LEKSE ELLEVE

Henvisninger
2. Timoteus 1 og 2; Alfa
og Omega, bind 6, side
143, 341-348.

Det siste brevet til en
venn
Månedens tema
Vi priser Gud når vi har andakt.

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Minnevers:
«Skam deg da ikke over
vitnesbyrdet om vår
Herre» (2. Timoteus 1,8).

Mål :
At barna skal:
Vite at Gud
bruker mennesker for å
hjelpe oss å styrke vår
tro.
Føle takknemlighet for
lærere, foreldre og
andre som har en positiv innflytelse på oss.
Gi respons ved å velge
å være sammen med
mennesker som hjelper
oss å vokse åndelig.

Den røde tråden:
Vi tilber Gud når vi
takker ham for kristne
forbilder.
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Mens han sitter i fengsel skriver Paulus til Timoteus. Han skriver at han takker Gud i bønnene sine for Timoteus når han tenker
på alt det Timoteus har gjort for å hjelpe ham. Paulus skriver også
at han her glad for at den troen Timoteus har arvet fra sin bestemor Lois og hans mor Eunike, har hjulpet ham til å bli en stor
predikant. Han oppmuntrer Timoteus til å fortsette arbeidet og la
Den Hellige Ånd gi ham et rikt liv. Han sier at Timoteus ikke må
skamme seg over evangeliet og stå fast på det han vet er rett.

Denne leksen handler om tilbedelse.
Paulus takket Gud for Timoteus og for dem som hjalp
Timoteus til å bli en stor arbeider for Gud. Vi tilber også Gud når vi
takker ham for dem som har hjulpet oss å bli Guds barn.

Lærerens «verdt å vite»
Timoteus ble høyst sannsynlig en kristen da Paulus besøkte
Lystra på sin første misjonsreise. Han var neppe mer enn 18 eller
20 år da Paulus kom til Lystra for andre gang. Han var godt ansett
av brødrene i både Lystra og Ikonium (30 km unna).
Paulus skriver til Timoteus på en måte som tyder på at han
ikke var fysisk sterk. Han ser ut til å ha vært en følsom person,
men villig til å møte prøvelser i Guds kraft.
Vi får ikke vite klart hva Timoteus sin far trodde på. Han var
greker, men kan ha vært en ikke-troende hedning eller han kan
ha vært gudfryktig. Timoteus sin mor var en trofast jøde. Det er
ting som tyder på at hun var enke, og det kan være grunnen til at
hun får en så fremtredende plass i Timoteus sin biografi. Hun og
bestemoren til Timoteus hadde lagt vinn på å gi ham en utdannelse som var tuftet på egen kjennskap til Skriften.
Timoteus var ikke blitt omskåret. Paulus mente det var best
om han ble omskåret slik at de jødene han møtte ikke skulle ta
anstøt. De fleste jøder kunne ikke fatte at en «dårlig jøde» kunne
være en god disippel av Jesus.
Timoteus var med på Paulus sin andre og tredje misjonsreise.
Han var den første pastoren i menigheten i Efesos. De sies at han
led martyrdøden i Efesos. (Tilrettelagt fra The SDA Bible
Commentary, bind 6, side 323, 324.)

TILBEDELSE

Program
Program

Minutter

Aktiviteter

Velkommen

etter hvert

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

Dette trenger du:

_________________________________________________________________________________
Forberedelsesinntil 10
A. Plant et frø
Store frø, pappbegre, jord, vann, avis
aktiviteter
B. «Voks i Jesus» – nett
Stort garnnøste
_________________________________________________________________________________
Sang og bønn*
inntil 10
Fellesskap
Dittg
Sangbøker
val
Barnas misjon
Misjon
Kollekt
Kollektbeholder fra lekse 9
Bønn
Papir, sakser, blyanter, lim
_________________________________________________________________________________
Bibelfortellingen
inntil 20
Opplev bibelfortellingen Konvolutt, kjetting
Vi leser i bibelen
Bibler
Minneverset
Konvolutter
_________________________________________________________________________________
Leksen i praksis
inntil 15
Kroppsdeler
Stort omriss av kropp klippet ut av
papir
_________________________________________________________________________________
Del med andre
inntil 15
Oppmuntrende post
Kortstokk, klistrelapper/filler til
pynt, lim, sakser,
fargestifter/merkepenner

1

2

3

4

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

Dekorering av rommet
Se Lekse 9.
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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? Ta inn
gjenstander som er tiltenkt velferdsprosjektet. Sett dem i gang med den
innledende aktiviteten du har valgt.

