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Denne boken er en ressurs til storgruppe-undervisningen i Sparks. Boken hører sammen med VingeLøper-
håndboken til barna og Sparks smågruppebok. Bruk boken som utgangspunkt og idébank for undervisningen, 
men gjør stoffet til ditt eget og finn din egen måte å undervise på. Bruk gjerne eksempler fra ditt eget liv og 
aktiviteter du vet passer for barnegruppen deres. Da blir undervisningen nær og personlig.

Må jeg undervise alle kapitlene i rekkefølge?

Nei, ikke nødvendigvis, men det er viktig å ta hensyn til at noen av barna bruker håndboken og er forberedt 
på temaene. Hver undervisning er selvstendig, og kan tas som det passer, selv om det er to undervisninger 
om noen personer (f. eks. David og Ester), men da er det viktig at barna får beskjed på forhånd, så de kan følge 
med i sine egne håndbøker.

Hva gjør jeg når jeg ikke har så mye tid til storgruppe-undervisningen?

Du trenger ikke å gå gjennom et helt kapittel hver gang. Du kan fordele undervisningen over to eller tre 
samlinger, hvis du har liten tid til undervisningsdelen.

Hvordan er kapitlene bygd opp?

Hvert kapittel er delt opp i deler som vist på neste side.

Visste du at Awana-klubben deres er en del av et stort, internasjonalt fellesskap? Awana fins nå i over 120 land, 
og det blir stadig flere.

HVORDAN BRUKE DENNE BOKEN?
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Les bibelteksten i Bibelen.

Noen tanker til deg som er leder, f.eks. 
bakgrunnsinformasjon til historien og 
noe å tenke over når du underviser 
barna. 

Dette er vers som barna kan slå opp i sin 
egen bibel. (La barna slå opp versene før 
du begynner undervisningen. Noen kan 
trenge hjelp til dette.) Når du ber barna 
om å slå opp versene oppmuntrer du 
dem samtidig til å ta med sin egen bibel, 
og de lærer å bruke den. Selv om en 
del av barna ikke kan lese enda, synes 
mange det er kjekt å kunne følge med i 
sin egen bibel. Av og til foreslår vi at en 
leder eller et barn leser bibelteksten i 
løpet av undervisningen.

En illustrasjon eller et drama/skuespill 
som kan brukes i undervisningen.

Den aktuelle undervisningen eller fortellingen.

Hva betyr det vi har undervist om for 
hverdagen vår? Hvordan anvender 
vi det vi har lært i våre liv? Noen 
kapitler har flere utfordringer, andre 
bare en. Bruk de du syns passer til din 
barnegruppe.

En liste over utstyr du trenger til 
undervisningen.

Oppgaver barna kan gjøre i tilknytning til 
undervisningen.

Lykke til! Vi håper boken vil være til hjelp 
og inspirasjon i bibelundervisningen!

Denne delen gir forslag til aktiviteter, 
innledning til samtale, eller andre ideer 
som foreldre/ foresatte og barna kan 
gjøre sammen hjemme.

LesLes FortellFortell

TankerTanker UtfordringUtfordring

SlåDetOppSlåDetOpp
FamilieAktivitetFamilieAktivitet

SparksAktivitetSparksAktivitet

UndervisningsIdeer

GjørDetKlart

Flere ideer du kan bruke i undervisningen.

VisVis FortellFortell
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UNDERVISNINGSTIPS
Har du tenkt over hvilken fantastisk mulighet 
det er å få undervise barna fra Bibelen?

Prøv å tenke som dette:

BØNN + FORBEREDELSE + MULIGHET 

Bønn: Selv om vi kanskje tenker at det er en 
selvfølge å be for undervisningen, er det fort 
gjort å glemme det. Filipperne 4,6-7 kan være 
en oppmuntring og en veiledning når du skal 
forberede deg: «Vær ikke bekymret for noe!  
Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. 
Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som 
overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og 
tanker i Kristus Jesus.»

Forberedelse: Det kan også virke selvfølgelig, 
men ofte setter vi ikke av nok tid til å forberede 
undervisningen. Tenk over dette: Hvor grundig 
ville du ha forberedt deg hvis du skulle talt til 
en stor forsamling av voksne, i en kirke eller et 
annet sted? Å undervise barn er minst like viktig, 
for ikke å si enda viktigere. Barna fortjener at vi 
forbereder oss godt (se Markus 10,13-16).

 
Det er Guds ord og Den hellige ånd 
som forandrer liv. Bruk derfor mer tid på 
bibelteksten enn på illustrasjonen – både i 
forberedelsen og i undervisningen din. Det 
er vanskelig å lage en god bibelundervisning 
hvis du er for sent ute med å forberede deg. 
Å ta det siste kvelden, eller rett etter jobb 
samme dag som du skal ha undervisningen, 
gir ofte et dårligere resultat. Når du forbereder 
deg, får Gud mulighet for å gjøre noe med 
DEG. Bruk tid, slik at bibeltekstene kan nå 
hjertet ditt og bety noe for deg. Det kan gjøre 
hele forskjellen. Les både bibelteksten og 
undervisningen i boken i god tid før samlingen, 
og noter hvilke forberedelser du trenger å 
gjøre. Du kan selvfølgelig bruke manuset i 

boken når du underviser, men det blir aller best 
hvis du gjør det til ditt eget og bruker dine egne 
ord og formuleringer.

