FELLESSKAP

Program
Program

1

Ditt
valg

2

3
4

Minutter

Aktiviteter

Materiell

Velkommen

Til alle
er kommet

Ønsk barna velkommen
ved døren. Har uken
vært fin eller litt vanskelig?

Ingenting

Forberedende
aktiviteter

Inntil 10
minutter

Ekte kraft

Lommelykt, et lite stykke papir

Sang og bønn*

Inntil 10
minutter

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt
Bønn

Sangbøker

Opplev bibelfortellingen.

Kostymer (badekåper, laken, tørkehåndklær)

Vi leser Bibelen sammen

Bibler

«Får du kraft og mot?»

Ingenting

Bibelfortellingen

Inntil 20
minutter

Leksen i praksis

Inntil 15
minutter

Del med hverandre

Inntil 15
minutter

«Kraft og mot» -merker

Barnas misjon
Ingenting

Sikkerhetsnåler, tykt – gjerne farget
papir, eller ordinære navneskilt
Tusj/kulepenner

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

11

UNDERVISNING
Velkommen
Ønsk barna velkommen ved døren. Spør dem hvordan de har hatt det i løpet av uken – hva de er glade for, eller
eventuelt bekymret over. Spør dem om de i forbindelse med ukens lekse har noe på hjertet som de ønsker å dele med
resten av klassen. La dem begynne på den forberedende aktiviteten «Ekte kraft».

1 Forberedende aktiviteter
«Ekte Kraft»

Materiell:
● lommelykt med
batterier som
virker
● et lite stykke
papir

Før sabbatsskolen begynner plasserer du et lite stykke papir på det øverste batteriet i
lommelykten, slik at lyspæren ikke får strøm til å lyse. Sjekk at lommelykten lyser når papirbiten blir fjernet, og at den ikke lyser når papirbiten er på plass. (Store klasser kan deles inn i
grupper på 6-8 barn. Gjør klar en lommelykt til hver gruppe.)

Spør ett av barna om å slå på lommelykten. Si: Med en gang lommelykten er på, står du
opp og lyser med den slik at aller ser det! Når det viser seg at den ikke lyser, ber du en annen
om å forsøke å få den til å lyse. Etter at flere har forsøkt, ber du en om å åpne lommelykten.
Når barna finner papiret, fjerner de det og slår på lommelykten.

Oppsummering
Spør: Hvorfor lyste ikke lommelykten med én gang? (Papiret var i veien.) Hvordan syntes dere det var da lommelykten ikke virket? (Frustrerende, forvirrende, lurte på hvorfor, etc.) Hvor får lommelykten energien eller kraften fra?
(Fra batteriet.) Hvorfor kom ikke energien eller kraften igjennom til lyspæren i lommelykten? (Fordi papirbiten var i
veien.) Les høyt fra Apostlenes gjerninger 4,31. Hva forteller dette verset oss om kraften og frimodigheten vi kan få av
Den Hellige Ånd? (Det kan være lurt å spørre barna om å forklare ordet «frimodighet», for så eventuelt å forklare hva
som ligger i ordet i denne sammenhengen.) (For å bli fylt av Den Hellige Ånd, må vi be. Den Hellige Ånd gir oss kraft og
mot.) Vi må passe på at ingenting kommer i veien for vår tilgang til kraft – nemlig bønnen. Sammen med
familiene våre og kristne venner, kan vi be om at Den Hellige Ånd må gi oss kraft og mot til å være frimodige for Jesus.
«Den røde tråden» i dag forteller oss at:

GUD ØNSKER Å GI OSS KRAFT OG MOT.
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Sang og bønn

Ditt
valg

Fellesskap
Snakk sammen om gleder og sorger som barna har opplevd i løpet av uken som er gått, alt ettersom hva de fortalte ved døren da de kom (bruk skjønn). Bruk tid på å snakke om erfaringer fra leksen
denne uken. Ønsk besøkende spesielt velkommen, og fortell alle hva de heter. Marker fødselsdager og
andre viktige begivenheter.

