FELLESSKAP

Program
Program

1

Ditt
valg

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. Det fargede vannet

Gjennomsiktige glass, konditorfarger,
gjennomsiktig bolle, klorin, dråpeteller

B. På tur med ballongen

Ballonger

C. Isbit-trikset

Mugge eller stor kopp (IKKE gjennomsiktig), svamp (se «Du trenger»)

Sang og bønn*

Inntil 10
minutter

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt

Sangbøker
Barnas misjon
Dekorert kollektkurv

Bønn

Ingenting

Bibelfortellingen

Inntil 20
minutter

Opplev bibelfortellingen

Pappfigur i naturlig størrelse, kostymer
til Filip, Peter og Johannes

3

Leksen i praksis

Inntil 15
minutter

Dyrebevegelser

Ingenting

4

Del med andre

Inntil 15
minutter

Utklippede sommerfulgler

Sommerfuglbilde (kopieringsoriginalen), skrive– og tegnesaker, sakser

2

*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 – hva de er glade for/bekymret over. La dem begynne på den forberedende aktiviteten du har valgt å bruke..

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

A. Det fargede vannet
Gi hvert av barna et gjennomsiktig plastikkglass med 2-3 cm
● gjennomsiktige vann i. Snakk om hvordan synd
glass
gjør oss skitne. Samtidig drypper
● konditorfarger, du en dråpe konditorfarge i barnas
● gjennomsiktig glass. Bruk forskjellige farger til de
bolle
forskjellige barna. La så barna eks● klorin
perimentere med å blande sine
● dråpeteller
egne farger med dem som har
andre farger enn dem selv. (Du må
muligens sette fram flere glass til dette.) Etter noen minutter ber du barna om å helle vannet sitt over i den store
gjennomsiktige bollen. Nå er vannet etter all sannsynlighet
grått eller brunt i fargen. (Våre liv blir skitne av synd.)

Materiell:

Oppsummering
Spør: Kan vannet blir rent og klart igjen? Kan vi forandre oss selv og bli rene? Hva er det eneste som kan forandre oss og gjøre oss rene igjen? (Gud.) Ha et par dråper
klorin i det skitne vannet og rør forsiktig i bollen. Vannet
vil sakte klarne opp. Tilsett enda et par dråper klorin om
nødvendig. Hvordan var det å se vannet klarne? (Glad,
overrasket.) Hvordan synes dere det er når noen forandrer seg til det bedre? (Liker dem bedre, er glad på deres
vegne.) Er det ikke godt å vite at vi kan bestemme oss for
at vi alltid skal følge Jesus? Hvordan har vi det når vi har
bestemt oss for å følge Jesus? (Vi er glade; vi er forandret,
osv.) Les 2. Korinterne 5,17 høyt. Menigheten vi bli et enda
bedre sted å være hvis menighetsmedlemmene forandrer
seg på denne måten. «Den røde tråden» for i dag handler
også om noe av det vi har snakket om nå:

NÅR JEG KJENNER GUD, KAN
HAN FORANDRE LIVET MITT.
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B. På tur med ballongen!
Gi hvert av barna en ballong som de skal blåse opp
og knyte. Voksne hjelper dem som
synes dette er vanskelig. Be barna
Materiell:
om å plassere ballongen på skuldr● en ballong til
ene sine, for så å forsøke å «gå en
hvert barn
liten tur» rundt i rommet.
Ballongene faller naturligvis på
gulvet. La dem nå gni ballongene rakst på klærne flere
ganger, og be dem forsøke igjen. Den statiske elektrisiteten i ballongene burde nå holde dem på plass på barnas
skuldre mens de går rundt i rommet.

Oppsummering
Spør: Hva var det som skjedde nå? (Først falt ballongene ned, og så ble de sittende på skulderen.) Når vi forsøker å gå den rette veien for Jesus, hender det av og til
at vi faller. Hva er det som gjør at vi faller? (Vi setter ikke
av tid til Jesus, og derfor gjør vi noen ganger det som er
galt; vi hører ikke på det han har å si oss; vi sårer andre
mennesker, osv.) Hva kan vi gjøre for å falle sjeldnere og
sjeldnere? (Snakke med Jesus/be til Jesus; lese Bibelen; gå
i kirken; holde oss unna det onde; lytte til råd fra foreldre,
osv.) Vi gjør dessverre gale ting av og til, men Gud kan
forandre oss, akkurat slik vi forandret ballongene ved å
gni dem mot klærne våre. Er ikke det godt å vite? Les 2.
Korinterne 5,17 og la barna repetere verset etter deg. La
oss si «Den røde tråden» sammen også:

NÅR JEG KJENNER GUD, KAN
HAN FORANDRE LIVET MITT.