Noen av temaene i boken er vanskeligere enn 
andre. Hvis du syns det er mye å rekke over på 
en samling, kan du dele undervisningen i to eller 
tre deler. Det er ofte bedre å bruke flere uker på 
en undervisning, enn å skynde seg for å komme 
gjennom alt på en dag. 

Mulighet: Noen av barna hører kanskje evangeliet for 
aller første gang. For et privilegium å kunne fortelle 
dem om Jesus! Men vær oppmerksom på at det å 
sitte og lytte til bibelundervisning kan være helt nytt 
for dem. Forsøk å variere undervisningen, og snakk 
et språk de forstår!

1. Omgivelser

Hvis barnegruppen ikke er så stor, kan det være lurt 
å sette stoler i en sirkel. Dette gjør at alle føler at de 
sitter på første rad, og det gir en «sitte ved bålet»-
følelse istedenfor en «skole»-følelse.

Sørg for at barna sitter slik at de ikke har forstyrrende 
elementer i synsfeltet sitt. Hvis de sitter vendt mot 
en åpen dør, mot et vindu hvor mange mennesker 
går forbi, eller har mange bilder de kan se på, vil det 
kunne ta bort oppmerksomheten deres. 

Noen ledere bør sitte sammen med barna under 
undervisningen. Det gir ro og samhørighet. I tillegg 
er det enklere å hjelpe barna med å slå opp i Bibelen.

2. Innledning

Det kan være lurt å ta undervisningen helt i 
begynnelsen. Er det for mye program før du 
begynner å undervise, kan barna lett miste 
konsentrasjonen. Ønsker du å introdusere 
undervisningen før du går i gang, er det viktig å 
bruke positivt ladede formuleringer. Bruk gjerne en 
aktivitet eller aktualisering som illustrerer et poeng 
fra undervisningen, men ikke la det vare for lenge.
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Eksempel på negative innledninger:

«Nå har vi lekt og hatt det gøy, men nå må dere 
sitte stille og høre på bibelundervisning.»  (Med 
andre ord – nå er vi FERDIG med å ha det gøy, 
og nå blir det kjedelig.)

«Hvis dere ikke sitter stille og hører etter, 
får vi ikke tid til leker (eller mat eller andre 
ting barna gleder seg til)» (Men andre ord – 
undervisningen er noe vi må lide oss gjennom, 
før vi kommer til det som er gøy.)

Eksempel på positive innledninger:

«Nå skal dere få høre om en person jeg liker 
veldig godt!» eller «Nå skal du få høre en 
fortelling jeg syns er skikkelig spennende!».  
Med andre ord, du er engasjert! Barn studerer 
voksne nøye, og legger merke til om du er 
engasjert eller ikke. Hvis ikke du er begeistret og 
engasjert, er det ikke lett å få barna til å bli det, 
heller. Engasjement smitter! 

Et annet eksempel:

Hvor mange av dere har noen gang opplevd/
sett/hørt  __________________________?  
Hvordan var det? Var det gøy? Eller kanskje det 
var litt skummelt?  
I dag skal vi snakke om  ________________. 
Han/hun opplevde også  _______________.

Du viser at du er interessert i barnas hverdag 
og kan relatere deres opplevelser til bibelske 
hendelser. Hvis du spør barna spørsmål i starten 
av undervisningen, så vær litt restriktiv i forhold 
til hvor mange som får svare. Det bør ikke gå 
veldig lang tid før du kommer i gang med selve 
undervisningen. Det er flott å ha en dialog med 
barna, men husk at det er du, ikke barna, som er 
hovedtaler.

Når du forteller bibelfortellingene kan det være 
fristende å strekke fakta lengre enn det Bibelen 
gir grunnlag for, i et forsøk på å være morsom 
eller underholdende. Noen av barna vet kanskje 
ingenting om Bibelen, og skjønner derfor ikke 
overdrivelser eller spøk. Det er derfor viktig å 
være tro mot faktaene i Bibelen.

