VI FEIRER KIRKENS
BURSDAG!
PINSE

Kjære alle foreldre!,
Nå er det Pinse og vi kan enda ikke samles slik vi er vant til. Derfor
ønsker vi å være med å hjelpe dere foreldre med tips som dere kan
gjøre sammen som famile for å feire pinsen - kirkens bursdag.
Benjamin Frankling sa:
"Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn"
I dette heftet håper jeg dere finner noen i ideer til hvordan dere kan
involvere barn slik at de lærer seg det viktige budskapet som Pinsen gir.
Tenk at Gud har kommet helt nær oss hver enkelt gjennom Den Hellige Ånd!
Hvilken kjærlighet og hvilken nåde!
Vi foreldre har fått et kjempespennende og utfordrende oppdrag, nemlig å
disippelgjøre våre barn i troen på en fantastisk Gud.
Det vil si å gi barna våre den beste utrustningen for resten av livet uansett
hvor veien vil gå, fordi vi vet at så lenge de går med Jesus er veien trygg og
full av Hans kjærlighet.
Bibelen forteller oss

"Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din makt. Disse ordene
som jeg pålegger deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Du skal gjenta dem for dine barn og snakke
om dem når du sitter i ditt hus og når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Du skal
binde dem om hånden som et tegn og ha dem på pannen som et merke. Du skal skrive dem på
dørstolpene i huset ditt og på portene dine." 5.mos.6.5-9
"Han satte opp lovbud i Jakob, ga en lov i Israel. Han påla våre fedre å gjøre den kjent for sine barn,,
så neste slektsledd, de barn som siden ble født, skulle lære loven å kjenne. De skulle stå fram og
kunngjøre den for sine barn, så de kunne sette sin lit til Gud og ikke glemme Guds gjerninger, men
holde hans bud." Salme 78.5-7
"Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel." Ordspråkene 22.6

Håper dere som familie får noen gode stunder og samtaler med dette heftet
:-)

KRISTIHIMMELFARTSDAG
Etter at Jesus hadde stått opp hadde Han
vist seg for disiplene og andre i 40 dager. På
Kristihimmelfartsdag gav Ham dem
oppdraget å fortelle hele verden om Ham
før Han reiste tilbake til himmelen.

Dagens biblelord:
Matteus 28. 16-20
Markus 16. 15-20
Lukas 24. 44-53
Apostlenes gjerninger 1. 1-14
eller
BibelAppen for barn
"Opp i skyene"

Aktivitet
Snakk sammen som familie om hvordan
vi kan være med på oppdraget
Jesus har gitt oss om å fortelle hele
verden om Ham. Hvordan kan vi vise
andre hvem Jesus er i hverdagen?
Hvordan kan andre se at vi kjenner
Jesus? Kjenner du noen som ikke
kjenner Jesus?

Bønn
Kjære Gud, hjelp oss å
fortelle om deg til
andre og leve slik at
andre ser hvem du er,
Amen.

DE VENTET OG
BA TIL GUD I
10 DAGER....

FREDAG
Disiplene var jøder og var i Jerusalem der
de skulle feire den jødiske pinsen. Den
jødiske pinsen blir kalt shavuot og er en
høstfest der de feirer at kornet er sanket
inn og at Moses fikk de 10 bud på Sinai
fjellet. Denne høytiden blir innledet med
en våkenatt. Våkenatten bruker jødene til å
studere og samtale om skriftene i Det
gamle testamentet. La oss inspirere og
bruke pinsen til å løfte fram Bibelen. Gjør
bibellesing til en lystbetont fellesaktivitet
for hele familien!

Dagens biblelord:
2.Mosebok 19 - 20. 21
Salme 16.8-11
Salme 132.11-17
Jesaja 9. 6-7
Matteus 5.17-18
Galaterne 2.19-20
eller
Bibelappen for barn
"Dit du går vil jeg gå"

Aktivitet
For dere som har barn i skolealder så kan
dere jo prøve å ha en våkekveld sammen
med barna der dere bruker tid på bibelen!
Her er en aktivitet dere kan gjøre sammen:
"Førstemann til 50"
Velg ut en (voksen) familien som leder
leken og som henger opp lapper. Deretter
deler dere dere inn i lag/en og en (de som
ikke kan lese går med en voksen). Hvert
lag har en terning. Start samtidig og kast
terningen. Finn lappen med tallet deres på
og øv bibelverset og skriftstedet slik at
dere husker det. Gå tilbake til lederen og
siter verset. Om det er feil må dere gå
tilbake og øve, om det er rett kaster dere

terningen på nytt og adderer dette
tallet med det forrige (eks. 5 + 4=9).
Første lag til tallet 50 (eller høyere)
vinner leken. Lykke til!

LØRDAG
For jødene var pinsen også en
innhøstningsfest, der de feiret at
førstegrøden var høstet inn, altså det første
og det beste de hadde sanket av korn som de
skulle gi til Gud. Bibelen forteller oss i Det
nye testamentet at Jesus er vår førstegrøde.
Han var den første og den beste som Gud
måtte ofre for at vi skulle få få evig liv.