C. Isbit-trikset
VÆR OPPMERKSOM PÅ AT DU BØR PRØVE UT DETTE
«TRIKSET» EN GANG FOR DEG SELV FØR SELVE SABBATSSKOLEN!
Før sabbatsskolen, tegner du opp bunnen av muggen/koppen på en svamp, og klippMateriell:
er ut den sirkelformede svampen.
● en mugge eller Svampen må passe inn i muggen stor kopp
en/koppen slik at du kan snu
(må ikke være
denne opp ned uten av svampen
av gjennomsiktfaller ut. Rett før denne aktiviteten,
ig glass)
● en svamp som legger du ubemerket en isbit i
er klippet til slik bunnen av muggen/koppen.
(Ingen må ane at du har gjort
at den passer
inn i bunnen av dette.)

muggen/koppen
● en isbit

Demonstrasjon og oppsummering

Hold fram et glass med en liten mengde vann.
(Omtrent så mye som trenges for å lage en isbit, og ikke
mer enn hva svampen kan absorbere uten å dryppe.)
Spør: Kan dette vannet bli til noe annet? (Ja, det blir til
damp hvis vi koker det, eller det kan bli til is hvis vi fryser
det. På samme måten som dette vannet kan bli til noe
annet, kan vi bli til noe annet hvis vi lar Gud komme inn i
livene våre. Hell vannet i muggen/koppen. Svampen på
bunnen av muggen/koppen absorberer vannet. Nå snur
du muggen/koppen opp ned med den ene hånden, og tar
imot isbiten med den andre. Hva synes dere om å se at
vannet i muggen forandret seg til is på denne måten?
(Overrasket, lurer på hvordan det kan gå an osv.) Når Gud
forandrer oss, lurer vi også på hvordan det kan skje, men
det er virkelighet. Les 2. Korinterne 5,17 høyt. Send isbiten
rundt fra barn til barn, mens dere gjentar minneverset
sammen inntil isbiten er smeltet. La oss be om at vi i menigheten vår også må få oppleve denne forandringen. La
oss si «Den røde tråden» sammen:

NÅR JEG KJENNER GUD, KAN
HAN FORANDRE LIVET MITT.

43

UNDERVISNING

Sang og bønn

Ditt
valg

Fellesskap
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). Bruk også litt tid på å snakke sammen om barnas erfaringer i
forbindelse med leksen de har hatt denne uken. Ønsk besøkende spesielt velkommen, og fortell alle hva
de heter. Marker fødselsdager og andre viktige begivenheter.

Forslag til sanger
«Jesus kom inn» (Barnas Lovsang nr. 166 a og b, Barnesangboka nr. 142 engelsk og bokmål, Min båt er så
liten nr. 17)
«Hvilken mektig Gud vi har» (Barnesangboka nr. 120 B og N)
«Ja, jeg vet at Jesus bryr seg om meg» (Barnesangboka nr. 129 B og N, Barnas Lovsang nr. 213 a og b)
«Guds kjærlighet» (Barnesangboka nr. 259)
«Takk at du er min» (Barnesangboka nr. 223, Barnas Lovsang nr. 246, Hjertesanger nr. 2)

Misjon
Bruk fortellingen i Barnas misjon. Vis barna hvordan Gud forandret livet til noen i fortellingen.

Kollekt
Materiell:
● dekorert kollektkurv (lim på bilder av samme person på forskjellige alderstrinn i livet –
gjerne som baby og som voksen.)
Si: «Bildene på kollektkurven er av den samme personen. På det ene bildet er _______ baby, og det
andre bildet er av den samme babyen som nå er blitt til et eldre barn (eller voksen osv.). Babyen ser
helt annerledes ut. Jesus ønsker at vi skal forandre oss innvendig. Kollekten vår i dag går til å lære
andre om Jesus, slik at de også kan bli forandret innvendig.

