FELLESSKAP

Program
Program

1

Ditt
valg

2

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

A. Ta til deg Jesus

Gjennomsiktig plastikkglass til hvert
barn, konditorfarger, forskjellige papirprodukter og annet som kan suge til
seg vann

B. Den mest berømte

Bilder av berømte mennesker, bilde
av Jesus

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt

Sangbøker

Sang og bønn*

Bibelfortellingen

Inntil 10
minutter

Inntil 20
minutter

Bønn

Barnas misjon
Kollektkurv med bilde av Jesus, liste
med navn Bibelen bruker om Jesus
Ingenting

Opplev bibelfortellingen

Se «Du trenger»

Vi leser Bibelen sammen

Bibler

3

Leksen i praksis

Inntit 15
minutter

Min venn for alltid

Ingenting

4

Del med andre

Inntil 15
minutter

A. Dette vet jeg om Jesus

Gråpapir eller lignende, tape, tegne– og
skrivesaker, gamle ukeblader, sakser,
lim
Små svamper, korte sløyfer, små papirlapper med påskriften: «Ta Jesus inn i
hjertet ditt»

B. Ta Jesus inn i hjertet ditt
(valgfri aktivitet)

*Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.
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UNDERVISNING
Velkommen
Ønsk barna velkommen ved døren. Spør dem hvordan de har hatt det i løpet av uken som er gått – hva de er glade
for/bekymret over. Begynn med den forberedende aktiviteten du har valgt å bruke.

1

Forberedende aktiviteter
Velg den aktiviteten som passer best i din klasse.

Materiell:
● gjennomsiktig
plastikkglass til
hvert barn
● konditorfarger
● forskjellige
papirprodukter
og annet som
kan suge til seg
vann

A. Ta til deg Jesus!
Gi hvert barn et gjennomsiktig plastglass med vann i. Ha noen få dråper konditorfarge i vannet. Gi barna et papirlommetørkle hver som de kan dyppe i vannet. Se på mens papirlommetørkleet
suger til seg vannet. Prøv dere fram med de forskjellige tingene du har tatt med, og observer hva
som best trekker til seg vannet.

Oppsummering

Spør: Hva har vi i oss selv som kan ta til seg ting? (Munnene våre, håret vårt, hjernene våre og
lignende.) Hva tar bevisstheten (hjernen) vår til seg? (Informasjon, kunnskap, minner og lignende)
På hvilken måte ligner papirlommetørkleet som tar til seg vann på hjernen vår?
(Papirlommetørkleet tar til seg vannet og hjernen vår tar til seg inntrykk som den husker.) Hva fyller vi hjernen vår med? (Kunnskap, gode ting, osv.) Les Apostlenes gjerninger 4,12 høyt. Hva er det
viktigst å vite noe om? (Jesus) Hva lærer vi i kirken? La barna snakke om dette. Det er dette «Den røde tråden» handler om i
dag:

JESUS ER VIKTIGST!

Materiell:
● bilder av berømte
mennesker
● bilde av Jesus

B. Den mest berømte
Vis barna bilder av berømte mennesker, som for eksempel sportsutøvere eller kongelige.
Snakk sammen om hvorfor menneskene på bildene er eller ikke er viktige for dem og
hva de liker (evt. ikke liker) ved dem.

Oppsummering
Spør barna: Hvem bør være den viktigste i livet vårt? Vis bilde av Jesus. (Jesus). Hva kan vi gjøre for at han blir og
forblir den viktigste for oss? (Be til ham hver dag, lese i Bibelen, synge og høre på sanger om ham, fortelle andre
om ham, gå i kirken osv.) Si : «Den røde tråden» i dag er enkel og veldig viktig, nemlig: Jesus er viktigst! La oss
gjenta den sammen:

JESUS ER VIKTIGST!
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Fellesskap

Sang og bønn

Ditt
valg

Snakk sammen om hvordan barna har hatt det i løpet av uken som er gått, alt ettersom hva de
fortalte deg ved døren da de kom. (Bruk skjønn.) Sett av tid til å snakke om hvordan barna har opplevd
leksen denne uken. Marker fødselsdager og andre viktige begivenheter. Ønsk besøkende spesielt velkommen, og fortelld em hva alle heter.

