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EKSTRARESSURSER: Andaktsressursene i dette 
dokumentet er et supplement til familiemiddagshef-
tet om å DELE TRO høst 2018. I familiemiddagsheftet 
finner du en kort andakt, besøk fra Maki i Midtøsten, 
og aktiviteter. I dette dokumentet finner du en lengre 
andakt om Anania og Paulus (Saulus) med dramastyk-
ke, og flere kreative, korte andakter som belyser ulike 
sider ved å dele tro. Andaktene, aktivitetene, og besøk 
fra Maki kan brukes på barnesamlinger med tema mi-
sjon, basar, leir, familiedag i menigheten, og samlinger i 
trosopplæringa.

FAMILIEMIDDAG
Dele tro
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Andakt 
Hvem skal vi dele tro med?

DU TRENGER: Enkle kostymer til Saulus og 
Ananias. En sterk lampe. 

SLIK GJØR DU: Få opp to frivillige fra salen 
som kan spille de to rollene. 

SAMTALE (INSTRUKSER ER SKREVET 
INN MED KURSIV):  I Apostlenes gjerninger i 
Bibelen kan vi lese om de første kristne. I denne 
boka i Bibelen kan vi lese om en mann som het 
Saulus, senere ble han kalt for Paulus. 

Ta opp et barn som får et sverd og en parykk/
hatt. Dette barnet skal nå være Saulus. 

Saulus ville ta de kristne. 
La barnet true salen med sverdet og si «bø!». 
Alle i salen kan vise at de er redde. 

Saulus var så opptatt av å få fanget kristne, at 
han ba om tillatelse fra øverstepresten i Jeru-
salem for å få reise til Damaskus å arrestere de 
kristne. 

Barnet som spiller Saulus kan late som om at 
det sitter på en hest og rir. Men på veien til Da-
maskus fikk Saulus en åpenbaring. Han fikk et 
syn der han så et stort lys og hørte en stemme 
som sa: «Saul, hvorfor forfølger du meg?» Sett 
på en lampe. 

Barnet som spiller Saulus faller mot bakken 
og holder seg for øynene. Det var Jesus som tal-
te til ham. Saulus ble ikke bare blendet av lyset. 
Han ble blind, kanskje som et tegn på hvor 
blind han egentlig var. 

Saulus reiser seg opp og viser at han ikke kan 
se. I Damaskus bodde en disippel som het 
Ananias. 

La et barn få på seg en kappe og en parykk og 
spille Ananias. Barnet kan starte med å sitte 
på kne og be. Gud sa til ham: «Ananias! Gå bort 
i den gaten som kalles Den rette, og der skal du 
spørre etter Saulus fra Tarsos. For se, han ber. 
Og han har hatt et syn og sett en mann som 
heter Ananias komme og legge hendene på 
ham, så han får synet igjen.»

La barnet spille sjokkert. Men Ananias svarte: 
«Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne 
mannen og alt det onde han har gjort mot de 
kristne i Jerusalem. Saulus er faktisk kommet 
til Damaskus for å fange kristne!» Herren sa til 
ham: «Gå! Jeg har valgt ut Saulus. Han kommer 
til å bety mye. Stol på meg, Ananias». 

La barnet riste litt på hodet i sjokk, likevel 
reiser barnet seg og går. Ananias er tydelig 
livredd. Ananias gikk til huset der Saulus var. 
Da han kom inn, sa han: «Saul, min bror! Her-
ren selv, Jesus som viste seg for deg på veien 
hit, han har sendt meg for at du skal få synet 
igjen og bli fylt av Den hellige ånd.» Straks var 
det som om skjell falt fra øynene hans, og han 
kunne se. Han sto opp og ble døpt. Så spiste 
han og kom til krefter. La barna spille ut mens 
du forteller.