Forslag til sanger
«Gull og sølv har jeg ei»
«Fader, du har skapt meg» (Barnas lovsang nr. 196 a og b, Barnesangboka nr. 52 N og B)
«Vår Gud er så stor» (Min båt er så liten nr. 19)
«Vinder ser vi ikke» (Barnas Lovsang nr. 142 [nynorsk] og Barnesangboka nr. 240)
«Det er godt å være sammen» (Barnesangboka nr. 255)

Misjon
Bruk fortellingen i Barnas Misjon. La barna forstå hvordan Den Hellige Ånd arbeider i fortellingen.

Kollekt
Materiell:
● Kollektkurv

Bønn
La barna danne en ring, strekke armene inn mot midten av ringen og ta tak i hverandre. Be Gud
om å la barna være like knyttet til Den Hellige Ånd som de er til hverandre akkurat nå. Be Gud om at
Den Hellige Ånd må virke på dem til å gjøre det gode.
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UNDERVISNING

2 Bibelfortellingen
Å oppleve fortellingen
La barna være med på å fortelle bibelfortellingen på
følgende måte:
Rollefigurer: En fariseer, et barn, Peter, noen disipler,
Jesus, første tjener, andre tjener, tredje tjener, flere vakter,
konge.
Fordel rollene. Barna får på seg kostymene, gjerne
med hjelp av en voksen. Samtidig forklarer du barna følgende: Hver gang de hører ordene tilgi, tilgir, tilgitt eller tilgivelse, skal de si: «Vær nådig!» Øv på dette. Les deretter fortellingen høyt:
La barna dramatisere
fortellingen mens du fortellMateriell:
er den. Dagens fortelling
● kostymer som kan
har som mål å understreke
minne om klesdraktene som ble brukt på den frimodigheten Den
Bibelens tid. (For
Hellige Ånd gir de troende
eksempel badekåper, som ber om kraft.
laken som knytes over
De som er med: Peter,
skulderen eller festes
Johannes, lam mann, prestmed sikkerhetsnåler,
er, sjefen for tempelvakten,
oppvaskhåndklær
saddukeere, mengden
som hodeplagg etc.
(barna som ikke får noen
av de førstnevnte rollene
blir først mengden av tilhørere, senere Rådet og til slutt de troende i bønn.)
Rekvisitter: Kostymer (se under «Du trenger»), og en
del av rommet som fungerer som «fengsel».
Deltakelse: Be barna om å lytte etter ordene menighet, fellesskap eller troende. Når de hører disse ordene
roper de «Pris Herren!»
Iscenesetting: Den lamme mannen sitter og tigger
foran på den ene siden av rommet.
Slik presenterer du fortellingen:
Peter og Johannes er på vei til tempelet. En lam mann
roper på dem og strekker ut armene sine. (Mannen strekker
ut armene sine.) Peter og Johannes stopper. De påkaller
Jesu navn, og mannen blir helbredet. (Mannen «spretter»
opp.)
Folk kommer løpende. (Gjør tegn til alle om å samle
seg.) De stimler sammen rundt Peter og Johannes.
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Folket stiller mange spørsmål om helbredelsen og om
Jesus og oppstandelsen. Peter og Johannes (pek på Peter og
Johannes) snakker frimodig til dem.
(Prestene og sjefen for tempelvakten kommer inn, etterfulgt av saddukeerne.) Med ett trenger noen prester og sjefen for tempelvakten seg igjennom mengden.
«Arrester de mennene,» kommanderer prestene.
Sjefen for tempelvakten tar tak i Peter og Johannes og
skynder seg av sted for å sette dem i fengsel. (Sjefen for
tempelvakten setter dem i «fengselet».)
(De av dere som nettopp spilte «mengden» blir nå til
«Rådet». «Rådet» er på en måte som en jødisk regjering. Gå og
sett dere på stolene deres. Forsøk å se ut som om dere er riktig
stolte og fornemme.)
Neste morgen tar fengselsvokterne med seg Peter og
Johannes for å stille dem framfor Rådet. (Peter og Johannes
blir plassert slik at de står foran barna som sitter på plassene
sine. Mannen som ble helbredet følger etter dem.)
Rådet er helt stille. En av lederne reiser seg. (Velg ett
av barna til å være leder.) Han kremter for å klarne stemmen, og så sier han: (Lederen sier følgende etter deg:) «Hvilken
kraft og hvilket navn gav dere makt til å gjøre dette?»
Peter er bare en helt vanlig fisker. Kommer han til å
være redd for å svare? Fylt av Den Hellige Ånd begynner
han å snakke med stor frimodighet.
«Når vi i dag blir spurt ut fordi vi gjorde noe godt mot
en syk mann (mannen som ble helbredet stiller seg ved siden
av Peter), og dere spør oss hvordan han ble helbredet, så
skal dere alle og hele Israels folk vite dette: Denne mannen står frisk foran dere i kraft av Jesu Kristi, nasareerens
navn, han som dere korsfestet.»
Peter fortsetter frimodig: «Det er ikke frelse i noen
annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt
noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» (Apostlenes
gjerninger 4,12).
Rådet er overveldet over Peters mot. (Barna klør seg i
hodene og ser forvirret ut.) «Hvordan kan vanlige fiskere
snakke så godt for seg og være så frimodige?» spør de.
«Store folkemengder kommer for å høre dem tale. Fem
tusen mennesker har allerede blitt med i menigheten
deres (Pris Herren!).» Peter og Johannes vet at alt dette har
skjedd ved Jesu kraft.
«Hva skal vi gjøre med disse mennene?» spør en av
lederne. (Medlemmene av Rådet snakker sammen.) Det ender
med at de sier at Peter og Johannes verken skal få lov til å
fortelle eller lære noen om Jesus etter dette.
Men Peter og Johannes svarer dem: «Dere får selv

