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En for alle og alle for en
ApG 2,42-47.

Har du nogensinde set en dåb i din kirke?Var
menighedens medlemmer glade eller kede af det?
De første kristne var lykkelige, fordi så mange
mennesker blev en del af deres menighed.
Alle disciplene boblede over af glæde og i
forundring over det alt sammen. Tænk en
gang – 3000 nye kristne var blevet en del af
menigheden på én dag!
Mange af de nye troende var fremmede i
Jerusalem. De var kommet langvejs fra for
at fejre pinsen i Jerusalem og havde planlagt
at vende hjem, så snart festen var forbi. Nu
havde de slet ikke lyst til at skynde sig hjem.
De ville blive et stykke tid, så de kunne få
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undervisning af disciplene. De havde brug for
at lære mere om Jesus.
De troende i Jerusalem inviterede de nye
troende ind i deres hjem. De spiste sammen.
De bad sammen. De priste Gud sammen. Nogle
af de troende var rige, og nogle var meget
fattige. Andre var blevet udstødt af deres egne
familier, da de blev kristne og havde pludselig
ingenting. Nogle af de mere velhavende
troende solgte deres ejendom eller andre
værdifulde ting og brugte pengene til at sørge
for de andre. Alle delte det, de havde, med
hinanden. Alle de dyre, fine ting, de ejede, var
ikke længere så vigtige, som de havde været
bare nogle få dage tidligere. Nu vidste de, at
Jesus var opstået fra graven.
De vidste, at han ville
komme tilbage og hente
dem, så de kunne bo sammen
med ham i himlen. De var
fulde af håb og kærlighed.
Helligånden var blevet
deres ven, og de ønskede
at dele deres tro på Gud
med alle, de mødte.
Med Helligåndens
hjælp udførte de mange
mirakler.
Der var hverken
aviser, radio eller tv i
Jerusalem på den tid.
Men det forhindrede
ikke nyhederne om den
nye kirke fra at blive
spredt til alle sider. Alle
undrede sig. Alle talte.
”Har I hørt, hvad der skete

Tænk på
Gud giver os gaver, så vi kan hjælpe andre.

her til morgen lige foran templet?”
”Kan I huske min nabo, der har været lam,
siden hun blev født? Nu skal I høre, hvad der
skete med hende i går!”
”Ved I, hvad jeg så?”
Medlemmerne i denne første kirke
underviste i Guds ord. De delte med glæde
alt med hinanden,, og de spiste ofte sammen
(både almindelig måltider og specielle nadver
måltider). De sang takkesange til Gud, og
de bad sammen. Hver eneste dag hørte nye
mennesker de gode nyheder om Jesus og blev
en del af menigheden.

Huskeverset
”Gør jeres arbejde
med god vilje som et
arbejde for Herren
og ikke for mennesker.”
Ef 6,7
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Folk fra hele verden
rejste til Jerusalem for at
fejre påsken.

L Ø R D A G
• De første kristne var meget sammen. Spørg dine
forældre, om I kan gå en tur sammen med en anden
familie i dag.
• De første kristne hjalp hinanden. Hvordan kan I
hjælpe hinanden i dag?
• Tak Gud, fordi du har en familie og kammerater, du
kan hjælpe.

M A N D A G

S ØN D A G
• Læs ApG 2,42-47. Lav en liste over de ting, de
første kristne gjorde.
• Hvilke aktiviteter kan du bedst lide? Hvad kan din
familie bedst lide?
• Tegn et stort hjerte. Skriv huskeverset på hjertet
med store bogstaver. Klip hjertet i seks dele som
et puslespil. Saml det igen og gentag verset. Brug
hjertet til at lære din familie verset.

T I R S D A G
• Læs ApG 2,42,43 sammen med din familie.
• Hvad fik menneskene til at betragte disciplene med
ærefrygt?
• Slå ordet ærefrygt op i et leksikon. Hvad har du
ærefrygt for? Tegn et billede af det.
• Hvor mange medlemmer der er i den kirke, du går
i? Bed for kirkens medlemmer og for præsten,
når du holder aftenbøn.
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• Læs 1 Joh 3,17.18
sammen med din familie. Hvad beder Gud
os om at gøre? Hvordan kan vi bruge vore
hænder til at hjælpe nogen i dag? I morgen?
• Spørg mor, om I kan planlægge en picnic
eller noget andet på lørdag. Spørg, om du
må invitere nogle kammerater.
• Lav nogle spørgsmål til et interview.
Spørg evt. hvilket ansvar personen har
i menigheden. Tag spørgsmålene med i
kirke på sabbatten og interview en af de
voksne.

O N S D A G
• Læs ApG 2,44.45. Se på listen over
de ting, den første menighed gjorde
(se søndag). Hvad kan du gøre i din
menighed? Sidder der nogen ældre
menighedsmedlemmer, der ville blive glad
for et kort, en tegning eller en blomst?
• Tak Gud for alt det, han har givet din
familie. Bed om visdom til at få øje
på nogen, der har brug for din hjælp.
Men husk, at du ALDRIG skal gå med
en voksen, du ikke kender, selv om
vedkommende beder om hjælp.Her er
det helt OK at sige, at de skal bede en
anden voksen om at hjælpe dem.

T O R S D A G
• Læs ApG 2,46, 47. Følg de første
kristnes eksempel og syng nogle
takkesange til Gud, når I har andagt. Lad
alle i familien vælge en sang. Læg evt.
nogle små sten i nogle tomme dåser, og
lav jeres egne rytme instrumenter. Ryst
dem, mens I synger. Tak Gud, fordi I bor
i et land, hvor man har lov til at tilbede
Gud.
• Gør noget rart for én i din familie i dag.
Lad det være en hemmelighed mellem
dig og Gud.

F R E D A G
• Læs og tal om ApG 2,42-47, når I
har andagt. Rollespil, hvad de første
kristne gjorde. Lad de andre i
familien gætte, hvad du mimer.
• Sig huskeverset sammen, før
I beder. Bed Gud om at sende
Helligånden til at være sammen med
jer i kirken – og hver eneste dag.
• Hvad har du lært om Helligånden i
denne uge?

Gør følgende: Find et ord fra bibelhistorien, der kommer tættest på det billede, du ser.
Skriv ordet på linierne nedenunder. Grunden til, at vi har en kirke, findes i
den vertikale boks.
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