Hva tror dere Ananias følte da Gud ba ham om 
å gå til Saulus? Han må jo ha trodd at Gud had-
de misforstått hvem Saulus var. Men det hadde 
ikke Gud. Gud vil at vi skal dele vår tro med 
andre. Ikke bare med de som liker å gå i kirka, 
men også med de som vi ikke alltid har lyst til 
å dele tro med. Fordi Gud vil at alle mennesker 
skal få høre at Gud har skapt dem, elsker dem 
og vil bli kjent med dem.
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Kort andakt 
Å dele tro ved å vise Guds kjærlighet

DU TRENGER:  To barn som kan være med-
hjelpere, en bøtte, to litermål og en plastbalje 
med vann. 

SLIK GJØR DU: Få hjelp av den ene med-
hjelperen til å holde en tom bøtte over hodet 
ditt. Den andre fyller opp litermål med vann 
og heller i bøtta. For hver kjærlighetshandling 
du forteller om, blir et nytt litermål med vann 
helt opp i bøtta du har på hodet. 

Eksempel: Noen så deg stå alene i skolegår-
den, og ba deg med i en lek. Du hadde glemt 
nistepakka, og noen delte mat med deg. Du 
hadde det vanskelig hjemme, og noen ba deg 
med på kino. Du var redd for noe, og noen sa 
at de husket på deg og ba for deg, osv. Til slutt 
har du gitt så mange eksempel på kjærlig-
hetshandlinger at vannet i bøtta renner over. 

POENG:  Å dele tro kan være både å fortelle 
om Gud, å be for andre og å vise kjærlighet til 
andre. Det nytter ikke å fortelle om Guds kjær-
lighet om man ikke også er god med mennes-
ker. For NMS har det vært viktig både å fortelle 
om Gud og å vise Guds kjærlighet. I eksemplet 
over hadde mange mennesker vist meg kjær-
lighet gjennom mange gode handlinger, til 
slutt ble det så mye at vannet rant over og traff 
meg. På samme måte kan vi dele tro ved å 
fortelle, be for og å vise kjærlighet til andre. Til 
slutt kan alt samlet føre til at noen får kjenne 
Guds kjærlighet.
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Kort andakt 
Å dele tro ved å være med i et kristent fellesskap

DU TRENGER: Spagetti. Tunge bøker. 

SAMTALE OG SLIK GJØR DU ER HER 
SAMLET: I Bibelen står det mye om at det 
er bra for oss å dele tro. Vi kan dele tro ved å 
fortelle andre om Jesus, men vi kan like gjerne 
dele tro ved å vise andre praktisk kjærlighet: Du 
kan invitere noen hjem, være en som stopper 
baksnakking, du kan synge for maten eller stille 
opp for noen som står alene. Et praktisk tips 
kan være dette: Hvis du har venner på over-
natting, kan dere synge kveldsbønn slik dere 
kanskje pleier. Kan dere også inkludere de som 
er på besøk og deres familie i bønnen? Det er 
en naturlig og fin måte å dele tro på. Vi kan 
dele tro med mennesker som ikke tror på Gud, 
og vi kan dele troen vår i et kristent fellesskap. 
Nå skal jeg si noe om det å dele tro i et kristent 
fellesskap, en menighet. 

Vi skal snakke om at når vi er sammen, så er vi 

sterkere. Her har jeg en spagetti. Nå legger jeg 
den over to bøker. Kan jeg legge en bok oppå? 
(Spagettien knekker). 

Kan noen komme opp og hjelpe meg med å 
legge på flere spagettier mellom de to bøkene? 
Når flere spagettier er med på å bære boka, så 
er det ingen av dem som brekker. Disse spaget-
tiene er ikke sterkere enn den som brakk, men 
disse spagettiene bærer ikke vekten alene.

Det er ikke alltid sånn at et kristent fellesskap 
kjennes ut som en hjelp, noen ganger kan det 
til og med være motsatt. Men Guds tanke var 
at de kristne skulle være som en bra familie der 
alle hjalp hverandre. Jesus sier at Gud er vår Far, 
og at alle kristne er søsken. Gud ga oss kirka for 
at vi skulle dele tro, vokse i tro sammen, støt-
te hverandre og sammen dele tro med andre 
mennesker.