Forberedelsesaktiviteter

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

A. Plant et frø

Materiell:
•
•
•
•
•

store frø
pappbegre
jord
vann
avis

Bruk avisen til å dekke til arbeidsplassen i tilfelle søl. Gi barna et pappbeger hver.
La dem skrive navnet sitt på koppen, fylle den med jord og plante et frø. (Store frø, for
eksempel bønner, vokser godt og er lette å håndtere.) La barna vanne dem litt.

Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du spør: Hva trenger frøet ditt for å vokse?
(jord, vann, solskinn, varme, omsorg, osv.) Ja, plantene trenger mange ting for å
vokse. Hva trenger vi for at vi skal vokse fysisk? Hva trenger vi for å vokse i kristenlivet? (bønn, bibelstudium, fortelle andre om troen vår, osv.) Jesus gir oss også
mennesker som hjelper oss å vokse og ligne ham. I dag ønsker vi å tilbe Gud ved
å takke Gud for forbildene våre – mennesker som hjelper oss å bli kjent med
ham. Den røde tråden vår er:
Vi tilber Gud når vi takker ham for kristne forbilder.
La oss si det sammen.

B. «Voks i Jesus» – nett

Materiell:
• stort garnnøste

Dann en ring. Gi garnnøstet til ett av barna. Si: Ta tak i den ene enden og kast
nøstet til en annen. Når du kaster det, skal du si navnet på én som har påvirket
livet ditt. Det kan være mamma, pappa, venner, lærere eller noen i kirken.
Fortsett til det er sagt mange navn og alle har fått kaste nøstet minst én gang. La
barna bli stående i «nettet».

Oppsummering
Spør: Hva minner garnet deg om? (et spindelvev) Hva ville skje hvis en av oss
slapp garnet? (Noe av nettet ville falle sammen.) Jesus gir oss mennesker som
eksempler og forbilder, så vi kan vokse i kristenlivet. Vi tilber Gud når vi takker
ham for våre forbilder. Den røde tråden vår sier:
Vi tilber Gud når vi takker ham for kristne forbilder.
La oss si det sammen.
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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
«Sett deg for et hellig mål» (Barnas Lovsang nr. 123 a og b)
«Jesus, kom inn» (Barnas Lovsang nr. 166 a og b)
«Ditt ord» (Barnas Lovsang nr. 194 a og b)
«Pris Ham» (Vi synger med de minste nr. 14)

Misjon
Bruk Barnas misjon. Legg vekt på tilbedelse i misjonsfortellingen.

Kollekt
Si: Vi har kristne forbilder, men det er det ikke alle som har.
Når vi gir våre gaver, hjelper vi til å skaffe kristne arbeidere som
kan være forbilder på andre steder så folket på det stedet kan lære
om Gud.

Materiell:
• Kollektbeholder fra
lekse 9

Bønn
La barna klippe ut omrisset av et menneske og skrive navnene på
noen som har vært gode forbilder for dem. Lim alle papirmenneskene
på et stort ark. Skriv den røde tråden for i dag øverst: VI TILBER GUD
NÅR VI TAKKER HAM FOR FORBILDER SOM HJELPER OSS Å
VOKSE I KRISTENLIVET. Takk Gud for kristne forbilder og be ham
hjelpe alle barna å være positive forbilder for andre.

Materiell:
•
•
•
•

papir
sakser
blyanter
lim
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2

Bibelfortellingen
Materiell:
• konvolutt med
Paulus sitt
brev til
Timoteus,
«lenker»