finne ut av om dere tror det er Guds vilje at vi skal lyde
dere mer enn ham.»
Rådet vil ikke straffe Peter og Johannes fordi hele
folket priser Gud for det som er hendt. Derfor nøyer de seg
med å true apostlene før de setter dem fri. (Rådet lager «fytegn» med pekefingrene sine.)
Dere barn som til nå har vært Rådet, blir nå til de
troende – (Pris Herren!) Dere er den første menighet – (Pris
Herren!). Menneskene som er i en menighet (Pris Herren!)
kan også kalles for et fellesskap av troende (Pris Herren!).
Peter og Johannes skynder seg til fellesskapet av troende (Pris Herren!) for å fortelle hva som er hendt . «Herre,»
ber de, «La dine tjenere forkynne ditt ord med frimodighet.
Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser og tegn og
under i Jesu navn.»
Med ett begynner møtestedet deres å skjelve. For en
kraft! Den Hellige Ånd fyller alle de troende (Pris Herren!),
og de får stor kraft til å forkynne evangeliet om Jesus til
mange mennesker!
La oss si «Den røde tråden» sammen:

GUD ØNSKER Å GI OSS KRAFT OG MOT
Oppsummering
Spør: Hvordan visste Peter og
Johannes så mye om Jesus? (De var disiplene hans; de var vennene hans; de var mye sammen med
ham.) Hvorfor ønsket de å fortelle alle om Jesus? (Jesus er
gode nyheter. Når man kjenner ham, ønsker man å fortelle andre om ham.) Hvordan synes dere det er å fortelle
andre om Jesus? (Greit, kjempebra, skummelt.) Hvordan
kan vi i menigheten hjelpe hverandre til å være frimodige
og fortelle andre om Jesus? (Ved å be for hverandre og
ved å oppmuntre hverandre.)

Minnevers
Si: Slå opp til Apostlenes gjerninger 4. Voksne medhjelpere støtter de som trenger hjelp. Vi finner vers 31 og
leser det sammen. Gi barna litt tid til å finne fram. Den
siste delen av dette verset er
minneverset vårt denne uken.
Materiell:
Forklar minneverset nøye – vet
● «ball» av
barna hva det vil si «å bli fylt av
sammenkrøllet Den Hellige Ånd»? Repeter også
papir
gjerne betydningen av «frimodighet.» (Barna kan gjerne la biblene

ligge åpne – Vi leser Bibelen sammen er også basert på
Apostlenes gjerninger 4.)
Del barna inn i to grupper. Still dem opp på rekke –
ansikt til ansikt. Kast papirballen til ett av barna. Han eller
hun som får ballen skal si fram minneverset. Resten av
rekken deres kan gjerne hjelpe til. Barnet som nå har ballen, kaster den over til en på den andre rekken. Han eller
hun sier også fram minneverset, og kan også få hjelp av
sin gruppe. Forklar barna at de hver gang skal forsøke å
kaste til en som ikke har hatt ballen tidligere. Fortsett til
alle barna har hatt sin tur. Avslutt med at alle i begge
gruppene sier minneverset sammen.

