

Du trenger:
• bibler

1. Hvordan vet vi at Jesus kommer
igjen? Johannes 14,3
2. Hva sa Jesus til disiplene at han
ville gjøre for dem i himmelen? Johannes
14,2
3. Gjelder løftet han gav til disiplene
oss også? Ja. Jesus gjør i stand et sted for
oss i himmelen.
4. Hvem skal vi være sammen med i
himmelen? Johannes 14,3 (Jesus)
5. Hva mener Bibelen når den
snakker om mennesker som sover? 1.
Tessaloniker 4,13
6. Hva skal skje med dem som er
glade i Jesus og sover i gravene sine når
Jesus kommer? 1. Tessaloniker 4,14.
7. Hvilken gruppe mennesker skal
dra først opp i skyen, de som er døde
eller de som er i live? (De døde i Kristus
skal først stå opp.) 1. Tessaloniker 4,16.
8. Hvor mange mennesker skal se
Jesus når han kommer tilbake? Åpenbaringen 1,7 (Hvert øye skal se ham.)

Oppsummering
Spør: Hvordan føles å tenke på at
Jesus er i himmelen og gjør i stand et
sted til deg? Hvor mange mennesker
tror du Jesus ønsker å ha med til himmelen? Hvorfor kommer det til å være
noen mennesker som ikke blir med
Jesus til himmelen? Jesus inviterer
alle til å bli med ham til himmelen.
Han viser oss sin kjærlighet og nåde
ved å tilby oss et sted i himmelen, selv
om vi ikke har gjort noe for å fortjene
det. La oss si den røde tråden vår sammen:
Jesus er så glad i oss at han vil
at vi skal bo hos ham for
alltid.
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Leksen i praksis
Vær beredt
Les eller fortell denne historien:
Rita inviterer vennene sine hjem til
lunsj søndagen om to uker. I mellomtiden
har Rita det travelt med skolen og blir
opphengt i alle leksene. Når dagen kommer og vennene skal besøke henne, har
Rita glemt hele invitasjonen hun gav.
Vennene banker på døren. Rita blir overrasket. Det blir også vennene hennes.
Huset er et eneste rot, og maten er ikke
klar.
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Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du
spør: Hvordan tror du Rita har det?
Hvordan ville du hatt det om du var
Rita? Hvordan tror du vennene
hennes har det? Hvordan ligner dette
på Jesu gjenkomst? Hva kan vi gjøre
for å være klar når Jesus kommer? La
oss be Jesus om å hjelpe oss å være
klar. Be en bønn der du ber Jesus hjelpe
alle om å være klar når han kommer. La
oss si den røde tråden vår:
Jesus er så glad i oss at han vil
at vi skal bo hos ham for
alltid.

4

Del med andre
Spre budskapet
Forberedelse: Ordne det slik at miniorene får besøke et aldershjem eller lignende og får holde et kort program for
dem som bor på hjemmet.
Gi barna tid til å tenke seg om når du
spør: Hva er noen av måtene vi kan
spre sannheten om Jesus kommer på?
En måte er å besøke noen gamle mennesker og synge for dem! Snakk om
planer om å besøke et pleiehjem eller et
lignende sted. La oss øve oss på noen
sanger med en gang. Bruk sangene
under Sang og bønn.

Oppsummering
Si: Hva sier dere til å besøke noen
gamle mennesker? Hva tror du de vil
synes om det? Hvorfor skal vi gjøre

dette? Jeg er glad fordi jeg vet at Jesus
snart kommer tilbake. Hva med deg?
Men Jesus vil ikke at vi skal holde det
for oss selv. La oss fortelle så mange
mennesker som mulig så de også kan
gjøre seg klar! Oppmuntre hvert barn til
å være med på det programmet du har
planlagt. La oss si den røde tråden vår
igjen:
Jesus er så glad i oss at han vil
at vi skal bo hos ham for
alltid.

Du trenger:
• planer for at
klassen din
skal besøke et
aldershjem
eller et sykehjem

Har du lyst til å fortelle andre om
det?

Avslutning
Invitere barna til å stå i en ring. Be
om at de skal bli rede til å møte Jesus og
hjelpe andre å bli rede.
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BARNAS LEKSE
Henvisninger
Johannes 14,1-3; 1
Tessalonikerne
4,13-18; Åpenbaringen 1,7; Alfa og
Omega, bind 5, side
293 (DA:739); bind
8, side 139-150
(GC:640-652); Det
er et godt land,
kapittel 1 (EW:1320)

Minnevers
«Se, han kommer i
skyene! Hvert øye
skal se ham»
(Åpenbaringen 1,7).

Den røde
tråden
Jesus er så glad i
oss at han vil at vi
skal bo hos ham
for alltid.
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Et løfte blir holdt
Har du noen gang tenkt på hvordan det
blir når Jesus kommer tilbake for å ta oss
med til himmelen? La oss se inn i fremtiden.
Det kommer til å skje på denne måten...
Når Jesus kommer igjen, kommer han
på en sky, og alle skal se ham. Over skyen
skinner den mest strålende, fargerike regnbuen som noen noengang har sett. Under
regnbuen brenner skyen av ild. Jesus er
omgitt av flere engler enn det er mulig å
telle – kanskje over en million. Vet du hvor
mange en million er? Vi skriver det slik:
1.000.000. Det er ganske mange nuller,
ikke sant? Det kommer flere engler med
Jesus enn det finnes nuller!
Bare Jesus vet hvor
mange engler som
kommer.
Jesus
kommer til
å ha på
seg skinnende
hvite klær
med et
merke
som sier
«Kongenes
konge og herrenes herre» (Åpenbaringen 19,16). Da han
døde på korset, bar Jesus en
tornekrone. Nå har han på seg en
stor, skinnende klar krone. Men kronen
skinner ikke så klart som ansiktet hans.
Ansiktet skinner klarere enn solen på en
skyfri dag. Du blir så glad over å se ham at
ansiktet ditt også vil skinne.
Alle vil høre Jesus. Når han roper: «Jeg
kommer!» vil det være høyere enn det
høyeste tordenskrall du noen gang har
hørt. Du kommer garantert til å skvette!
Stemmen hans er så kraftig at den når ned