Opplev bibelfortellingen
Bind barna sammen med en lenke.
Lag enten en papirlenke eller bruk
hyssing eller garn. Lenken bør være kort
nok til at de bare kan bevege seg på et
lite område.
Forberedelser
Si: Paulus er en gammel mann og
sitter i fengsel. Han er ensom og savner sin venn, Timoteus. Når dere hører
navnet Paulus, skal dere bevege hånden som om dere skriver. Når dere
hører navnet Timoteus, skal dere
hoppe opp og ta et skritt fram som om
dere melder dere frivillig til en jobb.
Øv noen ganger.
Les eller fortell.
Paulus [skrivebevegelse] så seg rundt i
den tomme fengselscellen sin. Den var
ekkel, mørk og ubehagelig. Men han
måtte smile når han tenkte på den kjære
vennen sin, Timoteus [Sprett opp, skritt
fram]. De hadde vært gjennom mye sammen. De var blitt gode venner mens de
opplevde vanskeligheter sammen og
hadde gleden av å arbeide for Jesus. Men
de var mer enn bare gode venner. De var
som far og sønn.
Paulus [skrivebevegelse] husket godt
første gangen de møttes. Paulus [skrivebevegelse] hadde kommet til Lystra. Noen
av dem som bodde der ville ikke at han
skulle fortelle om Jesus. De dro ham med
seg utenfor byporten og steinet ham. Det
var da han møtte Timoteus [Sprett opp,
skritt fram] og moren og bestemoren hans
og fortalte dem om Jesus. Neste gang
Paulus kom til Lystra, stod Timoteus klar
til å hjelpe ham. Han var fortsatt bare en
tenåring, men han kjente til det som sto
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skrevet i Det gamle testamentet.
Faren til Timoteus [Sprett opp, skritt
fram] var greker. Hans mor Eunike og
bestemoren Lois var jødekristne. De
hadde lært Timoteus [Sprett opp, skritt
fram] om det som sto i Det gamle testamentet siden han var liten gutt. De hadde
oppmuntret ham til å tenke på og gjøre
det som var rett. Det var under veiledningen deres at Timoteus [Sprett opp, skritt
fram] bestemte seg for å tjene Gud.
Timoteus [Sprett opp, skritt fram] ble
hjelperen til Paulus [skrivebevegelse]. De
reiste lange strekninger sammen og ble
satt på mange vanskelige prøver. På
grunn av alt de opplevde ble de mer og
mer glad i Jesus. Men nå var Paulus i
fengsel, og Timoteus [Sprett opp, skritt
fram] arbeidet i en by som het Efesos.
Jeg tror jeg skriver til Timoteus
[Sprett opp, skritt fram], tenkte Paulus
[skrivebevegelse]. Jeg håper han kan
komme og besøke meg. Jeg vet at det vil
ta lang tid for ham å komme hit, så det
blir sikkert flere måneder før jeg får se
ham! Hvem vet – kanskje vil jeg være
død før han rekker å komme, men jeg
har likevel lyst til å skrive og be ham om
å komme, og jeg har noe jeg vil fortelle
ham i tilfelle jeg dør før han kommer.
Han begynte å skrive:
Kjære Timoteus [Sprett opp, skritt
fram]!
Du har vært som en sønn for meg.
Jeg ønsker deg nåde og fred og godhet
fra vår Herre Jesus Kristus. Hver dag når
jeg ber, takker jeg Gud for deg. Jeg er så
glad for din tro, og for alt det du lærte av
din mor og bestemor. Bruk denne trosgaven som du har fått. La den vokse og
bli til en stor flamme.
Vær ikke redd for noen eller noe. Er
det noen som gjør noe galt, så ikke vær
redd for å si det til dem. Bruk den kraften

som Gud har gitt deg. Gud gir oss kraft til å
fortelle alle om evangeliet. Skam deg ikke
for å fortelle folk om Jesus. Forkynn evangeliet hver gang du får en sjanse til det.
Bruk Bibelen som ditt våpen. Ikke hør
på det mennesker sier. Les det som er
sant selv. Ikke hør på falske lærere.
Beskytt de andre troende mot de falske
løgnene. Lær de troende alt jeg har lært
deg. Den Hellige Ånd vil hjelpe deg.
Du må komme til meg så fort du kan.
Når du kommer, må du ta med deg kappen min og bøkene. Vokt deg for dem
som har gjort ondt mot meg. De vil også
prøve å gjøre ondt mot deg. Hils til
vennene våre.
Måtte Herrens nåde være med deg,
Paulus [skrivebevegelse]

Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du
spør: Hvor lett var det å bevege seg når
dere var «lenket» sammen? Hvordan tror
du Paulus hadde det mens han var i
fengsel? (ubehagelig, ensomt) Hva tror du
Timoteus følte da han leste brevet fra
Paulus? Hvem sa Paulus at hadde lært
Timoteus om det som var skrevet i Det
gamle testamentet? Tror du Timoteus
dro for å besøke Paulus? Hva ville du ha
gjort? Hvem er dine forbilder? La oss si
den røde tråden vår sammen:
Vi tilber Gud når vi takker
ham for kristne forbilder.