Bønn
Spør: Kjenner dere noen som trenger å komme til Jesus for å bli forandret? La barna få tenke seg om.
De skal ikke svare høyt. Jeg begynner bønnen vår, og så tar jeg en pause slik at dere kan be inni dere
for den personen dere har lyst til å be spesielt for. Avslutt med å be Jesus om å forandre oss og takke
ham for det han gjør for oss og for alle mennesker som ønsker å ta imot hans hjelp.
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2

Bibelfortellingen
Å oppleve fortellingen

NB – DENNE LEKSEN KREVER FORBEREDELSE FØR
SELVE SABBATSSKOLEN BEGYNNER.

Materiell:
● en pappfigur i
omtrent samme
størrelse som
barna (for
eksempel hvitevareforretninger
har gjerne store
papplater til
overs.)
● kostymer til
Filip, Peter og
Johannes (badekåper eller laken
og belter)

Sett fokus på fortellingen ved at
du lager en pappfigur som skal representere Simon. (Ikke la barna
spille en negativ rollefigur.) Tegn opp
et menneske på størrelse med et
barn på en papplate. (For eksempel
mellom 120 – 140 cm høyt.) Klipp
eller skjær ut figuren, og tegn på
ansikt og klær (f. eks. en enkel
kappe). Samarbeid gjerne med andre
hvis du synes det virker vanskelig å
lage denne pappfiguren, men husk
at den gjerne kan være helt enkel.

Denne pappfiguren kan brukes
hele måneden som et alternativ til å
dramatisere fortellingene.
Kle opp et barn som Filip. Ettersom du forteller fortellingen, blir denne levendegjort gjennom Filip-rollen og
pappfiguren som representerer Simon.
Gjør bibelfortellingen interaktiv på en ny måte. Dette
er en fortelling om forandring. Be barna om å være «forandrings-detektiver». Når noe i fortellingen blir forandret,
rekker de opp hendene sine.

Bibelfortellingen
Etter at Stefanus ble steinet, ble mye forandret for de
troende. Folket i Jerusalem behandlet de kristne som
fiender. De forsøkte å lage vanskeligheter for dem fordi de
fulgte Jesus. (Forandring nr. 1, rekk opp hendene!) Mange troende ble satt i fengsel; noen mistet livet. (Forandring nr. 2,
rekk opp hendene!) Flere av de andre flyttet snart ut av
Jerusalem, til landsbyer og byer der de følte at de var i
sikkerhet. (Forandring nr. 3, rekk opp hendene.) Overalt hvor
de troende dro, forkynte de at Jesus hadde dødd for å
frelse syndere. (Forandring nr. 4, rekk opp hendene.)
En menighetstjener som het Filip flyttet til Samaria der
han prekte til mange mennesker. Den Hellige Ånd velsign-