3. Avslutning

Rund av og avslutt undervisningen like klart 
og tydelig som du startet den. Det kan være 
fristende å dra det ut ved å si det samme om 
igjen, for å forsikre deg om at du har fått sagt 
alt du ville.  En klar og tydelig avslutning med 
hovedpoenget i form av en apell, er en bedre 
måte å få barna til å huske budskapet på. Inviter 
så barna til å respondere på undervisningen 
i smågruppene. Når vi forkynner evangeliet 
for barn, er det viktig at vi er klare og tydelige. 
Vi må bruke ord barna forstår, og ikke gjøre 
undervisningen mer komplisert enn nødvendig. 
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Johannes 3,16

Romerne 3,23 

1. Johannes 4,10 

Apostlenes gjerninger 2,21

Barna er i en alder der de fleste er nysgjerrige og elsker å lære. I  tillegg er det nokså 
vanlig i denne alderen å være opptatt av rettferdighet, rett og galt, og hvem som 
er snille og slemme. Allikevel er nok begrep som «synd» og «nåde» fremmede for 
de fleste. Selv om de har forstått mye om hva som er rett og galt, er det nok få som 
tenker på seg selv som syndere som trenger frelse. Dette er derfor en fin alder å gi 
dem evangeliet og muligheten for å se litt mer av det store bildet.

Visste du forresten at de fleste tar imot Jesus før de fyller 14 år? I følge Barna Group, 
tok 1 % av dagens kristne imot Jesus i alderen 0-4 år, 85 % i alderen 4-14 år, 10 % i 
alderen 15-30 år og bare 4 % etter fylte 30 (4/14-vinduet). Du som er Sparks-leder, 
gjør derfor verdens viktigste jobb!

Dere trenger:

• Et bilde eller en tegning av en redningsbøye

• På awana.no finner du en PowerPoint du kan bruke når du underviser. (Der er det bilde av en 
redningsbøye.)

Johannes 3,16 (Be barna om å slå opp verset før du begynner å 
undervise.)

LesLes

TankerTanker

SlåDetOppSlåDetOpp

GjørDetKlart

SlåDetOppSlåDetOpp
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VisVis FortellFortell
Vis en redningsbøye eller et bilde av en redningsbøye og spør:  «Vet dere hva dette er?»

(Du finner bilde av en redningsbøye i PowerPointen til samlingen på www.awana.no)

«Har dere sett at det henger sånne noen steder? Hvor er det?»

«Har dere hørt om noen som trengte å bruke en sånn noen gang?» 

(La barna fortelle historier om folk som var i ferd med å drukne, eller fortell en historie selv. Du 
kan eventuelt lese fortellingen om Kristine, Jonas og Jakob fra Vingeløper.)
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mot læreren din også, det meste av tiden. Du 
prøver sikkert å la være å lyve og stjele, og du 
prøver å være grei mot dem rundt deg. Men 
selv om du er snill, tar du av og til noen gale 
valg - du synder. I Romerne 3, 23 står det at alle 
har syndet. Ja, for alle synder – absolutt alle, til 
og med lederne på Sparks. Ingen trenger å lære 
oss hvordan vi skal synde. Vi har det i oss, alle 
sammen. Det bare kommer, helt av seg selv. 
Synd er det som drar oss bort fra Gud – det vi 
sier, tenker eller gjør som går imot det Gud sier i 
Bibelen.

Å velge å ta imot Jesus som din frelser og 
redningsmann, er det viktigste valget du noen 
gang kan ta. Å ta imot Jesus betyr at du tror 
at Jesus døde på korset og stod opp igjen av 
graven. Han er også den beste vennen du kan ha. 
Du kan snakke med ham når som helst, hvor som 
helst, og om hva som helst. Det å snakke med 
Gud, kalles å be. 

Bla opp i Bibelen på Johannes 3,16. Be et av barna 
om å lese det!

– Hvem er det som har evig liv?

Nå skal vi snakke om noe annet, men om 
en stund skal jeg fortelle dere hva denne 
fortellingen kan lære oss om Jesus. 

Da Gud skapte verden, var alt helt 
fullkomment. Gud hadde skapt trær, blomster, 
fugler, dyr og mennesker, og han var skikkelig 
godt fornøyd med det han hadde skapt. Gud 
og mennesker levde fredelig sammen. Men 
plutselig forandret det seg. Menneskene valgte 
å være ulydige mot Gud. De ville heller gjøre 
som de selv ville, enn å høre på Gud. Synden og 
døden kom inn i verden. 

Ondskapen begynte å bre seg utover jorda. 
Folk stjal og løy, de hatet og drepte hverandre. 
Det ble krig og ondskap. Gud er en god og 
rettferdig Gud. Derfor tåler han ikke alt det 
onde vi mennesker gjør. Gud og synd går ikke 
sammen. Menneskene mistet derfor kontakten 
med Gud. På samme måte som Kristine ble 
dratt av gårde av den sterke strømmen i elva, 
ble menneskene dratt bort fra Gud av det onde 
de gjorde. Det ble avstand mellom Gud og 
mennesker.

Egentlig burde vi mennesker straffes hver 
gang vi for eksempel lyver, stjeler eller tenker 
onde tanker om noen. Men Gud elsker oss så 
høyt at han ikke orker å se oss bli straffet. Gud 
ble derfor menneske og tok den straffen vi 
burde hatt. Han reddet oss fra døden og det 
onde. Han ble som den redningsbøyen som 
dro Kristine, Jonas og Jakob tilbake til land 
igjen. Redningsbøyen reddet dem fra å drukne. 
Jesus reddet oss fra synden og det onde. Når 
vi tar imot ham som vår redningsmann, er det 
nesten som da Kristine, Jonas og Jakob tok tak i 
redningsbøyen.