Minnevers
Skriv ordene i
Materiell:
minneverset på hver
sin lapp – ett ord per • konvolutt
lapp – og legg dem i
konvolutten. La barna komme fram en
om gangen og trekke et ord. De skal
legge ordene slik at de gir mening. Ha en
til å hjelpe til om nødvendig. Gjenta til
alle barna kan si verset uten hjelp.

Vi leser i Bibelen
Dann fire grupper og gi hver av
gruppene ett av disse versene:

Materiell:
• bibler

1. Timoteus 1,1.2
1. Timoteus 1,5
1. Timoteus 1,12.13
2. Timoteus 1,14
Sørg for at de som ikke kan lese, får
hjelp. Si: Paulus skrev to brev til
Timoteus for å oppmuntre ham. Han
visste at han kunne bli dømt til døden
når som helst, og han ville minne
Timoteus på ting de hadde snakket
om. Disse brevene står i Bibelen vår,
så de kan være en oppmuntring for
oss også. Se på den teksten du har fått
og finn ut hva det var Paulus ville at
Timoteus og de andre kristne lederne
som kom etter ham skulle ha.
Sett av tid så hver av gruppene kan
få rapportere til klassen. Snakk om hvert
av innleggene så det er sikkert at barna
forstår tekstene.

Oppsummering
Spør: Hvordan kan vi få den
nåden, godheten og freden som er
nevnt i 1. Timoteus 1,1.2? (Gud Fader og
Jesus Kristus gir oss det.) 2. Timoteus
2,14 sier at vi skal beskytte læren.
Hvordan kan vi gjøre det? (Studere
Guds Ord nøye så vi vet hva som er
sant.) Hvem vil hjelpe oss? (Den hellige
Ånd) Hvorfor bør vi ikke skamme oss
over budskapet om Jesus? (Fordi Jesus
har frelst oss.) Paulus skrev alt dette for
å hjelpe Timoteus, og brevet står i
Bibelen for å hjelpe oss også. Paulus
var et forbilde for Timoteus. Vi kan
takke Gud fordi han har gitt oss forbilder – mennesker som lærer oss
mer om ham. La oss si den røde tråden vår for i dag sammen:
Vi tilber Gud når vi takker
ham for kristne forbilder.
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3

Leksen i praksis
Materiell:
• stort omriss av
kropp klippet
ut av papir

Kroppsdeler
Lag en stor skisse av en kropp på et
stort ark (eller flere ark teipet sammen).
Klipp det opp og la hvert av barna få en
bit (armer, hender, bein, føtter, bryst,
osv.). Har du en stor gruppe, så bruk flere
skisser av kroppen eller gjenta øvelsen
flere ganger.
La barna sette sammen kroppen.

Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du
spør: Hva slags nytte har vi av en arm
uten kropp? Hva med en fot uten en

116 LEKSE ELLEVE

kropp? Eller hva med magen? I et av
de andre brevene sine kaller Paulus
oss for Jesu kropp. Les Romerne 12,4-8.
Si: Alle sammen har vi forskjellige
oppgaver. Jesus vil at vi skal ta oss av
hverandre og bruke det han gir oss for
å hjelp og oppmuntre hverandre på
samme måte som andre hjelper oss.
Hva kan du gjøre slik at du kan være
et forbilde eller hjelpe andre bli som
Jesus? (Sett av tid til samtale.) Vi tilber
Gud når vi setter pris på andre som
hjelper oss å vokse som kristne. La oss
si den røde tråden vår sammen:
Vi tilber Gud når vi takker
ham for kristne forbilder.