et Filip stort både når han forkynte og når han helbredet
de syke. (Forandring nr. 5, rekk opp hendene!) «Urene ånder
gikk ut av mange, og de som var lamme og halte ble
friske. Det var stor glede der i byen.» (Apostlenes gjerninger
8,8).
(La nå pappfiguren Simon komme inn i fortellingen.)
Simon, en mann som drev med trolldom, var en av de
kjente mennene i Samaria. Mange fulgte etter ham overalt. (La noen av barna gå etter Simon.) De ville gjerne se
noen av de fantastiske tingene han kunne gjøre. De
trodde at den kraften Simon hadde var fra Gud, men det
var den slett ikke.
Men da Filip kom, trodde folket det han forkynte om
Jesus og Guds rike. (Forandring nr. 6, rekk opp hendene!)
(Barna som følger Simon skynder seg bort til Filip for å følge
etter ham.) Filip ledet folket til Gud.
Etter hvert som kvinnene og mennene i Samaria
lærte om Jesus, forandret de seg. (Forandring nr. 7, rekk opp
hendene!) Snart var mange blitt døpt. (Forandring nr. 8, rekk
opp hendene!)
Simon trodde også, og ble døpt. (Filip «døper» pappfiguren.) Simon var så begeistret over Guds kraft at han
fulgte etter Filip overalt. (Forandring nr. 9, rekk opp hendene!)
(Pappfiguren følger etter Filip rundt i rommet. La enten «Filip»
føre den rundt, eller la et annet barn føre figuren etter ham.)
Simon var overveldet av tegnene og de mektige gjerningene som Den Hellige Ånd gjorde gjennom Filip.
Snart hørte de troende som ennå var igjen i
Jerusalem om alle menneskene som tok imot Jesus i
Samaria. Derfor sendte de Peter og Johannes til Samaria
for å hjelpe til. (La to barn være henholdsvis Peter og
Johannes.)
Disse to apostlene ba for de nye troende. (Peter og
Johannes bøyer hodene sine.) Peter ba om at Den Hellige
Ånd måtte komme over dem, slik de troende i Jerusalem
hadde fått oppleve det. Peter og Johannes la hendene
sine på de troende (Peter og Johannes legger hendene sine på
noen av barna), og de ble forandret. (Forandring nr. 10, rekk
opp hendene!) De mottok også kraft fra Den Hellige Ånd.
Simon la merke til kraften som kom når apostlene la
hendene sine på andre mennesker. Han var imponert!
(Simon bøyer seg for Peter og Johannes.)
«Gi også meg denne makten, slik at den jeg legger
hendene på, får Den Hellige Ånd!» sa Simon, og tilbød
Peter og Johannes penger. (Simon stikker hånden i lommen,
og mimer at han gir Peter noen penger.)
Peter ble opprørt. (Peter lager «fy-tegn» med pekefinger-
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en). «Du kan ikke kjøpe Guds gave for penger!» sa han.
«Guds gave er til dem som tror. Ditt hjerte er ikke oppriktig
mot Gud. Be Herren om tilgivelse.» Dette sa Peter fordi Den
Hellige Ånd er en gave vi får gjennom Guds nåde, og
denne gaven er helt gratis.
Da han hørte dette, ba Simon Peter og Johannes om
forbønn, men Bibelen forteller ikke om han ble forandret i
hjertet sitt eller ikke. Det vi kan lære av det Simon opplevde, er at vi i sannhet må kjenne Gud og ønske å bli forandret gjennom Den Hellige Ånd. Da vil han gi oss Den
Hellige Ånds kraft og livene våre vil bli forandret. Det å
kjenne Gud forandrer livet til den som tror. La oss si «Den
røde tråden» sammen:

NÅR JEG KJENNER GUD, KAN HAN FORANDRE LIVET MITT.
Oppsummering
Si: Hvordan tror dere at Gud forandrer livene våre nå i dag? (Man blir glad, troende, hjelpsom,
sannferdig, trofast, osv.) Hva gjorde folket i Samaria for å
få livene sine forandret? Les høyt fra Apostlenes gjerninger 8,14-17. (De trodde på Guds ord, de mottok Den Hellige
Ånd etter at apostlene ba og la hendene på dem.) Hva må
vi gjøre for å få livene våre forandret? (Tro, be om Den
Hellige Ånd i livene våre, be hver dag, velge Jesus.) Be
sammen med barna om at Jesus og Den Hellige Ånd må
virke på dem og alle i menigheten slik at de kan være
glade og lykkelige kristne.

Minneverset
Ballongkasting
Skriv deler av minneverset
Materiell:
på
hver
av de oppblåste ballong● 10 ballonger (ha
ene. Bruk blokkbokstaver.
gjerne med noen
ekstra)
Forslag til inndeling av vers● bred tusj som kan et: Derfor, – hvis noen – er i Kristus,
brukes på ballong- – er han – en ny skapning. – Det
ene
gamle – er borte, – se – det nye – er
blitt til.
La barna stille seg på rekke. Den første i rekken holder den første ballongen, sier ordet på denne, og kaster den
opp i luften. Den andre i rekken sier de neste ordene, kaster ballongen opp i luften, tar imot den første ballongen, og
stiller seg sist i rekken. Den tredje i rekken følger det
samme mønsteret. Fortsett helt til hele minneverset er blitt
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sagt fram. Hvis man mister en ballong, går personen som
mistet den tilbake og gjør det igjen. For enda mer moro
kan gruppen deles inn i to lag. (Hentet fra: Quick Access:
Children – Ideas for Ministry, compiled by Barbara
Manspeaker, Lincoln, NE: Advent Source, 1999.)