I 1. Johannes 4,10 står det at Gud sendte Jesus 
for å sone for våre synder. Det betyr at han tok 
på seg den straffen vi skulle hatt. Det gjorde 
han fordi han elsker oss så enormt høyt. Slå 
opp i Bibelen, og så kan vi lese verset sammen. 

Du er sikkert snill og grei. Du hører sikkert på 
mor eller far det meste av tiden. Du er lydig 

FortellFortell
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Vet du hva bokstavene i Sparks står for? Her får du de to første: (Skriv det gjerne på ei tavle 
eller et stort ark.)

S står for SØNNEN 

1. Johannes 4,10: «Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss 
og sendt sin Sønn til soning for våre synder.»

P står for PÅKALLER Herren 

Apostlenes gjerninger 2,21:  «Men hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.»

Har du tatt imot Jesus som din frelser og redningsmann? Hvis du vil, kan 
du snakke med en av lederne om det i dag. Dette er det viktigste valget du 
noen gang kan ta! 

Vis bilde av en redningsbøye og fortell hvordan den kan redde 
mennesker fra å drukne. 

Jesus er som en sånn redningsbøye. Da han døde, tok han med seg alt 
det onde i verden opp på korset. 

Lag et kors. Hva var det onde Jesus tok med seg opp på korset? Skriv en 
ting på hver lapp. Fest lappene til korset. Takk Jesus sammen for at han 
har vunnet over det onde. Takk for at når vi ber ham om tilgivelse for 
det gale vi har gjort, tilgir han oss og renser oss for alt ondt. Han er vår 
redningsmann.

UtfordringUtfordring

FamilieAktivitetFamilieAktivitet
Slå opp på side 

175 og finn 
familieaktiviteter 

dere kan 
kopiere og 

dele ut!
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Temaideer
• «Ta med en venn»-samling – I håndbøkene blir barna oppfordret til å ta med en venn til Sparks. 

Oppfordre dem gjerne til å ta med venner hver gang! Men noen ganger kan det være fint å gjøre noe 
ekstra ut av det. Gi beskjed gangen før at det er «Ta med en venn»-samling neste gang. Lag fargerike 
invitasjoner som barna kan dele ut. 

Lek og aktivitetsideer
• Fisketur – Lag fisker av stiv kartong i samme farge, og fest ei løkke til hver av dem. Lag fiskestenger 

med en krok (det går an å bruke en utbøyd binders) som de kan prøve å få i en av løkkene på 
fiskene. Nummerer fiskene på baksiden. Ha klar premie for hvert nummer. La barna fiske i et lite 
plaskebasseng. Hvert barn får prøve en gang, og mottar den premien som tallet viser. Jesus ber oss 
om å være menneskefiskere og fortelle andre om Jesus, slik at de også kan bli kjent med ham.

Undervisningsalternativer   
• Inviter en livredder som snakker om hvor viktig livbøya er. (Det finnes trolig noen på lokale 

svømmeanlegg eller i Røde Kors.) Det er fint å få høre redningshistorier også. Kanskje du kjenner noen 
som har vært nær ved å drukne? (Søk eventuelt på livbøye på internett og finn historier der.)

• Når du begynner undervisningen kan du plassere en flott innpakket gave godt synlig i rommet.  
I løpet av undervisningen kan du stoppe opp og be en av lederne om å åpne gaven. Lederen drøyer 
med å gjøre det og svarer for eksempel  ”Nei, ikke nå! Jeg har det for travelt!», «Vent, da! Jeg skal gjøre 
det senere», «Jeg skal gjøre det når jeg blir eldre», «Jeg fortjener den ikke, så jeg er ikke god nok til 
å åpne den, eller «Nei, jeg trenger den ikke.  Jeg har alt jeg trenger». Gaven bør være slik at barna 
virkelig ønsker å få vite hva som er inni. Ved avslutningen kan du fortelle barna at mange mennesker 
også tenker slik når de blir spurt om å ta imot Jesus. Til slutt kan du be en leder om å åpne gaven. Inni 
den kan det være noe godt å spise eller noe annet du kan gi til alle sammen.  

UndervisningsIdeer

Dere trenger to baderinger.

Del inn i to lag. En på laget er blink og står et stykke unna de andre. De andre på 
laget kaster baderingen etter tur og prøver å treffe slik at baderingen legger seg 
rundt hodet på «blinken». Det laget med flest treff, vinner.

SparksAktivitetSparksAktivitet
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 2: BLI N
Y!

På forrige samling snakket vi om at Jesus er vår redningsmann. På denne samlingen 
skal vi fokusere på det som skjer inni oss når vi har tatt imot ham. Når vi snakker om 
livet med Jesus, kan det fort handle om gjerninger og om hva vi bør gjøre og ikke. Men 
det vi gjør er jo egentlig bare en frukt av at vi tar imot Jesus og får Den hellige ånd.  
Denne samlingen skal derfor handle om hva Den hellige ånd gjør inni oss.