til jorden og vekker de som er døde. Så vil
du høre noen som blåser i trompeter og
lyden av millioner av engler som synger
lovsanger.
Skyen kommer nærmere, og jorden
rister (Sal 50,3.4). Det lyner og tordner.
Jesus sier til de døde: «Våkn opp! Stå opp!»
Alle de som trodde på Gud når de levde
blir nå levende igjen og begynner å prise
Jesus med høye rop. Adam står opp.
Rahab står opp. Daniel står opp. Peter står
opp. Maria Magdalena står opp. Alle står
opp helt perfekte, for Jesus forvandler dem
i et øyeblikk. Englene kommer for å møte
alle menneskene. De hjelper oss å finne
familien vår. De gir babyer til mammaene
sine og barn til pappaene sine. Venner får
se hverandre igjen. Alle sammen taes med
opp i skyen.
Når alle er samlet, får
skyen vinger og det
ruller fram hjul
under den. Det
er en sky av
engler!
Vingene
og hjulene roper
«Hellig!»
idet de
snur seg
mot himmelen. Englene
synger «Hellig,
hellig, hellig, Herre Gud
du allmektige!» Og alle som
er med på skyen roper «Halleluja!» Og
skyen drar oppover mot Guds by som
kalles for det nye Jerusalem.
Når Jesus kommer tilbake for å hente
oss til himmelen, kommer det til å være på
en skinnende klar og støyende måte så
alle vil se ham og alle vil være glade. Det
kommer til å ligne på et opptog, en stor
familiegjenforening og en ferie slått sammen til ett. Der vil jeg være med. Vil ikke
du også det?

Daily Activities
Sabbaten
• Gå en tur ut med familien i ettermiddag og se
på skyene. Lange, tynne skyer som ser ut som
hestehaler kalles fjærskyer. Store fnuggaktige
skyer kalles haugskyer. Følger du med en stund,
vil du se at skyene danner forskjellige mønstre.
Snakk med familien din om skyene når Jesus
kommer tilbake.
• Hvilke andre bibelfortellinger om skyer kan du
komme på?
• Syng sangen «Hvem kommer i skyen?» (Vi synger med de minste nr. 27) og takk Jesus for at
han har lovet å komme tilbake.
Søndag
• Les Matteus 24 sammen med familien og snakk
om kapitlet. Lag en liste over det Jesus sier skal
skje før han kommer igjen.
• Let i aviser og ukeblader etter bilder og overskrifter som illustrerer disse tegnene. Lim
bildene på et stort ark så dere får en kollasj.
• Tegn en sky og skriv minneverset ditt på den.
Dekk til ett nytt ord for hver gang du leser minneverset.
Mandag
• Bruk koden nedefor og finn ut hva vi kan gjøre
for å forberede oss på at Jesus kommer snart
igjen: ✁=L ✠=B ✔=S ❖=E ●=I ❂=N ▼=G ✖=O
___
✠

___
❖

___
✠

___
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___
✖
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___
❖
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▼
___
✁
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✁
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❖

___
❖

___
✔

___
❂

• Bruk en bok og finn ut mer om skyer. Del
oppdagelsene dine med familien på andakten.
• Syng sangen «Hvem kommer i skyen?» (Vi synger
med de minste nr. 27) sammen og be om at du
og familien din skal være rede til å møte Jesus.

Tirsdag
• Når Jesus kommer, har han en krone på hodet.
Lag en krone og skriv følgende på den: «Jeg
hører Jesus til.»
• Skyene rundt Jesus skal skinne klart som solen.
Lag en liste over lyse gjenstander rundt om i
huset deres.
• Les Matteus 16,27 og Matteus 25,1-13 på familieandakten og snakk sammen om tekstene.
Hvem blir med Jesus når han kommer?
• Lær familien minneverset.
• Takk Jesus for lysets velsignelser.
Onedag
• På familieandakten: Be alle om å hjelpe deg å
skrive et brev til Jesus. Fortell ham hvor høyt du
ønsker å bli med ham når han kommer.
• Les Davids lovsang i Salme 145.
• Skriv familiens lovsang på andakten. Ta med alt
det du er takknemlig for.
Torsdag
• Sammen med familien: Les og snakk sammen
om 1. Tessalonikerne 4,16-17. Hvem er de første
som skal møte Jesus i skyen? Hva er det som
vekker dem? Klarer du å lage en lyd som en
trompet? Prøv å finn litt trompetmusikk å lytte
til.
• Tegn en klokke eller lag en av en papptallerken.
I stedet for tall skriver du ANNET KOMME. Tegn
klokkens hender så de peker mot midnatt for å
vise at Jesus kommer snart.
• Be om at Jesus skal komme snart.
Fredag
• På familieandakten: Vis fram kollasjen som du
laget tidligere i uken. Snakk om tegnene som
viser deg at Jesus snart kommer igjen.
• Under kollasjen skriver du: «Jeg ønsker å være
klar til å møte Jesus.» Be hvert av familiemedlemmene om å skrive under på kollasjen.
• Syng om Jesu annet komme. Be at Jesus skal
komme snart og at familien din må være klar
for å møte ham.
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