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. Å krysse «Giftens elv»

Maskeringstape, flere A4 ark

B. Puslespill!

Enkelt puslespill med minst like
mange brikker som barn i gruppen

C. Ryker tråden?

20 cm lange bomullstråder

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt
Bønn

Sangbøker

Opplev bibelfortellingen

Ingenting

Vi leser Bibelen sammen

Bibler

Sang og bønn*

Bibelfortellingen

Inntil 10
minutter

Inntil 20
minutter

Barnas misjon
Kollektkurv
Klassens bønnebok eller tavle og kritt

3

Leksen i praksis

Inntil 15
minutter

A. Hold det gående!

En ballong

4

Del med andre

Inntil 15
minutter

A. Vi oppmuntrer hverandre

Ballonger

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

31

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 eller bekymret over. La dem begynne med den forberedende aktiviteten du har valgt å bruke.

1

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

Materiell:

A. Å krysse «Giftens elv»

● maskeringstape
● et A4-ark til
hvert barn

Lag en «elv» (så bred at ingen klarer å hoppe over den) på gulvet. Dette gjør du ved å markere elvebreddene med maskeringstapen. (Store klasser kan eventuelt deles inn mindre grupper,
eller hele gruppen kan gå ut hvis forholdene tillater det.) Gi hvert barn et A4 ark og gi dem følgende instruksjoner: Dere må krysse elven, men den er forgiftet og dreper øyeblikkelig alt som
kommer i kontakt med vannet. Papirarket dere holder er en trygg og stor stein som dere kan
bruke når dere skal krysse elven. Hver og en av dere og «steinen» deres må begge krysse elven. Sett i gang!
Gi barna noe tid til å tenke ut hvordan de bør forholde seg. Hvis det skulle gå flere minutter før de har funnet ut
hva de bør gjøre, viser du gruppen hvordan de kan krysse elven ved å gi alle arkene til én person. Denne personen legger arkene framfor seg ettersom hun eller han krysser elven. Den siste som krysser elven, plukker opp arkene bak seg
ettersom hun eller han krysser.

Oppsummering
Spør: Hva skjedde? (Vi fant en måte å krysse elven på.) Hvordan var det å skulle krysse elven på denne måten? (Jeg
trengte hjelp. Jeg var redd jeg ikke skulle klare å gjøre det alene.) Hva lærte dere av denne aktiviteten? (At vi kan samarbeide for å klare oss i vanskelige situasjoner.) Les Hebreerne 10,25 høyt. Hvordan kan det at dere sammen klarte å
krysse «Giftens elv» hjelpe oss med å forstå dette verset? (Det å oppmuntre hverandre er en måte å samarbeide på; vi
blir oppmuntret av å samarbeide.) Slik kommer vi inn på «Den røde tråden» for i dag:

VI OPPMUNTRER HVERANDRE TIL Å VOKSE I TROEN PÅ JESUS.

Materiell:

B. Puslespill!

● et enkelt puslespill med minst
Gi hvert av barna i gruppen en eller flere brikker fra et enkelt puslespill. (Husk å dele ut alle
like mange
brikkene.) Be barna om å sette sammen puslespillet. (Ikke vis barna bildet de skal pusle før de
brikker som det allerede har samarbeidet en stund. Slik blir utfordringen litt større!)
er barn i gruppen.

Oppsummering

Spør: Hva var det vanskeligste med å sette sammen puslespillet? (Ingenting; ikke å ha noe
bilde å se etter; å plassere den første brikken.) Hva var det enkleste? (Å sette på plass den siste brikken, osv.) Hadde
noen av dere brikker som ikke var viktige? (Nei). Kunne dere ha gjort puslespillet ferdig uten at alle hjalp til? (Nei).
Hvorfor ikke? (Fordi vi trengte hver eneste brikke for å få bildet ferdig.) Les Hebreerne 10,25 høyt. Hva oppmuntret dere i
denne aktiviteten? (Flere mulige svar!) La oss alltid huske – både hjemme og på skolen, at:

VI OPPMUNTRER HVERANDRE TIL Å VOKSE I TROEN PÅ JESUS.
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C. Ryker tråden?