Vi leser Bibelen sammen
La barna finne tilbake til
Apostlenes gjerninger 4. Si: Nå skal
● bibler
jeg lese opp forskjellige spørsmål
fra bibelfortellingen vi har hatt
sammen i dag. Jeg forteller dere hvilket bibelvers som
kan gi dere svaret. Den som finner bibelverset først, reiser
seg opp leser det. Voksne medhjelpere støtter de som
trenger hjelp.

Materiell:

1. Hvilket spørsmål stilte jødenes rådsherrer, de eldste
og de skriftlærde til Peter og Johannes? Se vers 7.
2. I hvilket navn ble den lamme mannen helbredet? Se
vers 10.
3. Hva gir Jesu navn oss? Se vers 12.
4. Hvorfor ble de jødiske lederne så overrasket? Se
vers 13.
5. Hva fikk Peter og Johannes ordre om IKKE å gjøre?
Se vers 18.
6. Hvor gikk Peter og Johannes etter at de var løslatt?
Se vers 23.
7. Hva gjorde de troende da de fikk høre det Peter og
Johannes hadde å fortelle? Se vers 24.
8. Hva skjedde etter at de hadde bedt til Gud? Se vers
31.
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3 Leksen i praksis
Får du kraft og mot?
Dette er en aktivitet der du stiller forskjellige spørsmål
der svaret hver gang er et entusiastisk «JA!» Barna er både
publikum og deltakere. Kall fram fem «deltakere» fra «publikum», én av gangen.
Bruk en høy og entusiastisk stemme når du stiller «deltakeren» følgende spørsmål: «Får du kraft og mot?» Deretter
ber du «publikum» om å dele din entusiasme når du ber
dem om å gjenta spørsmålet sammen med deg: «Får du
kraft og mot?!» Oppfordre «deltakeren» til å svare «JA!» med
den samme entusiasmen. Gjenta dette mønsteret med alle
fem «deltakere». Barna vil raskt bli med på opplegget, og de
vil bli opptatt av å konstatere Den Hellige Ånds kraft. (Om
flere enn fem barn – eller eventuelt alle i klassen – ønsker å
være «deltakere», kan du gi flere spørsmål av samme typen
som disse fem eksemplene.)

Spørsmål
1. Du er aldri egentlig blitt kjent med den
piken/gutten som bor litt lenger nede i gaten/oppgangen
der du bor. Han/hun ville kanskje begynt på speideren
sammen med deg hvis du hadde vært venn med
han/henne. Vil Gud gi deg mot til å bli kjent med
han/henne? (Ja!) Vil du få kraft og mot? (Ja!)
2. Broren og søsteren din, som begge er litt eldre
enn deg, skal på besøk til noen eldre i menigheten som er
litt ensomme og ikke klarer å komme seg til kirken lenger.
Du kjenner dem ikke, og vet ikke helt om du har mot til å
være med, selv om du vet at de eldre vil bli veldig glade
for å se deg. Vil Gud gi deg mot til å bli med? (Ja!) Vil du få
du kraft og mot? (Ja!)
3. Læreren din ber deg om å hjelpe Jo med å lese.
Vennene dine leker ikke med Jo. Du er redd for at de kan
komme til å erte deg hvis de ser deg med ham. Vil Gud gi
deg mot slik at du ikke bryr deg om hva de andre tenker
om deg? (Ja!) Vil du få kraft og mot? (Ja!)
4. Du har lyst til å foreslå for sabbatsskoleklassen
din at dere kunne prøve å arrangere en fest for noen av
dem som kanskje ikke har det så bra som bor i nærheten
av kirken deres. Likevel er du redd for at sabbatsskoleklassen din ikke kommer til å like idéen din. Vil Gud gi
deg mot til å tørre å fortelle klassen om idéen din? (Ja!) Vil
du få kraft og mot? (Ja!)
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5. Du vet at de som bor på sykehjemmet i nabolaget blir veldig glade hvis noen kommer på besøk for å
synge og spille for dem i ettermiddag. Men nå har det seg
slik at du egentlig mye heller vil ta en tur bort på idrettsplassen med noen venner. Vil Gud hjelpe deg til å bli mer
villig til å bruke tiden din på å gjøre andre glade? (Ja!) Vil
du få kraft og mot? (Ja!)

