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Tema: Dele tro  
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Besøk fra Maki i Midtøsten
En fortelling om Yossef og den sinte mannen i gata

Aktiviteter       
Fargelgge papirremser om å dele tro hjemme

Vi deler tro!
En kort oversikt om opplegget i dette heftet

Andakt
En andakt om Ananias som går på besøk til Paulus

Dele tro
– Ananias møter Paulus



3

TIL DEN VOKSNE: 
Vi har jobbet med bakgrunn fra to 
perspektiv: 

• Å dele tro med andre for å peke på 
Jesus. Det er ikke alltid like lett. Vi kan 
be til Gud om at han skal gi oss mot 
til å dele. 
• Å dele tro i et fellesskap med andre 
kristne. I et kristent fellesskap kan vi 
finne styrke. 

I ekstraressursene finner du det tredje 
perspektivet:
• Å dele tro kan for noen kristne i 
verden føre til at de blir forfulgt. (Vi 
bruker ikke ordet forfulgt fordi vi tror 

det er vanskelig for barn å relatere til).
• Vi har lov til å dele tro, og vi kan 
støtte forfulgte blant annet ved å be.

PRAKTISK OM OPPLEGGET: 
Her finner du en kort andakt med 
bønn. Du får også med en PP hvor vår 
maskot, Maki, forteller om en mann 
i Midtøsten som delte tro. Du finner 
også link til et ark som kan brukes 
som lageaktivitet, en hjelp til å dele 
tro i hjemmet. Vi tipser om sangene 
«Dette lille lyset mitt» og «Lær oss å 
gå» (Oslo soul children).

Her kan du lese om Ananias og Pau-
lus (Saulus): Apg 9, 1-18

Å dele tro, tid, ting og talent vil være tema for familie-
middagene dette halvåret.  I dag peker vi på å dele tro!

Tema for 
familiemiddagen
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Andakt

ANANIAS MØTER PAULUS

INTRO: EN TE-POSE SOM FLYR 
DU TRENGER:  En tepose og en 
saks, aluminiumsfolie, fyrstikker. 

FORMIDLING: Før du begynner 
andakten er det lurt å samle barna 
i en halvsirkel slik at alle ser og hører 
godt.

Spørsmål til barna: Kan jeg få denne 
teposen til å lette? Hva trenger jeg for 
å få det til? (Kanskje noen barn vet at 
svaret er en fyrstikk?) I dag skal vi høre 
om det å dele tro. 

Start med å gjøre eksemplet med 
teposen. Slik gjør du: Klipp av enden 
av teposen og tøm ut posens innhold. 
Sett den på hodet, og tenn fyr på top-
pen. Posen vil brenne ned til bunnen, 
før den flyr opp mot taket.

Samtale: Å dele tro kan være litt 
skummelt. Det syntes i alle fall Anani-
as i Bibelen som fikk beskjed om å gå 
til Paulus (som også blir kalt Sau-
lus). Ananias visste nemlig at Paulus 

hadde kommet til Damaskus, byen 
der Ananias bodde, for å stoppe de 
kristne som fortalte om Jesus. Han var 
redd for å vise seg for Paulus.

Det Ananias ikke visste, det var at Pau-
lus på vei til byen hadde sett et sterkt 
lys. Det lyset var Jesus, og Jesus sa at 
Paulus skulle slutte å plage de kristne, 
og heller begynne å dele den kristne 
troen med andre.

Da Ananias kom til Paulus, var Paulus 
allerede klar for å bli en venn og etter-
følger av Jesus. Tenk så bra at Ananias 
turte å gå til Paulus!

I over 2000 år, hver dag, har mennes-
ker delt sin kristne tro. Noen ganger 
oppleves det lett, andre ganger van-
skelig. Men når vi deler tro, blir andre 
kjent med Jesus. Vi kan be Jesus om 
mot og kjærlighet til å dele tro med 
andre.

Å dele tro kan også være å bry seg 
om andre - slik som NMS gjør ved å 
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Andakt
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Jeg er verdens lys. Den som 
følger meg, skal ikke vandre i 

mørket, men ha livets lys,
SIER JESUS 

EVANGELIET ETTER JOHANNES
KAPITTEL 8,  VERS 12
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bidra i fattige bydeler i Midtøsten. Her 
deles tro ved å gi barn mulighet til å 
få skolegang, å gå på søndagsskole og 
få helsehjelp.

Vi kan også være med å bry oss om 
andre ved å stille opp for noen i sko-
legården, å lage muffins eller middag 
til noen som er syke, eller spørre om 
noen vil være med og spille fotball. 
Har dere flere forslag?

Å dele tro, kan virke som en litt umu-
lig oppgave. Slik som det virket umu-
lig for meg å få teposen til å fly. Hva 
trengte jeg for at teposen skulle fly?

Gjør eksemplet med teposen på nytt.