Dagens biblelord:
1.Korinterbrev 15.20
Jakobs brev 1.16-18
Hebreerne 13.15-16
Galaterbrevet 5.22
eller
BibelAppen for barn
"Den store pikniken"

Aktivitet
I Korinterbrevet leste vi at Jesus er vår førstegrøde. Dette er er kanskje litt
vanskelig å forstå for de minste barna, men det kan allikevel være en fin tradisjon
å lage en skikkelig fruktsalat for å markere pinsen. I Galaterbrevet står det listet
opp alle Åndens frukter : Kjærlighet, glede fred, tålmodighet, vennlighet, godhet,
trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Finn 9 ulike fruktslag og la hver av dem
være en av Den Hellige Ånd sine frukter. Snakk om at det er slik Jesus viste oss at
vi skulle være og Den Hellige Ånd hjelper oss med å klare å være slik. Vi klarer det
ikke alene, bare med hjelp fra Den Hellig Ånd. La barna delta i oppdelingen av
fruktene og gled dere over de søte smakene! Snakk gjerne mens dere spiser om
hva de forskjellig fruktene betyr og hva det betyr for livet vårt.
Smak og kjenn at Herren er god!
Kjære Gud, takk for at du sendte Den Hellige Ånd som hjelper meg med å være slik
Jesus lærte oss at vi skulle være, Amen.

1.PINSEDAG SØNDAG
Da disiplene var samlet kom det Den Hellige
Ånd til dem akkurat som Jesus hadde lovet..
Dette var gaven, at de skulle få Guds kraft
og at Gud kunne være helt nær dem ALLTID!
Den Hellige Ånd gav oss kraften fra Gud til å
gjøre de tingene Jesus gjorde og til å være
slik som Jesus var.
3000 mennesker begynte å tro på Jesus
denne dagen og dannet den første
menigheten. Derfor er pinsen kirkens
fødselsdag!

Dagens biblelord:
Apostlenes gjerninger 2
eller
Bibelappen for barn
"Guds fantastiske gave"

Aktivitet
I dag feirer vi kirkens bursdag! Tenk at vi fikk Den Hellige Ånd i gave slik at vi, alle
som tror, kan snakke med Gud og få se Hans kraft gjennom våre liv! Det er virkelig
verdt å feire!
I dag skal vi lage en skikkelig bursdagsfeiring for kirken vår! Finn frem en ballong
og et kakelys for hver person i familien. Bak enten en formkake og skjær den ut
som en kirke etter tegningen (om du er av den kreative sorten) eller bak muffins og
plasser dem oppå kirketegningen som dere har fargelagt og pyntet. Sett lysene på
kaken eller et lys på hver muffins og la flammen symbolisere Den Hellige Ånd i
hvert menneske. Blås opp ballongene slik som Den Hellige Ånd må blåse sitt liv i
oss for at vi skal kunne leve slik Gud hadde tenkt at vi skulle leve. Ha en super
bursdagsfeiring for kirken!
Takk Gud for at du sendte, Den Hellige Ånd, slik at vi kan være sammen med deg hver
dag og la ditt lys skinne gjennom oss til andre, Amen!

2.PINSEDAG MANDAG
Når disiplene hadde fått Den Hellige Ånd
hadde de kraft til å gjøre det oppdraget Jesus
hadde gitt dem - å fortelle hele verden om
Ham. På kort tid begynte flere tusen å tro på
Jesus når de så og hørte det disiplene sa og
gjorde. De fikk kraft til å være modige og
følge Guds plan for deres liv. Når du tror på
Jesus så kan Den Hellige Ånd komme inn i
livet ditt også og gi deg sine gaver slik at du
kan være med å fortsette oppdraget med å gi
Jesus videre til de rundt deg.

Dagens biblelord:
Apostlenes gjerninger 3
Galaterbrevet 5.22
eller
BibelAppen for barn
"Verken sølv eller gull"

Aktivitet
For å vite at du har Den Hellige Ånd så trenger du ikke å få ildtunger på hodet og
snakke andre språk. Grunnen til at disiplene fikk snakke andre språk var at de
skulle fortelle folk fra hele verdens, som da var i Jerusalem, om Jesus og det som
hadde skjedd slik at de kunne tro. Gud gir oss det vi trenger for å gjennomføre
oppdraget å fortelle andre om Jesus. Folk rundt oss vil merke at vi har Den Hellige
Ånd i oss og at vi tror på Jesus gjennom Åndens frukter i våre liv. At vi prøver å
leve slik Jesus gjorde. Dagens aktivitet er for de minste å fargelegge "Åndens
frukt - tre". De i skolealder som kan lese og skrive kan finne og skrive på bibelvers
på" Åndens frukt - kortene". Snakk sammen om hva de forskjellige fruktene er og
heng opp tegningen/kortene en tilgjengelig plass hjemme slik at dere kan bruke
litt tid på å se dem i uka som kommer.
Kjære Gud, Takk for at du gir oss kraft gjennom Den Hellige Ånd slik at vi kan gjøre din
viljeg på jorden, Amen.