Vi leser Bibelen sammen
Si: Bibelen forteller oss om
mange
mennesker som tok imot
Materiell:
Jesus
og
ble forandret. La oss lese
● bibler
om noen av dem. La gjerne
voksne hjelpe barna, slik at alle
kan slå opp til de samme versene – med mindre det er
mer enn 12-15 barn i gruppen. Vurder hvor mye tid dere
har til rådighet, og la så mange vers som mulig bli lest
høyt. Skriv opp navnene til de menneskene som ble forandret. Gjør dette slik at alle tydelig kan se hva du skriver,
for eksempel ved bruk av flip-over eller vanlig tavle, der
det er tilgjengelig.
Apostlenes gjerninger 8,14-17. (Samaritanerne)
Matteus 26, 69-75; Apostlenes gjerninger 5,27-29
(Peter)
Lukas 8, versene 27, 35-36 og 38-39 (Besatt mann)
Lukas 19,1-10 (Sakkeus)
Apostlenes gjerninger 9,1 og 18-22 (Saul)
Spør: Hvordan forblir vi forandret etter at vi er blitt
kjent med Gud og har tatt imot Jesus? Les høyt fra
Kolosserne 2,6-7 og Johannes 15,5 og 17,17.

3 Leksen i praksis

4 Del med andre

Dyrebevegelser
Gi barna en mulighet til å «lufte loppene» ved å be
dem om å lage dyrelyder og dyrebevegelser. Når du sier
navnet på et dyr, skal de lage lydene og gjøre bevegelsene dette dyret lager. La dem imitere flere dyr før du ber
dem sette seg tilbake på plassene sine.

Oppsummering
Spør: Kunne dere tenke dere å kunne gjøre noe et/en
(navn på det siste dyret de forsøkte å imitere) kan gjøre?
Kan dere bli en/et (navn på dyret)? Er det nok å lage lyder
eller å oppføre seg som en/et (navn på dyret)? Et menneske kan ikke bli en/et (navn på dyret) og en/et (navn på
dyret) kan ikke bli til et menneske. Det er bare ikke slik vi
er, og det er ikke slik dyret er. Hvordan vi egentlig er,
bestemmes av hvordan vi er inni oss. Simon ville gjerne
gjøre spennende ting, men ikke i Jesu navn. Han kjente
ikke Gud. Han kunne ikke gjøre noe som ikke var en del
av den han var inni seg. Han kunne ikke få den kraften
Peter og Johannes hadde, så lenge han ikke virkelig
kjente Gud. La oss si «Den røde tråden» sammen:

NÅR JEG KJENNER GUD, KAN
HAN FORANDRE LIVET MITT.

Materiell:
● sommer-fuglbilde (kopierings-originalen)
● skrivesaker
og tegnesaker
● sakser til alle

Utklippede sommerfugler

La alle barna få hver sin kopieringsoriginal av sommerfuglen.
(Husk å forstørre den!) Du kan også
velge å vise dem kopieringsoriginalen, for så å oppmuntre dem til å
tegne sin egen store sommerfugl på
et hvitt ark. Hjelp barna med å
skrive «I Jesus er jeg en ny skapning» (forklar gjerne igjen hva dette betyr) på sommerfuglen. La dem skrive navnet sitt på sommerfuglen, før de til
slutt klipper den ut. De kan gjerne pynte med farger, hvis
det er tid til dette.

Oppsummering
Spør: Hva har dere lært på sabbatsskolen i dag? (Å
kjenne at Jesus forandrer livet mitt.) Har dere lyst til å
dele disse gode nyhetene med noen? Hvem da?
Oppmuntre barna til å vise sommerfuglen til så mange
som mulig, samtidig som de sier fram «Den røde tråden».
Minn dem på å bruke sabbatsskoleleksen aktivt i løpet av
uken som kommer, slik at dette kan hjelpe dem til å
vokse i troen på Jesus.

Avslutning
Som avslutningsbønn kan dere synge sangen «Kom
til meg nå».
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ELEVMATERIELL
Henvisninger
Apostlenes
gjerninger 8,5-25; Alfa &
Omega 8, s. 30; Christ's
Object Lessons,
s. 253.

Minnevers
«Derfor, hvis noen er i
Kristus, er han en ny
skapning. Det gamle er
borte, se, det nye er
blitt til.»
(2. Korinterne 5,17)

Den røde tråden
Når jeg kjenner Gud,
kan han forandre livet
mitt.