Dere trenger:

• Utkledningstøy, parykk og sminke som passer til en voksen.

• Bøtte, steiner og et kors.

Johannes 1,12

Apostelgjerningene 10,40

Efeserne 1,18–20 

2.  Korinterbrev 5,15–16

2. Korinterbrev 5,15–16

LesLes

TankerTanker

SlåDetOppSlåDetOpp

GjørDetKlart

SlåDetOppSlåDetOpp
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Ta fram en av lederne og et par 
deltakere og arranger «Bli ny!» Ha 
sminke og utkledningstøy klart. 

Leder: «Velkommen til BLI NY-dag her 
på Sparks! Vi har en heldig person 
her som skal gjennomgå en fantastisk 
forvandling!»

Deltakerne kler opp og sminker 
lederen til det ugjenkjennelige. (Det 
blir ekstra gøy hvis dere tar i skikkelig, 
så endingen blir stor – en mann som 
sminkes og kles opp som en dame, for 
eksempel.) 

La lederen gå en «cat walk»-runde og 
vise seg fram til slutt.

Leder: Hvis du traff igjen noen du 
gikk i barnehage med, ville du ha 
kjent dem igjen? Du ville sikkert ha 
kjent igjen noen av dem, men mange 
forandrer seg mye i løpet av livet. Og 
jo eldre vi blir, jo mer forandrer vi oss. 
Vi blir større og endrer kanskje både 
hårsveis, hårfarge og klesstil. Når vi 
blir eldre, forandrer kroppen seg – 
noen blir tykkere, mennene får gjerne 
skjegg og mange mister håret. Og 
etterhvert får vi rynker og ansiktet blir 
gammelt.

VisVis FortellFortell
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På forrige samling snakket vi om hva de to 
første bokstavene i Sparks sto for. Kan dere 
huske hva det var? (S sto for Sønnen, P sto for 
Påkaller Herren)

I dag skal vi gå videre til de to neste, A og R. 
Kan noen gjette hva de står for? (La barna få 
svare.)

A står for ALLE.
I Johannes 1,12 står det:
«Men alle som tok imot ham, dem ga han rett 
til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.»

Når du tar imot Jesus, blir du hans barn. 
Tidligere handlet livet ditt om deg. Nå handler 
det om deg og Jesus, sammen. Jesus vil være 

sammen med deg, hele tida.

R står for REIST OPP.
I Apostelgjerningene 10,40 står det:
«Gud reiste ham opp på den tredje dagen og 
lot ham tre synlig fram.»

Det var en veldig kraft som reiste Jesus opp fra 
graven. Han var død, men ble levende igjen. 
Denne kraften heter Den hellige ånd. Alle de 
som tar imot Jesus, får Den hellige ånd. Da 
flytter Guds kraft inn i deg. 

Til å begynne med i dag, snakket vi om at vi 
forandrer oss. Men det er ikke bare utseendet 
som kan forandre seg. Noen har opplevd å 
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forandre seg helt, innenfra. Har du hørt om 
noen som forandret seg da de ble kristne? 
(Fortell gjerne om noen du vet om som fikk livet 
sitt forandret da de tok imot Jesus.)

Paulus var en sånn person. Han hatet de kristne 
så sterkt at han ville drepe dem. Men plutselig 
en dag, fikk han møte Jesus. Han fikk se et 
stort lys og han hørte Jesu stemme snakke til 
ham. Etter det, ble han blind og måtte leies til 
Damaskus, den nærmeste byen. Der fikk han 
møte noen kristne. De ba for ham, så han fikk 
synet tilbake. Etter det forandret Paulus seg 
totalt. Fra å hate de kristne, ble han kristen selv 
og begynte å reise rundt for å fortelle andre om 
Jesus. Dette gjorde Den hellige ånd i ham.

I Efeserne 1,18–20  skriver Paulus:  «Må han gi 
dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i 
det håp han har kalt dere til, hvor rik og herlig 
hans arv er for de hellige og hvor overveldende 
hans kraft er hos oss som tror. Med denne 
veldige makt og styrke reiste han Kristus opp 
fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i 
himmelen.» 
Tenk, den samme kraften som gjorde Jesus 
levende igjen, bor inni alle som tror på Jesus! 
Det skaper forandring i livet.

Hva er det motsatte av: (La barna svare!)
– å være svak?
– å være redd?
– å tvile? 
– å ikke tørre?
(Kom gjerne med flere eksempler selv!)
Når vi kjenner oss svake, redde, når vi tviler 
og ikke tør noe, kan vi be Gud om hjelp. Da 

kan Den hellige ånd forandre det og snu det 
helt. Vi kan gå fra å være svake til å bli sterke 
og fra redde til trygge. De som ikke tør, kan bli 
modige, og de som tviler, kan begynne å tro. Og 
vi kan få hjelp til å bli fri fra det som binder oss 
og skaper problemer i livene våre.