Forslag til sanger
«Jesus er kongen min» (Barnesangboka nr. 149, Barnas Lovsang nr. 77 a og b, Min båt er så liten nr. 11)
«Jeg vet ingen, ingen som» (Barnas Lovsang nr. 69 a og b, Barnesangboka nr. 140)
«Jesus er her hos meg» (Barnesangboka nr. 266)
«Jesus er min og jeg er hans» (Barnas Lovsang nr. 223 a og b)
«Jesus elsker alle barna» (Barnas Lovsang nr. 222 a og b, Barnesangboka nr. 146, Min båt er så liten nr. 12)
«Slipp meg inn» (Spre gleden)

Misjon
Les fortellingen i Barnas misjon. Hjelp barna med å se hvordan ett av navnene Bibelen bruker om
Jesus kan passe til denne fortellingen.

Kollekt
Materiell
● Kollektkurv – fest på et bilde av Jesus
● Liste med navn Bibelen bruker om Jesus
Vis en liste med forskjellige navn på Jesus (se: «Vi leser Bibelen sammen»). Si: Kollekten vår går til at
andre også skal få lære om Jesus og om alle de forskjellige navnene han har som forteller om ham.
Mens barna legger pengene i kollektkurven, ber du dem om å si fram ett av navnene Bibelen bruker om
ham.

Bønn
Spør barna om noen av dem vet hva navnene deres betyr. Under bønnen takker du Gud for hvert
av barna ved navn. Takk ham også for Jesus, navnet som gir oss frelse, og for at han sendte ham til oss.
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UNDERVISNING

2

Bibelfortellingen

Å oppleve bibelfortellingen

Materiell:
● kostymer som kan
minne om klesdraktene brukt på
Bibelens tid.
● lenker til «fengselet»
(bruk fantasien!
Ensfargete papirlenker etter samme prinsipp som de flerfargete papirlenkene
som gjerne brukes
som julepynt, kan
være en idé.)
● kostymer til fengselsvaktene, som for
eksempel skjold og
hjelmer. (Bruk gjerne
store grytelokk som
skjold og eventuelt
blandeboller og lignende som hjelmer!)
● stor pappkasse som
er omgjort til et
fengsel med sprosser
i vinduene. (Gjør
gjerne mer ut av
kassen om du har tid
og mulighet! Hvis
det byr på vanskeligheter å bruke en stor
pappkasse, kan stoler også brukes til å
forme fengselet. Se
eventuelt «Å oppleve
fortellingen» i lekse
13, 1. Kvartal, År B.)
● hvitt laken til å
svøpe om «engelen».
(Eventuelt «vinger»
som festes til «engelen».)
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Engasjer barna i denne interaktive fortellingen! Det vil hjelpe dem til å forstå hvorfor
det er så viktig å kjenne Jesus. Kle noen av barna opp i kostymer, og la dem være med på
å dramatisere deler av fortellingen. Del resten av barna inn i to grupper. Gruppene blir tildelt hver sin interaktive oppgave. (I små klasser gjør én gruppe begge oppgaver.)
Rolleliste: Peter, Johannes, to andre apostler, øverstepresten, to saddukeere, en engel, to
vakter.

Slik blir barna engasjerte i bibelfortellingen:
Når du sier...

Svarer barna med å...

Jesus

si: «Jesus frelser!»