Materiell:

Del ut en 20 cm lang bom-

● en bomullstråd ulls-tråd til hvert barn. Fortell dem
på omkring 20
at du har tenkt å forsøke å ryke
cm til hvert barn trådene deres, men at de kan forsøke å gjøre dette for vanskelig for
deg – uten å gjøre tråden kortere. Gi dem noen få minutter til å tenke ut hva de bør gjøre. Hvis det blir nødvendig,
hvisker en voksen til dem at de bør samle alle trådene og
tvinne dem litt, slik at de til sammen blir en sterkere tråd.
Nå forsøker du å ryke trådene.

Oppsummering
Vis en enkelt tråd og ryk den. Er det lett eller vanskelig å ryke en enkelt tråd? Vis flere tråder som er tvunnet
litt sammen. Er det lettere eller vanskeligere å ryke flere
tråder samtidig? Les Hebreerne 10,25. Hva kan denne
bunten med tråder lære oss om minneverset vårt? (Hvis
vi holder sammen og oppmuntrer hverandre, kan vi alle
sammen stå sterkere mot fristelsene vi møter.) Hvordan
kan vi sammenligne det å være en av trådene i den tykke
tråden vi akkurat har tvunnet sammen, med det å være
en del av menighetsfamilien? (I menighetsfamilien holder
vi sammen og oppmuntrer hverandre.) La oss si «Den røde
tråden» for i dag:

VI OPPMUNTRER HVERANDRE TIL Å VOKSE I TROEN
PÅ JESUS.
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Fellesskap

Sang og bønn

Ditt
valg

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

Forslag til sanger
«Det er godt å være sammen» (Barnesangboka nr. 255)
«La oss vandre i lyset» (Barnesangboka nr. 177, Barnas Lovsang nr. 94)
«Vi vil gå til Herrens hus!» (Barnas Lovsang nr. 252 a og b)
«Vi tar hverandres hender» (Barnas Lovsang nr. 182)
«Vi vil si det» (Spre gleden)
«Vi ønsker det beste» (Spre gelden)

Misjon
Bruk ukens fortelling i Barnas misjon. Hjelp barna med å forstå hvordan menneskene i fortellingen
hjelper hverandre med å vokse i troen.

Kollekt
Materiell:
● kollektkurv
Si: Pengegavene vi samler inn i dag går til å fortelle andre om Jesus, slik at de også kan bli en del
av Guds familie og vokse i troen på ham.

Bønn
Materiell:
● klassens bønnebok eller tavle og kritt.
La barna fortelle om sine behov. La dem be for hverandre og oppmuntre hverandre. Skriv opp det
de er opptatt av, enten i bønneboken eller på tavlen. (Om du synes det passer i denne gruppen, kan
du sette en stjerne ved bønner som er blitt besvart.) Takk Gud for menighetsfamilien deres, og be om
hjelp til å finne måter dere kan hjelpe hverandre til å vokse i troen. Foreslå for barna at de finner en
bønnepartner i sabbatsskolegruppen. (Forsøk å unngå situasjoner der det blir «rift om» å være bønnepartner med de mest «populære» av barna, og likeledes at de som er mer stille også får en bønnepartner på en grei måte. En mulighet er å ha forslag klare der du foreslår at barna blir bønnepartnere
med barn de vanligvis ikke holder mest sammen med. Forklar dem at man kan bli kjent på en ny
måte ved å være bønnepartnere.) Forslå for barna at de ber spesielt for bønnepartneren sin i løpet av
uken som kommer.
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2

Bibelfortellingen

Å oppleve fortellingen
La barna bli med i denne interaktive fortellingen. Det
å dramatisere denne fortellingen ville være en negativ
opplevelse. Barna kan istedenfor gi respons på følgende
ord slik det står beskrevet nedenfor:
Deltakelse:
Når du sier...
Stefanus

Rolig

Vil barna...
si: «Kom igjen, Stefanus!» (Dette
er fordi Stefanus selv var en
person som oppmuntret
andre.)
folde hendene og hviske
«Takk, Jesus!»