Alle mennesker er syndige. Vi  greier ikke å leve 
slik Gud vil at vi skal leve. Vi får stadig lyst til 
å lyve i stedet for å snakke sant, å beholde alt 
selv i stedet for å dele, å hate i stedet for å elske 
eller å tenke bare på oss selv i stedet for å hjelpe 
andre. Men Den hellige ånd viser oss synden 
som bor inni oss, slik at vi kan si det som det 
er til Jesus. Da blir vi tilgitt. Og når vi ber Gud 
om hjelp, vil Den hellige ånd sakte, men sikkert 
forandre oss. Det er ikke sikkert vi merker det 
selv, men jeg er nokså sikker på at de andre vil 
merke det. 

Les  2. Korinterbrev 5,16–17 
(Har noen slått det opp? La gjerne et barn lese!)
«Så kjenner vi ikke lenger noen bare på 
menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på 
menneskelig vis, så kjenner vi ham ikke lenger 
slik. Nei, den som er i Kristus, er en ny skapning. 
Det gamle er borte, se, det nye er blitt til!» 

Når vi treffer folk, ser vi bare det som er utenpå. 
Vi ser hudfarge og kroppsfasong, klær og 
hårsveis. Det er det lett å forandre på. Gud 
ser det som bor inni oss. Han ser tankene og 
følelsene og vet hvordan vi har det. Han elsker 
oss høyere enn vi kan forstå, og han har gitt oss 
Den hellige ånd. Det kan forandre alt. For alt er 
mulig for Gud.

15



Den hellige ånd skaper forandring i livene våre. Men Gud gjør aldri noe med oss som vi   
ikke vil selv. Da han skapte oss, ga han oss en fri vilje. Det betyr at vi alltid kan bestemme selv hva vi 
vil gjøre. Gud tvinger oss derfor aldri til å gjøre noe vi ikke vil selv. Men ber vi ham om hjelp fordi vi 
ønsker å forandre på noe, vil Den hellige ånd hjelpe oss å forandre det.

Hva skulle du ønske at du kunne forandre på i ditt liv?

Er det noe du er redd for? Eller noe du ikke greier? Er det noe du stadig gjør som du gjerne vil slutte 
med? Eller kanskje det er noe du har gjort som du angrer veldig på?

Sett fram ei bøtte med steiner i og et kors. Be en bønn og la barna bære en stein fram til korset 
mens de tenker på det de vil komme til Jesus med. Tilby gjerne forbønn og samtale på et eget sted.

UtfordringUtfordring
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Slå opp på side 
175 og finn 

familieaktiviteter 
dere kan 

kopiere og 
dele ut!

Finn fram utkledningsklær og sminke og la barna kle opp de voksne i 
familien slik at de «blir nye»! Kjenner dere noen som har forandret seg 
mye? Hva kom det av? Har dere tatt imot Jesus? Eller kanskje noen vil ta 
imot ham nå? Hva slags forandring tror dere skjer når vi tar imot Jesus? Og 
hva vil dere gjerne skal forandre seg?

FamilieAktivitetFamilieAktivitet
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Temaideer
• «Lys og mørke» eller «natt og dag»-samling – Lys og mørke, natt og dag er motsatte størrelser. 

Noen har beskrevet det å bli kristen som å gå fra natt til dag – fra mørke til lys. Pynt lokalet med 
hvite og sorte ting eller bruk mørke og lys for å illustrere budskapet.

• Karneval – Alle kler seg ut til det ugjenkjennelige. Dere kan eventuelt ha masse utkledningstøy 
slik at de kler seg ut i løpet av samlingen.

• «Hva er det motsatte?»-samling – Den hellige ånd skaper forandring i livene våre. Snakk om hva 
som er det motsatte av en rekke ting, og pynt lokalet med ting som er motsatt av hverandre. Vi 
snakker gjerne om omvendelse. Å ta imot Jesus betyr å snu seg vekk fra det gamle og begynne 
et nytt liv. Hva omvender vi oss fra – og til?

Lek og aktivitetsideer
• Ha en planke og noe å legge under planken som utgjør et vippepunkt. Still en av lederne på 

den ene enden av planken. Hvor mange barn må til for at planken vipper? Flytt vippepunktet 
nærmere lederen. Hvor mange barn må til da? Alle har et vippepunkt inni seg – et sted der vi 
skifter mening eller begynner å tro på noe vi ikke trodde på før. Når vi ber, kan Den hellige ånd 
flytte på vippepunktet både til den som ber, og den som blir bedt for. (Bruk gjerne fortellingen 
om Saulus i Apostlenes gjerninger 9 der Saulus gikk fra å forfølge de kristne til å bli kristen, og 
Ananias fra å være redd til trygg.)