Rasende

se sinte ut og lage truende lyder

Fortellingen:
Apostlene vitner fremdeles frimodig om Jesus («Jesus frelser!»). Hele tiden er det flere og
flere mennesker som gjerne vil høre på dem når de forteller om ham. (To av barna «preker
til» og «helbreder» en gruppe barn.)
Dette blir for mye for medlemmene i Rådet, som er lederne i tempelet. Hadde ikke de
gitt ordre til Peter og de andre apostlene om at de skulle slutte å lære andre om Jesus («Jesus
frelser!»)? Nå er det ikke lenger slik at apostlene bare forteller andre om ham, de helbreder
til og med menneskene som kommer til dem!
Øversteprestene og saddukeerne arresterer apostlene og setter dem i fengsel. (To vakter «arresterer» apostlene og setter dem i «fengselet». Øverstepresten og et par saddukeere følger med
vaktene til «fengselet».) «Dette kommer til å lære dem til å holde tett om Jesus» («Jesus frelser!»),
sier de.
Om natten sender Gud en engel som hjelper apostlene ut av fengselet. («Engelen» hjelper apostlene ut av «fengselet».) «Gå tilbake til tempelplassen,» sier engelen til dem. «Fortell folket alt om hvordan Jesus («Jesus frelser!») døde for å tilgi deres synder.» Og det er akkurat det
apostlene gjør. Snart står de på tempelplassen enda en gang, og mange mennesker hører
på det de har å fortelle. (Apostlene går over til en annen del av rommet og «preker» til en gruppe
barn.)
I mellomtiden sender øverstepresten og saddukeerne vakter til fengselet med ordre
om å ta med apostlene til Rådet for å spørre dem ut. (Vaktene går til «fengselet».) Vaktene er
raskt tilbake.
«Vi fant fengselet forsvarlig stengt,» rapporterer de. «Vokterne stod ved portene. Men
da vi låste opp, fant vi ingen fanger der inne!»
Lederne ser på hverandre. De er ganske forvirret. I det samme kommer det en og

melder: «De mennene dere satte i fengsel, står nå på tempelplassen og underviser folket!»
Nå er øverstepresten og de andre lederne i Rådet virkelig forvirret og rasende (sinte/truende lyder). «Hent apostlene
hit med det samme!» forlanger de rasende (sinte/truende lyder).
(Vaktene henter apostlene.) Apostlene kommer fram for Rådet, og øverstepresten begynner å skjelle dem ut. «Vi gav
dere streng beskjed om ikke å fortelle mer om Jesus («Jesus frelser!»). Likevel har dere spredt læren deres over hele
Jerusalem og vil gjøre oss ansvarlig for at Jesus («Jesus frelser!») døde!»
Apostlene gir et klart og oppriktig svar: «En skal lyde Gud mer enn mennesker!» Så fortsetter de: «Gud vekket Jesus
(«Jesus frelser!»), han som dere korsfestet, fra de døde. Men Jesus («Jesus frelser!») døde slik at hver den som tror på ham
kan få syndene sine tilgitt. Det er dette vi forteller til folket.»
Når øverstepresten og lederne i Rådet hører dette, blir de enda mer rasende (sinte/truende lyder). De vil drepe apostlene. Likevel er apostlene helt rolige. Det viktigste for dem er at de kjenner Jesus («Jesus frelser!») Det er dette vi lærer her i
kirken – at Jesus er den aller viktigste i livene våre!

Oppsummering
Si: Tenk hvis det hadde vært plassert et videokamera i Rådet, og alt i bibelfortellingen for i dag var blitt filmet. Hvis
vi så hadde kunne spolt filmen framover, hva tror dere vi kunne ha sett? Del barna inn i grupper. La dem så dramatisere
det de tror de kunne ha sett.
Spør: Hva betydde det egentlig når apostlenes svarte Rådet at «En skal lyde Gud mer enn mennesker»? (Det er viktigere å være lydig mot Gud enn å følge lover og regler som mennesker har laget; Gud er den viktigste; vi skal høre på
det han har å si til oss.) Er det å kjenne Jesus det aller viktigste i våre liv? (Ja, kanskje, nei) Hvorfor er det så viktig å
kjenne Jesus? (Vi blir frelst hvis vi tror på ham. Han tilgir oss når vi gjør noe galt. Vi trenger ikke å bekymre oss over hva
som skjer når vi dør, fordi han har tilgitt oss alt det gale vi har gjort.) Hva skjer når vi ber om Den Hellige Ånd? (Gud
sender Den Hellige Ånd for å gi oss kraft til å leve for Jesus og være trofaste mot ham.)