Fortellingen om Stefanus
Det var hele tiden flere og flere mennesker som tok
imot Jesus og ble med i menigheten. Apostlene hadde mer
enn nok å gjøre med å forkynne, og de syntes ikke de
hadde tid nok til å ta seg av alle de nyomvendte. Derfor
valgte de troende syv menighetstjenere som skulle hjelpe
apostlene. Stefanus (Kom igjen, Stefanus!) var én av disse
syv.
Menighetstjenerne tok seg av de fattige enkene og de
gamle. Når Stefanus (Kom igjen, Stefanus!) gikk fra hjem til
hjem for å hjelpe, trøstet og oppmuntret han menneskene
han møtte ved å fortelle dem om Jesus. Gud velsignet det
han gjorde med kraft fra Den Hellige Ånd. Gud utførte
også mirakler gjennom Stefanus (Kom igjen, Stefanus!).
De troende elsket Stefanus (Kom igjen, Stefanus!), men
det gjorde ikke de jødiske lederne. De var rasende over at
han fortalte folket om Jesus. For å prøve å stoppe ham,
betalte de jødiske lederne noen menn for at de skulle gå
rundt og fortelle folk løgn om Stefanus (Kom igjen,
Stefanus!).
Alle ble opprørt over løgnene, både folket og lederne
for Rådet. Slik fikk de mennene som hatet Stefanus (Kom
igjen, Stefanus!) en god unnskyldning til å jage ham. De

stilte ham for Rådet. På en måte fungerte Rådet den gangen som den jødiske regjeringen.
De som løy kom også til møtet i Rådet. Stefanus (Kom
igjen, Stefanus!) må ha blitt såret og lei seg når han hørte
de falske anklagene deres, men han stolte på Gud og
holdt seg rolig (Takk, Jesus!) hele tiden. Alle la merke til
hvordan ansiktet til Stefanus (Kom igjen, Stefanus!) skinte.
Bibelen forteller at ansiktet hans så ut som ansiktet til en
engel fordi han var så rolig (Takk, Jesus!).
Øverstepresten sendte Stefanus (Kom igjen, Stefanus!)
et skarpt blikk. «Er alt dette sant?» forlangte han å få vite.
Stefanus (Kom igjen, Stefanus!) svarte verken ja eller
nei. Like rolig (Takk, Jesus!), begynte han å fortelle Guds
historie – hvordan Gud hadde utvalgt det jødiske folket og
gjort dem til en del av sin frelsesplan for verden.
Stefanus (Kom igjen, Stefanus!) fortsatte med å snakke
om løftene Gud hadde gitt til Abraham, Isak og Jakob. På
en kjærlig måte minnet han lederne på at deres forfedre
hadde gjort opprør mot Moses.
Så fortsatte han: «Så sta dere er!» sa han til lederne.
«Dere har ikke gitt hjertene deres til Gud! Dere vil ikke
lytte til Gud! Dere har til og med drept han som var uten
synd!»
Dette gjorde lederne i Rådet rasende! Alle begynte å
rope og skrike samtidig. Likevel holdt Stefanus (Kom igjen,
Stefanus!) seg helt rolig (Takk, Jesus!). Raseriet deres rørte
ikke Stefanus (Kom igjen, Stefanus!) fordi han så mot Jesus.
Han så nemlig noe ingen andre kunne se.
«Se!» utbrøt han i ærefrykt, «Jeg ser himmelen åpen og
Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd!» (Apostlenes
gjerninger 7,56)
Lederne holdt seg for ørene mens de jaget Stefanus
(Kom igjen, Stefanus!) ut av bygningen. De dro ham etter
seg helt til de var kommet ut av byen. Der kastet de
mange steiner på ham.
Stefanus (Kom igjen, Stefanus!) falt på kne og ropte til
Gud, «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Helt til siste
stund var Stefanus (Kom igjen, Stefanus!) helt rolig (Takk,
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Jesus!). Han ønsket så inderlig at de som hadde angrepet
ham ville ta imot frelsen. Heldigvis forteller Bibelen oss at i
hvert fall én av dem siden tok imot Jesus i hjertet sitt.
Den Hellige Ånd ønsker at vi også skal være rolige
(Takk, Jesus!) nå i dag. Selv om ting som skjer rundt oss av
og til kan virke skremmende, vet vi at Jesus alltid er med
oss. Han ønsker at vi også skal være til oppmuntring for
hverandre. La oss forsøke å oppmuntre hverandre så ofte
vi kan. Slik blir vi alle sammen både gladere og tryggere i
troen på Jesus!