Guds kraft kan ikke kjøpes
Per og Marie lekte ute i hagen. «Se!» sa Marie,
«Jeg har funnet en larve som tygger på et blad. Vi
legger den i det store norgesglasset vårt!» Per tok
den kravlende larven med seg inn på kjøkkenet. Der
fant de fram norgesglasset. De la larven i glasset,
samtidig som de også la oppi en liten pinne den
kunne krype på, og noen blader den kunne spise.
Hver dag hadde Per og Marie med seg blader
som larven skulle få spise. En dag fikk de se at larven
spant silkeaktige tråder rundt seg selv. Etter en stund
var den helt dekket av trådene, og hang fra pinnen
som stod i glasset. Larven hadde laget seg en puppe.
En god stund senere fikk Per og Marie se noe veldig
spesielt. Puppen åpnet seg, og ut kom en vakker
sommerfugl! Så forandret larven var blitt! Fra å
være et krypende innsekt som noen til og med
kunne synes var litt ekkelt, var den blitt til en nydelig
sommerfugl!
I bibelfortellingen i dag skal vi høre om
mennesker. Noen av disse menneskene forandret seg, men en av dem måtte lære en vanskelig lekse!
Filip pustet den friske morgenluften dypt
inn. Det var godt å leve! Det var så godt å
arbeide for Herren! Han så seg rundt. Mange
holdt på å sette opp handelsbodene sine på
markedsplassen. Snart begynte folk å komme
for å gjøre dagens innkjøp.
Menn og kvinner smilte til Filip og hilste
idet de gikk forbi. Filip smilte tilbake. Byen var
blitt annerledes nå. Folket hadde hørt godt etter
når Filip prekte. De hadde lyttet, trodd og blitt
døpt. De hadde sett mirakler utført i Jesu navn.
Mange onde ånder var blitt drevet ut av
mennesker som hadde vært besatt. Svake
og syke mennesker var blitt helbredet.
Det ville vært vanskelig å finne så mye
som én eneste syk person i hele byen!
At ting var annerledes, var det ingen
tvil om! Nå hadde folk håp, glede og
en grunn til å leve!
Filip så opp og fikk øye på Simon
som nærmet seg. Simon hadde bodd
lenge i byen. Han drev med trolldom, og
samarita-nerne var helt overveldet av det.
Alle var opptatt av ham. De inviterte ham
til festene sine, og de betalte til og med for at
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han skulle gjøre trolldomskunstene sine for
dem. Hvis de hadde hatt TV i Samaria, ville
Simon ha vært den store stjernen!
Simon hadde lyttet til Filip sammen med
alle de andre innbyggerne i byen. Han hadde
sett de miraklene Filip hadde utført i Jesu navn.
Han ønsket også å få være med på dette.
Derfor ble Simon døpt. Senere holdt han seg
sammen med Filip. Han var forbløffet over de
store undrene og miraklene Filip gjorde.
Da de apostlene som fremdeles var tilbake
i Jerusalem, fikk høre at folket i Samaria hadde
tatt imot Guds ord, sendte de Peter og
Johannes til dem. Filip ble virkelig glad for å se
dem igjen, og sammen fortsatte de å fortelle
folket om Jesus. Sammen bad de for de nye troende. De bad om at Den Hellige Ånd måtte
komme til de nye troende, akkurat slik det
hadde skjedd i Jerusalem. Så la Peter og
Johannes hendene på de troende, og Den
Hellige Ånd kom over alle sammen – bortsett
fra Simon.
Simon syntes dette så flott ut! Han ville
også legge hendene sine på folk på den måten!
Han skubbet og trengte seg gjennom mengden,
helt til han var framme ved Peter og Johannes.
Der dro han dem til side, og viste dem den
store pengevesken sin. «Gi også meg denne
makten, slik at den jeg legger hendene på, får
Den Hellige Ånd!» sa han.
Peter ble sjokkert. «Måtte både du og
pengene dine forgå, du som tror at du kan
kjøpe Guds gave for penger!» utbrøt han. «Du
har ingen del i dette, for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud. Omvend deg fra denne ondskapen din, og be til Herren at han må tilgi deg
at du kunne tenke på noe slikt.»
Simon kunne be om tilgivelse, og da ville
Gud tilgi ham og forandre ham. Bibelen forteller
oss ikke hvordan det gikk videre med Simon,
men vi vet at han ikke hadde forstått at nåden
er en gave vi får helt gratis av Gud. Han hadde
hørt om Gud, men han kjente ham ikke. Det
var derfor han ikke var blitt forandret.