Minneverset
Les minneverset høyt fra Apostlenes gjerninger 4,12. Snakk sammen om hva verset egentlig betyr, gjerne med
utgangspunkt i forslagene under. Lær bevegelsene mens dere sier bibelverset sammen.
Bibelverset:

Dette_betyr:

Bevegelser:

Det er ikke frelse

Vi blir ikke frelst

Gjør først «fy»– bevegelser

i noen annen,

det er bare én som frelser

pek opp mot himmelen

for i hele verden

på hele jorden vår

form en stor sirkel med armer og hender

er det blant mennesker

vi som bor her på jorden

pek på hverandre

ikke gitt noe annet navn

vi har bare fått ett navn

rist på hodet

vi kan bli frelst ved.

som kan frelse oss.

hold begge armene ut fra kroppen og
ha åpne hender. Samle armene mens
dere løfter dere selv opp mot himmelen
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UNDERVISNING
Vi leser Bibelen sammen

Materiell:
● bibler

Del barna inn i grupper på to eller tre. La barn som kan lese komme i samme gruppe som
barn som ikke kan lese. La barna finne og lese versene under. Slik oppdager de forskjellige navn
Bibelen bruker på Jesus. Voksne hjelper dem som trenger det.

Johannes 6,35 (Livets brød)

Johannes 4,10 (Levende vann)

Johannes 11,25 (Oppstandelsen og livet)
Salmene 18,3 (Berg og borg)
Johannes 1,36 (Guds lam)

Johannes 15,1 (Vintreet)
Jesaja 9,6 (Fredsfyrste og underfull rådgiver)

Salmene 23,1 (Hyrde)

Spør: Hvor mange navn på Jesus finnes det? (Mange.) Hvorfor tror dere at vi har så mange navn på Jesus? (Mange
mulige svar. Jesus vil gjerne være sikker på at det finnes et navn som alle kan forstå. Eller kanskje det også er slik at
hvert av navnene forteller oss forskjellige ting om hvordan Jesus egentlig er.) Les Apostlenes gjerninger 4,12 høyt
(minnevers). Hvor vanskelig er det å finne et navn for Jesus i Bibelen? (Ikke vanskelig i det hele tatt.)

3

Leksen i praksis

Min venn for altid
Både du og mange av vennene dine er alle glade for å ha Jesus som sin venn for alltid. En dag du er på besøk hos
en av disse vennene, slår hun eller han på TV. Snart sitter dere alle sammen og ser på en film. Det viser seg snart at det
er en voldsfilm. Du vet at dette er en film som din venn for alltid ikke ville likt å se på. Det ser ut som om det er «han
andre» (Satan) som har laget den. En liten stemme inne i deg forteller deg at du bør gjøre noe.

Oppsummering
Hva kan du gjøre for å lyde den stemmen og være trofast mot din venn for alltid? (Minne vennene dine om at Jesus
er deres venn for alltid og at det dere ser på nå ikke er noe for ham; si at du bare tar en liten tur ut eller til et annet rom;
foreslå en lek som alle kan leke sammen ute.) Les Apostlenes gjerninger 5,29 høyt. Hva forteller vi Jesus hvis vi ser på
dårlige filmer? (At han ikke er den viktigste i livene våre.)
Be barna spørre seg selv om hvilke tanker de får inn i hodene sine når de ser på TV. Hvis de synes det er greit å
snakke sammen om hva de tenker, så la dem gjøre det. Spør: Hvem har ideer om hvordan vi kan fylle hodene våre
med tanker om Jesus? (Ved å lese Bibelen, ved å synge om Jesus, ved å gå i kirken osv.) Når vi kommer trofast i kirken,
er det en kjempefin måte å lære mer om Jesus på, fordi i menigheten lærer vi at

JESUS ER VIKTIGST!
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4

Del med andre

B.

Ta Jesus inn i hjertet ditt
(valgfri aktivitet)

Materiell:
Materiell:
● noen lengder
gråpapir, papir
på rull eller
store ark (A3
eller større)
som festes inntil hverandre.
● tape
● tegne– og
skrivesaker
● gamle ukeblader
● sakser
● lim

A. Dette vet jeg om Jesus
Heng opp flere lengder papir på
veggen i sabbatsskolerommet –
gjerne før sabbatsskolen begynner.
Skriv bokstavene i alfabetet på
papiret bortover veggen.