Vi leser Bibelen sammen
Si: Stefanus fortalte Rådet
mange
fortellinger dere også kan. La
Materiell:
oss
lese
en del av talen til Stefanus
● bibler
for å finne noen av dem. Voksne
hjelper de som trenger det til å finne fram i Bibelen. Velg
hvilke vers du ønsker at barna skal lese.
Abraham – Apostlenes gjerninger 7,2-5 (
Fortellingen går fram til vers 8.)
Josef – Apostlenes gjerninger 7,9-15

Oppsummering
Spør: Hvis dere hadde bodd i Jerusalem den gangen
for lenge siden, ville dere hatt lyst til å være venner med
Stefanus da? Hvorfor eller hvorfor ikke? (Nei, for jeg
kunne også ha blitt drept; Ja, han var jo alltid rolig, osv.)
La oss forestille oss at de troende i Betania tenker på å
spørre Stefanus om å bli pastor i menigheten deres. De
ber dere om å fortelle dem om Stefanus. Hvordan ville
dere beskrevet ham? (Han lærer andre om Jesus; han
hjelper mange mennesker; han oppmuntrer de troende;
han blir ikke sint; noen av de jødiske lederne hater ham;
osv.) Hva gjorde Den Hellige Ånd for å oppmuntre
Stefanus? (Han viste Stefanus himmelen i et syn; han hjalp
ham til å holde seg rolig, osv.) Hvordan minnet Stefanus
sin død om Jesu' død? Les høyt fra Apostlenes gjerninger
7,60 og Lukas 23,34. (Han forsøkte ikke å hevne seg eller
ta igjen; det siste han sa var en bønn om tilgivelse for
dem som drepte ham.) Hvordan kan vi få en slik tro som
Stefanus hadde? (Lese Bibelen og be; gå i kirken; fortelle
andre om det som står i Bibelen; oppmuntre hverandre.)

Minnevers
Les minneverset høyt fra Hebreerne 10,25. («...la oss
ikke holde oss borte når vår menighet samles,.... La oss
heller oppmuntre hverandre...)
Si: Dette verset oppmuntrer de troende til å møtes
for å tilbe Gud, fordi det å være sammen er viktig for å
kunne oppmuntre hverandre til å vokse i troen. La oss
gjenta minneverset sammen: «...la oss ikke holde oss
borte når vår menighet samles,...La oss heller oppmuntre
hverandre...» Nå sier vi det igjen, men denne gangen rister vi på hodet når vi sier «...la oss ikke holde oss borte når
vår menighet samles,...» Når vi sier «La oss heller oppmuntre hverandre» nikker vi og smiler bredt!
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hvilke

Moses – Apostlenes gjerninger 7,17-22, 30-33
(Fortellingen står i versene 17-44. Velg
vers du ønsker å ta med.)
David og Salomo – Apostlenes gjerninger 7,45-

47.

3

Leksen i praksis

4

Del med andre

Hold det gående!

Vi oppmuntrer hverandre

Blås opp en ballong og knyt
Materiell:
den. Be barna om å stille seg i en
● en ballong
ring og holde hverandre arm-iarm. Kast ballongen inn i ringen
og fortell barna at de nå skal
holde ballongen i luften ved kun å bruke føttene sine! Til å
begynne med vil dette være morsomt, men etter en kort
stund vil det synes mer som en jobb.