4

Del med andre
Oppmuntrende post
Spør: Liker du å få post? Liker du å
se på konvolutten og gjette hvem det
er fra? Timoteus ble glad da han fikk
brevet fra Paulus. Folk vi kjenner blir
glad for å få et kort eller brev fra oss.
Kom, så lager vi et takkekort til en
som har oppmuntret oss til å være
gode kristne. Sett av tid så barna kan
lage et kort hver.
De kan enten tegne et bilde, bruke
klistremerker eller stoffrester. Voksne kan
om nødvendig hjelpe dem med en
takketekst.

Oppsummering

skal du sende kortet ditt til? Hvorfor?
Oppmuntre barna til å si hvordan dette
mennesket har vært et forbilde for dem.
Gud har velsignet oss med mange
mennesker som har hatt en positiv
innvirkning på livene våre. La oss
gjenta den røde tråden vår sammen:
Vi tilber Gud når vi takker
ham for kristne forbilder.

Avslutning

Materiell:
• kortstokk
• klistrelapper/
filler til pynt
• lim
• sakser
• fargestifter/
merkepenner

Samle barna et sted der de kan legge
kortene sine. Be om at Gud skal velsigne
de menneskene som får kortene og at de
vil bli oppmuntret, akkurat som de har
oppmuntret andre. Be Gud om å hjelpe
barna å ha en positiv innflytelse på
andre.

Beundre alle kortene og spør: Hvem
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BARNAS LEKSE
Henvisninger
2. Timoteus 1 og 2;
Alfa og Omega, bind
6, side 143, 341348.

Minnevers
«Skam deg da ikke
over vitnesbyrdet
om vår Herre» (2.
Timoteus 1,8).

Den røde
tråden
Vi tilber Gud når vi
takker ham for
kristne forbilder.

Det siste brevet
til en venn!
Liker du å høre nytt fra en venn som er
langt borte? Paulus savnet vennen sin
Timoteus, så han skrev et brev og ba ham
komme og besøke ham.
Paulus så seg rundt i den tomme
fengselscellen sin. Den var ekkel, mørk
og ubehagelig. Men han måtte smile når
han tenkte på den kjære vennen sin,
Timoteus. De hadde vært gjennom mye
sammen. De var blitt gode venner mens
de opplevde vanskeligheter sammen og
hadde gleden av å arbeide for Jesus. Men
de var mer enn bare gode venner. De var
som far og sønn.
Paulus husket godt første gangen de
møttes. Paulus hadde kommet til Lystra.
Noen av dem som bodde der ville ikke at
han skulle fortelle om Jesus. De dro ham
med seg utenfor byporten og steinet
ham. Det var da han møtte Timoteus og
moren og bestemoren hans og fortalte
dem om Jesus. Neste gang Paulus kom til
Lystra, stod Timoteus klar til å hjelpe
ham. Han var fortsatt bare en tenåring,
men han kjente til det som sto skrevet i
Det gamle testamentet.
Faren til
Timoteus
var
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greker. Hans mor Eunike og bestemoren
Lois var jødekristne. De hadde lært
Timoteus om det som sto i Det gamle testamentet siden han var liten gutt. De
hadde oppmuntret ham til å tenke på og
gjøre det som var rett. Det var under
veiledningen deres at Timoteus bestemte
seg for å tjene Gud.
Timoteus ble hjelperen til Paulus. De
reiste lange strekninger sammen og ble
satt på mange vanskelige prøver. På
grunn av alt de opplevde ble de mer og
mer glad i Jesus. Men nå var Paulus i
fengsel, og Timoteus arbeidet i en by som
het Efesos.
Jeg tror jeg skriver til Timoteus, tenkte
Paulus. Jeg håper han kan komme og
besøke meg. Jeg vet at det vil ta lang tid for
ham å komme hit, så det blir sikkert flere
måneder før jeg får se ham! Hvem vet – kanskje vil jeg være død før han rekker å
komme, men jeg har likevel lyst til å skrive
og be ham om å komme, og jeg har noe jeg
vil fortelle ham i tilfelle jeg dør før han kommer. Han begynte å skrive:
Kjære Timoteus!
Du har vært som en sønn for
meg. Jeg ønsker deg nåde og
fred og godhet fra vår Herre Jesus
Kristus. Hver dag når jeg ber,
takker jeg Gud for deg. Jeg er så
glad for din tro, og for alt det du
lærte av din mor og bestemor.
Bruk denne trosgaven som du
har fått. La den vokse og bli til en
stor flamme.
Vær ikke redd for noen eller
noe. Er det noen som gjør noe
galt, så ikke vær redd for å si det
til dem. Bruk den kraften som
Gud har gitt deg. Gud gir oss kraft
til å fortelle alle om evangeliet.
Skam deg ikke for å fortelle folk
om Jesus. Forkynn evangeliet
hver gang du får en sjanse til det.
Bruk Bibelen som ditt våpen.