Forklar barna at de skal jobbe
sammen i grupper for å lage en
«Dette vet jeg om Jesus – ABCplakat». Målet er å finne dekkende
ord, utsagn eller bilder som beskriver Jesus, ett eller flere for hver bokstav. Ved hver bokstav skriver, tegner eller limer barna på ord eller
illustrasjoner som forteller noe om
Jesus. De kan for eksempel skrive
kjærlighet ved bokstaven K, eller de kan tegne eller lime
på et bilde av noen som gir hverandre en klem.
Det er fint om du og eventuelt andre voksne medhjelpere jobber sammen med barna for å illustrere bokstavene. Hvis dere ikke blir ferdige, kan dere jobbe videre
med plakaten neste uke. Heng opp resultatet på oppslagstavlen i kirken (eller et annet sted hvor alle kan se
den). Det aller beste hadde vært om dere kunne henge
den opp på et offentlig sted. (Kanskje et sykehus eller et
sykehjem vil ta imot plakaten. Spør alltid om tillatelse
først!)

Oppsummering
Si: På sabbatsskolen i dag har vi lært at Jesus er viktigst. Vi har jobbet sammen for å fortelle andre om det vi
har lært. Hvordan synes dere det har vært å jobbe med
denne plakaten? (Vi er glade for å kunne være med å fortelle andre om Jesus etc.) Hvor synes dere vi skal henge
opp plakaten vår slik at så mange som mulig skal få se
den? (Barna kommer med forslag.) Vi sier den «Røde tråden sammen» en gang til:

● liten svamp
● kort sløyfe
● liten papirlapp der det
står: «Ta Jesus
inn i hjertet
ditt»

Ta med en liten svamp til hvert
av barna. Lim på eller fest papirlappen med teksten «Ta Jesus inn i
hjertet ditt» til svampen med en kort
sløyfe. Barna kan gi bort svampen
som gave.

Oppsummering

Si: Hva betyr det å «ta Jesus inn
i hjertet sitt» (Det betyr at vi bruker øyne, ører og hjernen
vår for å lære så mye så som mulig om ham. Da blir vi fylt
med Jesus, akkurat slik en svamp raskt blir fylt med vann.)
Hvordan vil vi være når vi har Jesus i hjertene våre? (Vi vil
være gode mot andre slik som Jesus var.) Hva har vi «tatt
inn i hjertene våre» om Jesus her på sabbatsskolen i dag?
(La barna fortelle.) Hvordan synes dere det er å ha «tatt
inn» mer om Jesus? (Vi føler oss nærmere ham, glade for
hans kjærlighet og nåde og lignende.) Når dere gir bort
svampen, kan dere si at dere ønsker for alle at de kan bli
fylt med Jesus, på samme måten som svampen kan bli
fylt med vann. Hvem har dere tenkt å gi «Ta Jesus inn i
hjertet ditt»– svampen til? (La noen av barna svare, alt
ettersom hvor god tid dere har.) Er dere ikke glade for at
dere kom til kirken i dag? For her i kirken lærer vi at (la
barna forstå at dere gjentar «Den røde tråden» igjen):

JESUS ER VIKTIGST!
Avslutning
Syng sangen «Han er Herre, Jesus er Herre» sammen.
Be et av barna om å be og takke Gud for hva vi har lært
på sabbatsskolen i dag. Foreslå at barna lytter ekstra godt
til gudstjenesten i dag. Be dem lytte etter tanker og idéer
om hvor viktig Jesus er. (Informer gjerne pastoren om leksen på forhånd, slik at han/hun kan ha de lyttende barna i
tanke under talen.)

JESUS ER VIKTIGST!
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ELEVMATERIELL
Henvisninger
Apostlenes
gjerninger 5,17-32; Alfa
& Omega 6, s. 77-86

Minnevers
«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)

Den røde tråden
Jesus er viktigst!