Del barna inn i par og gi en
ballong
til hvert av parene. Det
Materiell:
barnet
som
bor nærmest kirken
● en ballong til hvert
blåser opp ballongen sin, og
av barna.
holder luften inne ved hjelp av
fingrene (ballongen skal ikke
knytes). Barnet som holder ballongen gir den videre til det
andre barnet – uten å slippe ut luften. Barnet som nå holder ballongen slipper ut luften mens det første barnet gir så
mange komplimenter og oppmuntringer til han eller
henne som mulig, helt til ballongen er tom for luft. (Jo
saktere barnet slipper ut luften, dess flere komplimenter og
oppmuntringer vil han/hun få.) Del ut nye ballonger og
gjenta. (Det andre barnet blåser nå opp ballongen.)

Oppsummering
Spør: Hvordan var det å skulle holde ballongen i luften? Følte dere at dere var ansvarlige for å holde den i
luften? Ble dere slitne? Hva tenkte dere om det? Les
Galaterne 6,9-10. På hvilken måte kan dette verset minne
oss om leken vi hadde med ballongen? (Av og til kan vi bli
slitne av å gjøre gode ting.) Hvordan kan dere og vennene
deres hjelpe hverandre med å vokse i troen på Jesus? (Vi
kan hjelpe hverandre med å lære mer om ham; vi kan be
sammen; vi kan la være å forstyrre hverandre på sabbatsskolen etc.) Les Hebreerne 10,25 høyt. Hvordan kan vi
oppmuntre noen denne uken? La barna komme med forslag. Og hvorfor er det slik at vi kommer for å være
sammen her i kirken? (Fordi vi i menighetsfamilien hele
tiden ønsker å oppmuntre hverandre i troen på Jesus.) La
oss si «Den røde tråden» sammen:

Oppsummering
La alle barna gjenta minneverset sammen. Spør:
Hvordan kjennes det å oppmuntre en annen? (Gjør meg
glad, fint, osv.) Hvordan tror dere det kjennes for hun eller
han som blir oppmuntret? (Bedre enn før). Det aller viktigste er at vi husker å oppmuntre hverandre i troen på
Jesus, akkurat slik vi sier det i «Den røde tråden» i dag:

VI OPPMUNTRER HVERANDRE TIL Å
VOKSE I TROEN PÅ JESUS.
Avslutning

VI OPPMUNTRER
HVERANDRE TIL Å
VOKSE I TROEN PÅ JESUS.

La ett av barna be og takke Jesus for
at han oppmuntrer oss hver dag. Be så om at barna må
huske på å oppmuntre hverandre.
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ELEVMATERIELL
Henvisninger
Apostlenes
gjerninger 6,1-8,4; Alfa
& Omega 6, kapittel 10,
s. 69-73.

Minnevers
«...la oss ikke holde oss
borte når vår menighet
samles,.... La oss heller
oppmuntre hverandre...» (Hebreerne
10,25 – første del).

Den røde tråden
Vi oppmuntrer hverandre i troen på Jesus.
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En engels ansikt
Fru Solheim var blitt innlagt på sykehuset. Der
måtte hun antagelig bli en god stund.
Deror lagde de et fint kort til fru Solheim og
en god middag til herr Solheim.
Både herr og fru Solheim ble så glade for
kortet og maten! Petter og Sarita var også veldig
glade. De hadde oppmuntret vennene sine.
En gang for lenge siden var det en annen
menighet som også hadde mange medlemmer
som trengte oppmuntring. Bibelfortellingen i dag
forteller oss om hvordan de oppmuntret hverandre.
Apostlene hadde det veldig travelt.
Menigheten vokste for hver dag som gikk. Det
ble vanskelig å få nok tid til å fortelle andre
om Jesus. Derfor valgte de troende syv menn
som de kalte menighetstjenere. Disse skulle
hjelpe apostlene med å ta vare på dem som
trengte omsorg og hjelp i menigheten.
Stefanus var en av disse menighetstjenerne. Han ble rikt velsignet av Gud, og han var
en god mann. Han trøstet og oppmuntret
mange mennesker, og slik viste han dem også
Jesus. Gud gav ham kraft til å gjøre store
mirakler.
Alle i menigheten elsket Stefanus. Likevel
var de slik at de skriftlærde i byen slett ikke
elsket ham. De var rasende for at han lærte
folket om Jesus. Ordene til Stefanus var så
fulle av kraft at de ikke kunne bortforklare det
han sa. De ble enige om at de måtte stoppe
ham, men hva kunne de gjøre? Det endte
med at de bestemte seg for å betale noen slu
menn for å fortelle løgnhistorier om Stefanus.
Alle ble opprørt over løgnhistoriene –
både vanlige folk, lederne og de skriftlærde.
Lederne sendte noen menn av sted for å
hente Stefanus til et møte der de jødiske lederne og lærerne var samlet. Der var også
de mennene som hadde løyet om ham.
De var kommet for å anklage ham. På
møtet holdt lederne Stefanus nøye
under oppsikt. De forventet at han
ville være nervøs og engstelig, men
der tok de feil. Ansiktet til Stefanus
skinte. Bibelen forteller at ansiktet
hans skinte som ansiktet til en engel.
Øverstepresten så skarpt på
Stefanus. «Er det sant, dette som de sier
om deg?» sa han med truende stemme.
Han snakket om løgnene som var blitt
sagt om Stefanus.