• Knutemor – En går ut på gangen og skal være knutemor. Resten står i en ring, og holder 
hverandre i hendene. Så krabber de under og over hverandres hender slik at det blir en knute. 
Knutemor kommer inn og forsøker å løse opp knuten. Jesus er vår «knutemor». Han er i stand til 
å løse selv de vanskeligste flokene i livene våre.

Undervisningsalternativer
• Bruk historien til mennesker som fikk et nytt liv da de møtte Jesus. (For eksempel Lars Skrefsrud 

som ble forvandlet fra kriminell til misjonær, Nicky Cruz som gikk fra å være gjengleder til 
kristen-leder og Hans Petter Martinsen som gikk fra torpedo til kristen.)

• Fortell din egen troshistorie, eller få noen andre til å fortelle sin. Hva var det som forandret seg 
da du/dere tok imot Jesus?

UndervisningsIdeer
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Hvordan tror du at du vil se ut om 10 år? Tegn deg selv slik du tror du vil se ut!
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Dommerne 6 og 7 
Salme 147,5
Apostlenes gjerninger 1,8
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Dommerboken beskriver en mørk tid i Israels historie. Guds folk hadde endelig inntatt 
det lovede landet. Men i stedet for å leve som et hellig folk, lot de seg påvirke og tilba 
andre guder og ble dratt inn i de hedenske skikkene som nabofolkene praktiserte. Det 
ble en ond sirkel med opprør mot Gud, undertrykkelse fra andre nasjoner, rop til Gud, 
og så befrielse ved hjelp av forskjellige redningsmenn. En av disse redningsmennene 
var Gideon.

Gideon var ikke en person som du naturlig ville tenkt på som redningsmann. Han var 
en usikker, noe puslete gårdbruker fra en «ubetydelig» familie. Likevel ble han en av 
dem Bibelen peker på som en troens mann. (Hebreerbrevet 11, 32-34). Gideons svakhet 
ble til styrke fordi han lot Gud få bruke ham. Fiendene, midjanittene, ble sendt på flukt.

Har Gud noen gang bedt deg om å gjøre noe du følte deg maktesløs overfor? Tenkte 
du kanskje at Gud hadde valgt feil person til oppgaven? Hvilken frykt kjente du på? På 
hvilke måter styrket og oppmuntret Gud deg? Gideons liv lærer oss at når Gud kaller 
oss til å gjøre noe, så vil han også gi oss Den hellige ånds utrustning og den styrken og 
oppmuntringen vi trenger til oppgaven.

Dommerne 6,12b (Be barna slå 
opp verset før du begynner å 
undervise.)

Dere trenger:

• (For alternativ 1) – En ting som representerer noe du ikke er flink til. For 
eksempel kan du ta med en fotball hvis du ikke er noe flink i sport eller et 
instrument du ikke kan spille på.

• En stokk eller kjepp (som du kan bruke til fakkel senere)

• Kapper til rollespill

• Et horn/ en shofar (til å blåse i)

• To små identiske håndklær

• En skål med vann

• På www.awana.no finner du en PowerPoint du kan bruke når du underviser.

LesLes

TankerTanker

SlåDetOppSlåDetOpp

GjørDetKlart

SlåDetOppSlåDetOpp
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VisVis FortellFortell
Vis den tingen du har tatt med og 
beskriv den aktiviteten du ikke er flink 
til. Spør så barna om det er noe de ikke 
er flinke til. Fortell dem at noen ganger 
kan det hende vi blir bedt om å gjøre 
noe for Gud som vi ikke syns vi er flinke 

til. Kanskje vi til og med er redde for å 
gjøre det. Men Gud har lovet å gi oss 
den styrken vi trenger, hvis vi stoler på 
ham. Det var det Gideon fant ut, da Gud 
ba ham om å gjøre noe som han ikke 
følte han klarte.
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Israelsfolket hadde kommet til det landet Gud 
hadde lovt dem, etter at de ble utfridd fra 
Egypt og gikk gjennom ørkenen. Gud fortalte 
israelittene at det ville gå godt for dem i det nye 
landet, hvis de holdt seg nær til ham og lyttet til 
ham. Men de gjorde ikke det. De glemte å spørre 
Gud til råds.

Nå ble israelsfolket plaget av et folk som ble 
kalt midjanitter. Midjanittene stjal og ødela alt 
de kom over, og israelittene var både redde og 
irriterte på dem. De begynte å rope til Gud om 
hjelp. Gud svarte at årsaken til problemene deres 
var at de ikke holdt seg nær til ham.  De hadde 
levd et dobbeltliv og tilba andre guder samtidig 
som de søkte himmelens Gud.  Men Gud elsket 
israelsfolket, og ga dem derfor aldri opp. Han 
hjalp dem, gang på gang, selv om de var ulydige. 
Denne gangen brukte han en mann som het 
Gideon til å redde dem fra midjanittene.

Få med barna i et rollespill om historien:

1. SCENE: 

(Be om to frivillige. Den ene skal spille Herrens engel. 
Den andre skal spille Gideon. Gi Gideon en stokk. 
Be Gideon om å slå stokken i bakken som om han 
tresker korn. Han skal se litt redd ut. Herrens engel 
må vente med å komme fram til han får beskjed. 