Da Jesus hadde dødd og stått opp 
igjen, dro han til himmelen. Men han 

sa at Den hellige ånd ville komme til 
disiplene for å gi mot og hjelp. Den 
hellige ånd blir ofte omtalt som en 
flamme.

Alle som tror på Jesus har Den hellige 
ånd i seg. Eksemplet med teposen og 
flammen kan være en påminning til 
oss om å be til Gud om kjærlighet og 
mot. Gud kan, ved Den hellige ånd, 
hjelpe oss til det å dele tro.

BØNN: Kjære Jesus. Takk for at vi har 
fått høre om deg og fått mulighet til 
å bli kjent med deg. Vi ber om at flere 
skal få bli kjent med deg og din kjær-
lighet. Gud, gi oss mot og kjærlighet 
til å dele tro med andre. Gi oss gode 
ideer til ulike måter vi kan dele tro på. 
Amen
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Besøk fra Maki
i Midtøsten

VI DELER FRA MIDTØSTEN

MÅL: Vi ønsker å peke på hvordan 
andre i den verdensvide kirken deler 
tro ved å bry seg om andre og be for 
andre.

DU TRENGER: Powerpoint fra res-
sursene, PC, lerret eller stor skjerm.

TIL DEN VOKSNE
MER OM NMS I  MIDTØSTEN: 
Sammen med flere partnere, som 
den kristne kanalen Sat 7 og Bibel-
selskapet, er NMS med å dele tro via 
satellitt, internett og bibelbutikker 
slik at flere blir kjent med Jesus.

I fattige bydeler uten offentlige tje-
nestetilbud støtter NMS klinikker og 
annen helsehjelp og forskole for barn. 
Kirkene i det området tilbyr søndags-
skole for barn, og studiegrupper for 
kvinner.

NMS er også med å kjemper for 
menneskerettigheter med fokus på 
kvinner som er særlig utsatt.

SLIK GJØR DU: Vis PowerPoint 
med Maki. Fortellingen kan også 
fortelles uten PowerPoint dersom 
en ikke har tilgang til utstyret som 
trenges.

Navn er fiktive, men basert på virkeli-
ge hendelser.

BREV FRA MAKI:
Hei dere! Jeg sender et brev i dag for 
å fortelle om Yossef fra Midtøsten. 
Yossef og familien hans vil vise Guds 
kjærlighet til naboene sine. Han har 
startet opp en barnehage, et snekker-
verksted og en klinikk for å hjelpe folk 
i nabolaget. Men en mann i gata til 
Yossef var veldig imot at en nyinnflyt-
ter skulle begynne med slikt arbeid i 
gata hans. Han var uhøflig og sint mot 
Yossef og familien hans, han fikk til og 
med barna i gata til å kaste stein inn 
på tomta til Yossef. Men Yossef ga ikke 
opp. En dag fikk han høre at sønnen 
til den sinte mannen i gata var blitt 
syk. Yossef tok med seg tvillinggutte-
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Besøk fra Maki
i Midtøsten

ne sine og gikk på besøk til den sinte 
naboen og banka på døra. Først var 
naboen skeptisk og lurte på hva han 
ville. Men Yossef sa at han bare ville 
komme på besøk og drikke te og 
høre hvordan det gikk med gutten. 
Den sinte naboen åpna opp døra, og 
alle tre fikk komme inn. Sønnen hans 
var syk og han satte pris på at Yossef 
kom for å besøke ham. Yossef tilbød 

dem å komme på klinikken hans og 
få hjelp der. Før han gikk, ba han også 
for sønnen at Gud måtte hjelpe ham. 
Etter dette har ikke den sinte naboen 
vært sint mer. Nå har de to blitt gode 
venner, og Yossef fikk vise at Gud bryr 
seg om alle, og er glad i alle. Gud vil at 
vi skal dele hans kjærlighet med alle. 
Når vi gjør det, så kan utrolige ting 
skje.
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TREKK BIBELVERS OG BØNNEEMNER

DU TRENGER: Vedlagt dobbeltsi-
dig ark (neste side). Noe å pynte arket 
med. Sakser.

SLIK GJØR DU:Barna pynter arket 
med klistremerker eller lignende, og 
fargelegger bildet. 

POENG: Dette arket er laget som 
tips til det å dele tro hjemme. Hver 

dag kan dere trekke av en ny papir-
remse. Her står det enten et bibelvers 
eller noe å be for. Arket kan dere 
pynte med maling, klistermerker, 
fargelegging eller lime på paljetter. 
Klipp ut arket fra heftet og mellom 
bibelversene (lags de stiplede linjene), 
men pass på at lappene fremdeles 
henger fast i toppen av arket.

Aktivitet

Sjekk også ut flere av våre ressurser og arrangementer for 
barn og ungdom på våre nettsider – nmsu.no.

Gi oss gjerne tilbakemeldinger på hva du synes fungerte bra 
og hva vi kan gjøre bedre til neste gang på mail (nmsu@
nmsu.no). På forhånd tusen takk!

INNHOLD: Karen Kilane i samarbeid med NMSU.