Oppsummering
Les høyt fra Apostlenes gjerninger 4,31. De troende
ble fylt med Den Hellige Ånd etter at de hadde bedt
sammen om å få kraft og mot. Ble de fylt av kraft og
mot? (Ja!) Har dere lyst til å bli fylt av noe av den samme
kraften og det samme motet? (Ja!) Hva kan vi gjøre for at
det skal skje? (Be sammen i menigheten om å få kraft og
mot av Den Hellige Ånd.) La oss gjenta «Den røde tråden»
for i dag enda en gang:

GUD ØNSKER Å GI OSS
KRAFT OG MOT

4 Del med andre
Materiell:

Kraft og mot –
merker

● en sikkerhetsnål
til hvert av barna.
● tykt, gjerne farget, papir klippet til
sirkler eller trekanter i omtrent
samme størrelse
som navneskilt
eller ordinære
navneskilt som
brukes på konferanser og lignende.
● tusj og/eller
kulepenner til
alle.

Gi et ferdigklippet «skilt»
eller ordinært navneskilt til alle
barna. La dem skrive «Jeg har
kraft og mot» på «skiltet». Snakk
sammen om at menigheten er et
fellesskap der vi alle kan være til
nytte på forskjellige måter, men
at det aller viktigste er at her
lærer vi om Gud. Spør: Hva har
vi lært på sabbatsskolen i dag?
(At Gud ønsker å gi oss kraft og
mot i våre liv.) La oss tenke på
én eller flere vi kan tenke oss å
fortelle «Den røde tråden» til!

Avslutning
Be et av barna som synes det er greit å be høyt, om å
gjøre dette. Foreslå å takke Gud for at han gir oss, hans
barn, av sin kraft. Avslutt med å synge sangen «Det er godt
å være sammen» (Barnesangboka nr. 255)

Oppsummering
Hva synes dere om å fortelle «Den røde tråden» til
ham, henne eller dem dere akkurat tenkte på? (Litt
skummelt, topp, helt greit.) Kommer Gud til å gi oss mot til
å fortelle andre om at han ønsker å gi oss kraft og mot?
(Ja!) Har vi slik kraft og slikt mot? (Ja!)
Vis barna hvordan de kan feste «skiltet» med sikkerhetsnålen, slik at bare noen få millimeter av nålen synes
på forsiden, mens resten av nålen på baksiden brukes til å
feste «skiltet» på klærne eller lignende. Voksne medhjelpere støtter de som synes det er vanskelig å få dette til.
(Dersom dere har ordinære navneskilt burde det være forholdsvis enkelt å feste disse!)
Ha gjerne på dere «skiltet» i løpet av uken som
kommer. Når noen spør, forklarer dere hvilken kraft dere
har og hvem som gir dere mot. Dere kan også velge å si
fram minneverset når noen spør dere om «skiltet». La oss
avslutte med å si «Den røde tråden» sammen igjen for
siste gang i dag:

GUD ØNSKER Å GI OSS
KRAFT OG MOT
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ELEVMATERIELL
Henvisninger
Apostlenes
gjerninger 3,1-26; 4,133; Alfa & Omega 6,
kapittel 6.

Minnevers
«...de ble alle fylt av
Den Hellige Ånd, og de
talte Guds ord med frimodighet.» (Apostlenes
gjerninger 4,31 – siste
del.)

Den røde tråden
Gud ønsker å gi oss
kraft og mot.