Flukt fra fengselet
Det hadde vært en herlig tid for Pieter og
Olga. Foreldrene deres hadde vært på noen
møter hele sommeren. Der hadde de lært masse
om Jesus, og etter en stund hadde de bestemt
seg for å bli syvendedagsadventister. Barna
hadde vært veldig glade for å være på barnemøtene. De likte godt fortellingene og sangene.
Det hadde også vært kjempegøy å få så mange
nye venner!
Men så begynte skolen. Nå hadde Pieter og
Olga et stort problem. I landet deres var det
nemlig slik at staten hadde bestemt at alle barn
måtte gå på skolen på lørdagene. Pieter og Olga
visste at lørdagen var hviledagen, Bibelens
sabbat. Denne dagen var satt av til å tilbe Gud i
kirken sammen med andre. Hva skulle de gjøre
nå? Hvem skulle de lyde? Gud eller staten?
For veldig lenge siden måtte Jesu apostler også bestemme seg for hvem de skulle
lyde. Skulle de lyde Gud eller skulle de lyde
dem som bestemte i landet der de bodde?
Nei, nå var det gått for langt! Jødenes
leder kunne ikke tro det de så! «Gav ikke vi
Peter og Johannes ordre om at de skulle
slutte å fortelle andre om Jesus?» spurte de
hverandre. «Men de forteller fremdeles
andre om Jesus, og nå utfører de til og med
mirakler i hans navn!! Store flokker med
syke strømmer inn til byen hver dag, og alle
blir helbredet!»
De jødiske lederne var riktig sinte!
Øversteprestene og saddukeerne var
bestemte på å stoppe apostlene.
Derfor arresterte de dem og sendte
dem i fengsel. De mente nok at
dette ville gi apostlene noe å tenke
på. Kanskje de ville slutte å snakke
så mye om denne Jesus nå! De
måtte slutte å fortelle folk at Jesus
var stått opp fra de døde!
Saddukeerne trodde ikke på at noen
kunne stå opp igjen fra de døde. De
trodde heller ikke på engler.
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Akkurat den natten var det at Gud
sendte en engel som skulle fri apostlene ut
av fengselet. «Gå tilbake til tempelet og fortell folket alt om det nye livet i Jesus,» sa
engelen. Selvfølgelig var apostlene glade for
å gjøre som engelen sa. Tidlig neste morgen
gikk de til tempelet og begynte å lære folket
om Jesus igjen.
Denne morgenen var det flere som var
travelt opptatt. Øversteprestene og saddukeerne kalte sammen alle de andre viktige
jødiske lederne. De sendte ordre til fengselet
om at apostlene skulle føres fram for Rådet.
Mennene som var blitt sendt for å hente
apostlene, kom tilbake etter en kort stund.
Øynene deres var fylt av frykt. «Vi fant fengselet forsvarlig stengt, og vokterne stod ved
portene. Men da vi låste opp, fant vi ingen
der inne,» fortalte mennene.
Lederne ristet på hodene sine. Hva var
det som var på ferde nå? I det samme kom
det en og meldte: «De mennene dere satte i
fengsel, står nå på tempelplassen og underviser folket!»
Da de hørte dette, sendte de med en
gang vaktsjefen og vaktene av sted for å
hente dem. Da apostlene omsider stod
foran Rådet, så øverstepresten strengt på
dem. «Vi gav dere streng beskjed om at dere
ikke skulle lære noen i Jesu navn,» ropte
han. «Likevel har dere fortalt hele Jerusalem
om det dere tror på, og vil gjøre oss ansvarlige for denne mannens død!»
Apostlene ga dem et enkelt svar. «Vi
må lyde Gud mer enn mennesker», sa de.
«Våre fedres Gud oppreiste Jesus, han som
dere hengte på et tre og drepte. Gud har
gjort ham til frelser og høvding. Han vil gi
Israel omvendelse og tilgivelse.»
Da lederne hørte dette, ble de rasende.
Det de egentlig ville, var å dømme apostlene til døden. Men det kunne de ikke, for
det var altfor mange mennesker som trodde
på at Peter og Johannes var Guds menn.
Midt oppe i alt dette var apostlene hele
tiden tro mot Gud. Jesus var viktigere for
dem enn deres egne liv.