Stefanus svarte verken ja eller nei.
Istedenfor begynte han å fortelle historien til
det jødiske folket. Han fortalte om Guds plan
om å sende en frelser til verden.
Først minnet Stefanus dem om det løftet
Gud hadde gitt til Abraham. Så snakket han
om Isak, sønnen til Abraham, og Josef, sønnen
til Jakob. Han fortalte om hvordan Josef ved
Guds kraft var blitt en av herskerne i Egypt.
Stefanus minnet lederne om hvordan Gud
hadde brukt Josef til å beskytte familien til
Jakob under den forferdelige sultkatastrofen
som hadde rammet den delen av verden.
Så lot han dem få tenke på Moses.
«Moses ledet Israels barn ut av Egypt. Likevel
vendte forfedrene våre seg mot Moses. Dere
sta jødiske ledere,» sa han. «Dere har ikke gitt
hjertene deres til Gud! Dere vil ikke lytte til
ham! Dere hører ikke det Den Hellige Ånd
ønsker å fortelle dere. Forfedrene deres var på
samme måte, og nå er dere akkurat som dem!
Fedrene deres prøvde å skade hver eneste
profet som noen gang har levd. Disse profetene fortalte for lenge siden at den rett-ferdige
skulle komme, men fedrene deres drepte dem.
Nå satte dere dere opp mot den rettferdige og
drepte ham.»
Nå var det gjort. Alle begynte å rope i
munnen på hverandre. Noen av lederne var så
sinte at de skar tenner, men Stefanus var like
rolig. Han var fylt av Den Hellige Ånd, og
hørte ikke engang alt bråket. Stefanus så opp.
Han så noe ingen andre kunne se. «Se!» utbrøt
han, «Jeg ser himmelen åpen og Menneskesønnen stå ved Guds høyre hånd!»
Lederne holdt seg for ørene og satte etter
Stefanus. De slepte ham gjennom gatene, helt
til de var ute av byen. Der kastet de steiner på
Stefanus slik at han døde.
Stefanus kjempet ikke mot lederne som
tok livet av ham. Jesus gjorde heller ikke motstand mot soldatene som korsfestet ham. Da
Jesus hang på korset, ba han om at Gud måtte
tilgi dem som korsfestet ham. Stefanus bad
også. Han falt på kne og ropte med høy
stemme: «Herre, tilregn dem ikke denne synd!»
Stefanus ønsket at lederne også skulle ta imot
frelsen. Etter at han hadde bedt denne bønnen
for lederne, døde han.
Stefanus hadde oppmuntret de troende
ved å bry seg om de som trengte hjelp og
støtte. Den Hellige Ånd hadde fylt ham med
kjærlighet til andre. Den Hellige Ånd ønsker at
vi også skal være fylt med kjærlighet til andre.
Han ønsker å bruke oss til å hjelpe og oppmuntre andre, akkurat slik Stefanus gjorde det
den gangen for lenge siden.