NÅR JEG KJENNER
GUD, KAN HAN FORANDRE LIVET MITT.

Daglige aktiviteter
Sabbaten
● Ta en tur ut i naturen med familien din. Se etter ting
som har forandret seg – blader som har forandret farge,
høyt eller lavt elveleie, rumpetroll som holder på å bli til
frosker og andre planter eller dyr som er under forandring. Lag en liste over det dere finner. Til slutt leser dere
leksen sammen.
● Les 2. Korinterne 5,17 sammen.

Søndag
● Folket i Samaria ble forandret da de tok imot Jesus i
hjertene sine. Gud kan forandre oss også. Les Salmene
40,1-3 sammen, gjerne som familieandakt.
Ta fram to ark, og tegn et menneske på hvert av dem.
Klipp dem ut. På det ene mennesket skriver du: «Derfor,
hvis noen er i Kristus, er han en ny skapning.» På det
andre skriver du dette: «Det gamle er borte». Når du har
skrevet det, krøller du sammen papirmennesket ditt og
kaster det. Nå tar du fram igjen det første mennesket du
tegnet, og skriver «Det nye er blitt til!» (Hvis du synes det
er vanskelig å skrive selv, kan selvfølgelig en voksen
gjøre det for deg!) Si fram minneverset ditt igjen. Be om
Guds Ånd i ditt liv, slik at du kan leve mest mulig etter
hans vilje. Be den samme bønnen for familien din og
vennene dine.
Mandag
● Les bibelfortellingen sammen med familien din slik
den står i Apostlenes gjerninger 8,5-25. Hvem var den
egentlige «helten» i denne bibelfortellingen? Var det Filip?
Den Hellige Ånd? Simon? Eller var Peter og Johannes de
som var «heltene»? Snakk sammen om dette. Be noen i
familien din om å fortelle deg om noen som er blitt forandret av Den Hellige Ånd. Syng sangen «Jeg vil forandre
livet mitt» (Barnesangboka nr. 63 – med vekt på første
vers). Prøv å si fram minneverset ditt uten hjelp.
Tirsdag
● Les Galaterne 5,22-26, gjerne som familieandakt.
Snakk sammen om dette: Hvordan ville disse menneskene være hvis Guds ånd fylte deres liv?
◆ En som klager over det meste

◆ En løgner
◆ En tyv
◆ En som gråter for ingenting
◆ En sladrehank
● Hva kan vi gjøre for å være åpne for å la Den Hellige
Ånd forandre oss?
Onsdag
● Les Åpenbaringen 8,18-23, gjerne som familieandakt.
Simon, som hadde vært trollmann, nektet å forandre seg.
Han hadde tapt, men han visste det ikke selv. Si fram
minneverset ditt sammen med familien din.
● Be noen i familien din om å hjelpe deg med å finne
noen få ting som bør repareres. (Forsøk å finne ting som
du kan reparere. Unngå skarpe ting.) Prøv om du kan
reparere det du har funnet fram. Kan de ødelagte tingene reparere seg selv? Gud ønsker å «reparere» oss. Han
gjør oss til «nye skapninger» hvis vi ønsker å kjenne ham.
Torsdag
● Les Apostlenes gjerninger 8,14-17, gjerne som familieandakt. Hvordan fikk folket i Samaria kraft til å forandre
seg og leve for Jesus?
● Da Jesus ble arrestert i Getsemane, stakk Peter av.
Senere bannet han og sa at han ikke kjente Jesus. På
hvilken måte hadde Peter forandret seg da han dro til
Samaria? Hvem tror du det var som hadde forandre livet
til Peter? (Apostlenes gjerninger 8,17).
● Si fram minneverset ditt mens du ser deg i speilet.
Fredag
● Bruk dine egne ord og fortell familien din om Filip,
Simon, Peter og Johannes og alt som hendte i Samaria
den gangen. Syng sangen «La oss vandre i lyset» (Barnas
Lovsang nr. 94, Barnesangboka nr. 177) sammen. Les
Salmene 51,10.
● Forsøk dette med familien din: Tenk på noen du
kanskje har vært lumpen eller ekkel mot, eller kanskje
du har tatt opp noe i gal mening en gang. Snakk sammen med familien din om det. Hva kan du gjøre for å
ordne opp? Be Jesus om mot til å gjøre det som skal til.
● Lag en bønn av minneverset ditt.
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