Ikke hør på det mennesker sier. Les det som er sant selv. Ikke hør på falske
lærere. Beskytt de andre troende mot de falske løgnene. Lær de troende alt jeg
har lært deg. Den Hellige Ånd vil hjelpe deg.
Du må komme til meg så fort du kan. Når du kommer, må du ta med deg
kappen min og bøkene. Vokt deg for dem som har gjort ondt mot meg. De vil
også prøve å gjøre ondt mot deg. Hils til vennene våre.
Måtte Herrens nåde være med deg,
Paulus
Det brevet Paulus skrev til Timoteus ble til hjelp og oppmuntring for ham, og det
hjelper oss og oppmuntrer oss også i dag.

Aktiviteter
Sabbaten
• Les 2. Timoteus kapittel 1 sammen med familien din. Hvem var forbildene til Timoteus? Hva
er det Paulus sier at Timoteus ikke må skamme
seg over? Hvor var Paulus på denne tiden? (Se
2. Timoteus 1,17.) Hvor var Timoteus? (Se 1.
Timoteus 1,3.)
• Finn Rom og Efesos på et bibelkart. Hvor langt
fra hverandre er byene? Hva var den raskeste
måten å komme fra Efesos til Rom på?
• Be for mennesker som reiser langt for å lære
andre om Jesus.
Søndag
• Skriv et minneversord på hver av ti papirlapper. (Ikke glem henvisningen.) Lim papirlappene sammen så du får en papirlenke. Bruk
lenken og lær familien din verset på andakten. Be Jesus om å gi deg og familien din mot
til å fortelle andre om ham.
Mandag
• Les 2. Timoteus 1,8.16.17 og snakk om
versene på andakten. Hva forteller dette oss
om hvordan Paulus hadde det i fengslet?
• Bind håndleddet ditt til en annen persons
håndledd. (Bruk garn eller hyssing.) Vent 30
minutter før dere løser knuten. Hvordan
kjentes det? Hvordan tror du Paulus syntes
det var å være fastlenket?
• Takk Gud fordi vi fritt kan tilbe ham.
Tirsdag
• Les 2. Timoteus 2,1 på familieandakten og
snakk om verset. Hva betyr det å vokse og bli
sterk i Jesu nåde? Les 2 Pet 3,18. Hvordan vil

Gud at vi skal vokse? Be hver enkelt person å
lage en liste over det vi trenger for å vokse
fysisk. Å vokse åndelig. Sammenlign listene og
be Gud om å hjelpe dere å vokse.
Onsdag
• Les og snakk om 2. Timoteus 3,14-17 sammen
med familien din. Hvordan kan du og familien
din lære mer om det som står skrevet i
Bibelen?
• Stå i en ring og hold hender så dere får en
bønnelenke av mennesker. Be hver enkelt om
å be for den som står til høyre for dem. Be
om at Gud skal hjelpe ham eller henne å
forstå Bibelen.
Torsdag
• Les og snakk om 2. Timoteus 1,3-5 på andakten. Be hvert familiemedlem om å tegne en
sirkel midt på et ark og skrive navnet sitt i
den. Tegn så mindre sirkler rundt den og skriv
navnet på en som har en positiv innflytelse på
dem. Skriv etterpå en hilsen til ett av disse
menneskene og takk dem. Takk Gud for hver
enkelt.
Fredag
• Be familien din å fortelle om en yndlingstekst
i Paulus sine brev til Timoteus. Les så et vers
som gir undervisning. (Se 1. Timoteus 2,1-3;
6,10.11; 2. Timoteus 1,6.7; 2. Timoteus 2,13.15.16.22.23.24;3,14; 4,1.2.)
• Skriv et brev til Gud fra familien. Takk ham for
Paulus og Timoteus og for Bibelen. Be Gud å
lære deg å forstå hva det som står i Bibelen
betyr.
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