Kraft og mot!
Sven og Karina bodde i Sverige for mange år
siden. Da de var små barn, lærte de at Jesus snart
kommer igjen. Moren og faren deres fortalte denne
gode nyheten til alle som ville høre, selv om det
faktisk var ulovlig for voksne i Sverige å forkynne
at Jesus snart skulle komme igjen. Foreldrene til
Sven og Karina valgte likevel å lyde Gud mer enn
mennesker, og etter en stund ble de satt i fengsel
for å ha brutt loven. Menneskene som trodde på at
Jesus snart skulle komme igjen, ba om kraft og
mot. Den Hellige Ånd fylte Sven og Karina. Selv
om de bare var barn, forkynte de Guds ord med
stor frimodighet. Det var Den Hellige Ånd som gav
dem mot til å gjøre det. Sven og Karina var ikke de
første som fikk mot til å forkynne på denne måten.
Bibelfortellingen vår i dag handler om en menighet
som bad sammen om at de måtte få mot til å fortelle andre om Jesus.
Peter og Johannes myste mot solen i det
skarpe sollyset. De pustet den deilige, friske
luften dypt inn mens de ble ledet bort fra fengselet. De så på hverandre og smilte. Det
kjentes godt å være ute igjen, selv om det
bare var for en kort stund.
Den dagen skulle Rådet, de viktigste
mennene i landet, samle seg for å ha et helt
spesielt møte. Peter og Johannes hadde fått
ordre om å være der. Hvem visste hva som
kunne komme til skje? Likevel var de ikke
redde. De visste nemlig det aller viktigste,
og det var at Gud kom til å være med
dem hele tiden.
Alle ble helt stille da Peter og
Johannes kom inn i salen. Det
knitret i de lange kappene til rådsherrene. Noen av mennene byttet
plass slik at de kunne få et bedre
blikk over forsamlingen. Så var det
at en av lederne klarnet stemmen
og begynte: «Hvordan gjorde dere
dette? Hvilken kraft og hvilket navn
gav dere makt til å gjøre dette?»
Lederen snakket om det miraklet
Peter og Johannes hadde gjort i Jesu navn
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dagen før. En lam mann som alle visste hvem
var, var blitt helbredet. Alle snakket om det.
Mange av dem som fikk høre om miraklet,
hørte også det budskapet som Peter og
Johannes forkynte. Derfor trodde de på Jesus
nå. De jødiske lederne var ikke glade for at alt
dette hadde skjedd!
Peter så rolig på alle disse viktige mennene. Han var selv en helt annen mann enn
den Peter som hadde fornektet Jesus for bare
noen få dager siden. Nå var han fylt av Den
Hellige Ånd. Han begynte å tale: «Når vi i dag
blir forhørt fordi vi har gjort noe godt for en
syk mann, og dere spør hvordan han ble helbredet, så skal dere vite dette: Denne mannen
står her foran dere og er frisk i kraft av Jesu
Kristi, Nasareerens navn, han som dere korsfestet, men som Gud vekket opp fra de døde.»
Peter forsatte med stort mot: «Det er ikke
frelse i noen annen, for i hele verden er det
blant mennesker ikke gitt noe annet navn
som vi kan bli frelst ved.»
Rådsherrene og de eldste var forundret.
Hvordan kunne denne mannen vise slikt mot
og snakke så klart til dem alle sammen uten å
være det minste redd? Snart kom de fram til at
Peter og Johannes var blitt forandret fordi de
hadde vært sammen med Jesus. Hva skulle de
gjøre? De kunne ikke si at mirakelet ikke
hadde hendt. Mannen som hadde vært lam
stod jo rett foran dem! Og han var aldeles ikke
lam lenger! Det var styrke i hvert steg han tok
og et smil om munnen hans. Han var lykkelig
og takknemlig over at han var blitt helbredet!
Til slutt bestemte Rådet at de skulle nekte
Peter og Johannes å fortelle andre mer om
Jesus. Men Peter og Johannes svarte: «Dere får
bestemme selv om dere tror at Gud ønsker at
vi skal være lydigere mot dere enn mot ham!»
Peter og Johannes ble truet enda mer, og
så lot rådsherrene og de eldste dem gå. De var
nemlig redde for å straffe dem, for hele folket
priste Gud for det som var skjedd.
Nå gikk Peter og Johannes tilbake til det
stedet der de troende hadde samlet seg, og
fortalte dem alt sammen. Da samlet de seg i
bønn, og ba om å få kraft og mot til å fortelle
om Jesus, og til å gjøre tegn og under i hans

navn. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet.
Likevel var det ikke et jordskjelv. Det var Den Hellige Ånd
som fylte dem. Nå hadde alle de troende stor kraft og mye
mot til å fortelle andre om Jesus, og det var nettopp dette
de gjorde!