Daglige aktiviteter
Sabbaten
● Gå en tur med familien din i dag. Ta gjerne med noen
venner fra kirken. Se dere om etter ting som kan lære
dere noe om Jesus. Dere kan for eksempel samle ting
som blomster, blader og steiner i en sekk eller en pose.
Siden kan dere slå dere ned ved et hyggelig sted, og fortelle hverandre om hvordan hver av tingene dere har
funnet kan lære dere noe om Jesus. For eksempel kan
Jesus sammenliknes med en stein, akkurat slik Bibelen
gjør det. Vi kan bygge livene våre på ham.
● Les bibelfortellingen sammen. Les om Jesus i
Apostlenes gjerninger 4,12 (minneverset).

Søndag
● Les Apostlenes gjerninger 5,17-26, gjerne som familieandakt. Lag tegninger til fortellingen. Forklar tegningene
dine til familien din.
● Legg sammen tallene 6 + 1 + 2 sammen med familien din. Skriv svaret her_____. Hvor mange riktige svar
finnes det? Les Apostlenes gjerninger 4,12 igjen. Fortell
familien din hva som egentlig står der.
● Syng sangen «Jesus er kongen min» (Barnesangboka
nr. 149, Min båt er så liten nr. 11, Barnas Lovsang nr. 77
a og b).
Mandag
● Sett deg i en ring sammen med familien din. Sett bind
for øynene på en av dere. Dere andre forteller henne
eller ham hvordan det er enklest å komme seg ut av
ringen. Dere har ikke lov til å ta i hverandre. Hva skjer?
Det er slik det er med vårt vennskap med Jesus også. Vi
må snakke med ham hver eneste dag, slik at vi kan vite
hvor han ønsker at vi skal være.
● Les Apostlenes gjerninger 5,18-21 en gang til. Hva sier
Bibelen om apostlenes vennskap med Jesus? Si fram
minneverset ditt.
Tirsdag
● Klipp ut et stort ett-tall. På ett-tallet skriver du dette:
«Jesus er nummer 1!» Så fortsetter du med å skrive
minneverset ditt på ett-tallet. Du kan gjerne pynte det litt
også.

● Hold fram «minnevers-ett-tallet» ditt og syng sangen
«Jesus kom inn» Barnas Lovsang nr. 166 a og b). Si fram
minneverset slik det står på ett-tallet. Etterpå forteller du
det på din egen måte.
● Slå opp i Apostlenes gjerninger 5,27-32, og les om
hvor viktig Gud var for Peter og de andre apostlene.
Onsdag
● Les Apostlenes gjerninger 5,29 en gang til. Fortell de
andre i familien din om en gang da du måtte velge mellom å være lydig mot Jesus og å være lydig mot andre.
● Hvis Jesus er nummer én for deg, vil du velge å høre
på ham. Hvis du hører på ham, vil du:
Komme når han ber deg om det? Ja Nei
Glemme det han bad deg om å gjøre? Ja Nei
Prøve å skjule at du er glad i ham? Ja Nei
● Hold fram «Jesus er nummer 1!» skiltet ditt og si minneverset ditt høyt.
Torsdag
● «Et fellesskap av troende» er en gruppe mennesker
som har lyst til å lære mer om Jesus hele tiden. Troende
hjelper også hverandre. Familien, menigheten, sabbatsskolen, menighetsskolen og speideren er eksempler på
«fellesskap av troende.»
● Hva kan vi gjøre for å hjelpe hverandre med å lære
mer om Jesus? Les Kolosserne 3,15-17 og Efeserne 4,32.
Snakk sammen i familien om disse versene. Hva betyr
de?
● Ring til en annen som også går på sabbatsskolen, og
hjelp hverandre med å lære minneverset.
Fredag
● Som familieandakt i kveld kan dere dramatisere bibelfortellingen fra leksen denne uken. Hvordan kan vi være
sikre på at Jesus tilgir oss når vi har gjort noe galt? Les
Apostlenes gjerninger 5,30-31. Før eller siden kommer du
til å treffe noen som er lei seg fordi de har gjort noe galt.
Hva kan du fortelle dem om Jesus for at de skal bli oppmuntret?
● Syng en sang om Guds kjærlighet.
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