Daglige aktiviteter
Sabbaten
● Gå en tur med familien din. Finn et rolig sted, og les
leksefortellingen sammen med familien din.
● Se dere rundt, og lytt etter lyder i naturen. Tenk på
noe oppmuntrende i det dere ser og hører. (Det kan for
eksempel være koselig fuglesang som gjør dere glade og
takknemlige!)
● Ring til eller besøk en menighetstjener eller en menighetssøster i menigheten din. Snakk med han eller henne,
og spør om hvilken type oppgaver han/hun har i menigheten. Takk for at han/hun hjelper til slik at menigheten
deres fungerer slik den skal.
● Les Hebreerne 10,25 i Bibelen din.
Søndag
● Som familieandakt i dag kan dere snakke sammen om
hva menighetssøstre og menighets-tjenere gjør i menigheten deres. På linjene nedenfor kan dere skrive tre ting
de gjør:
---------------------– ---------------------– ---------------------–
● Les noe av bibelfortellingen din i Apostlenes gjerninger
6,1-10.
● Tegn åtte kirker i passende størrelse slik at du kan
skrive to-tre ord av minneverset på hver av dem. Klipp
dem ut.
Mandag
● Les mer fra bibelfortellingen din, slik den står skrevet i
Apostlenes gjerninger 6,11-7,7 og 7, 54-60.
● Hvorfor er det godt for oss troende å møtes?
● Skriv bokstavene i navnet til Stefanus under hverandre. Utenfor hver bokstav skriver du et ord eller en
kort setning som sier noe om den helten fra Bibelen. For
eksempel: S – stolte på Gud.
● Ordne «minnevers-kirkene» dine i riktig rekkefølge.
Hvorfor er det godt for oss troende å møtes for å tilbe
Gud sammen?
Tirsdag
● Snakk sammen om dette, gjerne som familieandakt:
Hvis Stefanus var på din alder, ville du ønsket å ha ham
som venn? Hvorfor det? Hva tror du Stefanus ville ha
sagt hvis du ikke ville gjøre leksene dine? Eller hva tror
du han ville sagt hvis du ikke hadde hatt lyst til å lese i
Bibelen og be til Gud?

● Vennene dine har lyst til å gjøre noe du vet er galt. Du
ønsker å oppmuntre dem til å gjøre noe positivt istedenfor, akkurat slik Stefanus ville ha gjort det. Hva kunne du
si til vennene dine? Les Ordspråkene 3,5-8.
● Syng sangen «Gjør noen glad» (Barnas Lovsang nr. 31 a
og b).
● Ordne «minnevers-kirkene» dine og si bibelverset høyt.
Onsdag
● Se opp mot himmelen. Er det skyer på himmelen? Hva
får de forskjellige skyene deg til å tenke på? Les
Apostlenes gjerninger 7,55. Lag en tegning av det
Stefanus så.
● Hva tenkte Stefanus på da steinene traff ham? (Vers
60) Si fram minneverset ditt til en voksen.
Torsdag
● Oppmuntrende ord og handlinger hjelper oss til å
vokse i troen på Jesus. Les Galaterne 6,2. Snakk sammen
med familien din om hvordan dere kan oppmuntre disse
menneskene:
◆ en syk venn
◆ en voksen som føler seg veldig sliten
◆ et ensomt barn
◆ en venn som føler seg litt utenfor
● Ring til en i menigheten din som kanskje føler seg litt
ensom, og si fram minneverset ditt. På forhånd spør du
hjemme om dere kan invitere han eller henne til sabbatsmiddag.
Fredag
● Fortell bibelfortellingen til familien din. Fortell dem
også hva du har lært om å oppmuntre andre. Dramatiser
en god gjerning du har gjort denne uken. Den som gjetter hva det du gjorde skulle forestille, dramatiserer en
annen god gjerning. Slik fortsetter dere til alle har dramatisert en gjerning minst én gang hver. Les 2.
Tessalonikerne 3,13.
● Alle i familien skriver nå noe oppmuntrende til hverandre på hvert sitt lille ark. Pynt arkene med en tegning
eller kanskje et klistremerke. Legg arkene i lukkede
konvolutter og bytt konvolutter. Dere kan åpne konvoluttene en dag dere trenger en ekstra oppmuntring.
● Be familien din om å si minneverset høyt sammen
med deg.
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