Daglige aktiviteter
Sabbaten
● Sammen med familien din kan du dra ut for å
finne et sted som viser Guds kraft. Kanskje dere bor i
nærheten av en foss? En annen idé kan være å
snakke sammen om all kraften i lyn og torden! Les
bibelfortellingen sammen.
Ta fram Bibelen din, og slå opp Apostlenes gjerninger
4,31. Les verset høyt.
Søndag
● Les Apostlenes gjerninger 3,1-9, gjerne som familieandakt. Hvis du vil prøve å få en anelse om hvordan
det er å være lam i det ene benet, kan du binde en
stokk fast i det ene benet ditt, over og under kneet.
(Husk at mannen som Peter og Johannes helbredet,
var helt lam, og kunne ikke gå i det hele tatt!) Syng
sangen «Vår Gud er så stor» (Min båt er så liten nr. 19)
mens du går rundt i rommet.
● Begynn å lære minneverset ditt utenat!
Mandag
● Les mer av bibelfortellingen slik den står i
Apostlenes gjerninger 4,1-22. Tenk ut hvordan du og
familien din kan vitne for noen denne uken, og
bestem dere for når dere skal gjøre det.
●Tegn seks flammer. Du kan enten tegne dem på
røde, oransje og/eller gule ark, eller du kan bruke
hvite ark som du fargelegger i de samme fargene.
Skriv ordene fra minneverset på flammene. På hver
av flammene skriver du to eller tre ord, slik du ser de
er delt opp her: «...de ble alle / fylt av / Den Hellige
Ånd, / og de talte / Guds ord / med frimodighet.»
Bland «flammene» dine, og se om du kan legge dem i
riktig rekkefølge!
Tirsdag
● Les Apostlenes gjerninger 4,23-33, gjerne som
familieandakt. Hvor gikk Peter og Johannes etter at
de ble løslatt fra fengselet? (Se vers 23.) Akkurat – de
gikk til sine egne, eller med andre ord, til venner som
trodde det samme som dem. Vi kan huske på at menigheten vår også er venner som tror det samme som
oss.

● Snakk sammen om dette i familien din: Hva liker
dere best ved menigheten deres? Hvilke aktiviteter
setter dere mest pris på? På hvilke måter gjør menigheten deres det lettere for dere å tjene Jesus? Slå opp
til Apostlenes gjerninger 1,8, og les om den kraften
Gud gir sin menighet slik at vi kan fortelle andre om
ham.
● Ordne «flammene» dine i riktig rekkefølge, og si
fram minneverset ditt til en voksen.
Onsdag
● Når ble folkene i Peter og Johannes sin menighet
fylt av Den Hellige Ånd? Hva gjorde de etter at de ble
fylt av Den Hellige Ånd? Les Apostlenes gjerninger
4,31. Be sammen med familien din om at Den Hellige
Ånd må fylle dere med kraft og mot når dere vitner
for noen denne uken.
● Si fram minneverset ditt til en i familien din.
Torsdag
● Lag en vifte av et stykke tykt papir. Forsøk å flytte
en blyant eller en annen liten ting ved at du vifter
med viften. Hva skjer? Nå forsøker du å flytte den
samme tingen ved hjelp av en hårføner eller en elektrisk vifte. Hva skjer nå? Hårføneren eller den elektriske viften er på en måte som kraften fra Den
Hellige Ånd. Den får jobben gjort. Les Sakarja 4,6.
● Hva ville skje hvis hele familien din ba om kraft
fra Den Hellige Ånd? Hva kunne skje hvis du og
vennene dine ba hver dag om kraft fra Den Hellige
Ånd til menigheten deres? Si fram minneverset ditt
for å få svar på disse spørsmålene.
Syng sangen «Vinden ser vi ikke» (Barnesangboka nr.
240, eller på nynorsk i Barnas Lovsang nr. 142).
Fredag
●Lag deres egen lille «gudstjeneste» om Den Hellige
Ånd, og bruk den som fredagskveldsandakt. Syng
sanger om Den Hellige Ånd, ta med skriftlesningen, ta
opp kollekt (den kan dere for eksempel gi til et spesielt prosjekt i menigheten deres), hold en kort preken
og avslutt med å be sammen. Les Apostlenes
gjerninger 1,8; 2. Timoteus 1,7 og Apostlenes
gjerninger 4,31. Under «gudstjenesten» kan alle i
familien fortelle om hvordan kraften fra Den Hellige
Ånd har hjulpet dem til å vitne for andre denne uken.
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