Skuespillerne gjentar det personene sier etterhvert 
som du forteller.)

FORTELLER:  En dag sto Gideon i vinpressa og tresket 
korn. Han skilte den spiselige delen av kornet fra den 
delen som skulle kastes. Han trengte egentlig vind 
for å få gjort det skikkelig. Det blåser jo ikke inni en 
vinpresse, så det var slettes ikke et godt sted å stå 

FortellFortell
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og jobbe! Du lurer kanskje på hvorfor i alle 
dager han sto og tresket inni vinpressa, da? 
Vinpressa brukes jo til å presse saft ut av 
druene, ikke til å treske hvete! 

Grunnen var at Gideon gjemte seg. Han 
var redd for midjanittene. De stjal og ødela 
kornet til israelittene, så han ville ikke at de 
skulle få øye på ham. Og inni vinpressa var 
det eneste stedet han kanskje kunne være 
trygg. 

Plutselig kom en engel sendt fra Gud og 
satte seg under et tre, rett bortenfor ham. 
(Vink inn den andre skuespilleren og be ham 
komme og sette seg.)

Engelen sa til Gideon: ”Herren er med 
deg, du djerve kriger”.  (Be den som spiller 
Herrens engel og resten av barna om å 
gjenta  dette verset. Det står i Dommerne 6, 
12b.)

Så sa engelen: ”Gå og bruk den styrken 
du har til å berge Israel ut av hendene på 
midjanittene! Det er jeg som sender deg!”

Men Gideon svarte: ”Hør Herre! Hvordan kan 
jeg berge Israel? Min slekt er den svakeste i 
Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.” 

Herren svarte: ”Jeg vil være med deg, og du 
skal slå midjanittene, alle som en.”

(Still følgende spørsmål etter at scenen er 
slutt.)

- Hva var det Guds engel kalte Gideon da 
han snakket til ham?

- Hvordan tror du Gideon følte seg da Gud 
kalte ham en ”djerv kriger”? 

- Oppførte Gideon seg som en mektig 
kjempe? 

- Hva sa Gud til Gideon for å oppmuntre 
ham?

2. SCENE: 

(Be en annen om å være Gideon denne 
gangen, og la barnet få et horn og et par 
håndklær som kan være den nyklipte ulla. 
Denne gangen skal ikke Gideon gjenta noe 
av det du sier.)

FORTELLER: Midjanittene plagde Israel 
fortsatt, men snart skulle det bli annerledes! 
Den hellige ånd kom over Gideon og gjorde 
ham modig og sterk. (Be den som spiller 
Gideon om å vise muskler.) Gideon blåste 
i et horn (be Gideon om å blåse i hornet, 
eller late som om han gjør det) for å kalle 
sammen israelittene til å kjempe sammen 
med ham mot midjanittene. (Gideon bruker 
hendene for å be andre om å komme med 
ham.) De rev ned alterne til de fremmede 
gudene og bygde alter for Herren Gud i 
stedet.

Gud hadde bedt Gideon om å slåss mot 
midjanittene og jage dem fra landet, men 
Gideon var for redd. Husker dere hva Gud 
hadde fortalt ham? Gud hadde sagt at han 
ville gi ham den styrken han trengte for å 
kjempe mot midjanittene. Gideon trengte 
bare å stole på det Gud hadde sagt, men han 
syntes det var vanskelig å stole på Gud; han 
trengte en oppmuntring. Gideon ba derfor 
Gud om å gi ham et tegn. (Be skuespilleren 
om å holde fram det ene håndkleet. Det 
forestiller den nyklipte ulla.) 

Gideon sa til Gud: ”Nå legger jeg denne 
nyklipte ulla her på treskeplassen. Kommer 
det dugg bare på ulla i morgen tidlig, mens 
hele bakken rundt er tørr, da vet jeg at du 
vil bruke meg til å redde Israel, slik du har 
sagt.” (Gideon legger håndkleet på gulvet. 
Be Gideon og resten av barna om å lukke 
øynene og late som om de sover. Mens de 
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har øynene lukket, fukter du håndkleet.    
Be dem så om å åpne øynene igjen. Gideon tar 
opp håndkleet og vrir det opp.)

Dette var utrolig! Gud gjorde et under med ulla. 
Men Gideon følte seg fortsatt redd og usikker. Han 
ba Gud om å gi ham et tegn til. Han sa: «La nå bare 
ulla være tørr i morgen tidlig, mens det er vått av 
dugg på hele bakken rundt.» (Be alle barna om å 
lukke øynene igjen. Legg fram det tørre håndkleet, 
og om det lar seg gjøre, sprut vann på gulvet 
rundt håndkleet. Be så barna om å åpne øynene 
igjen. Gideon kan ta opp det tørre håndkleet, og la 
alle få se det.) 

3. SCENE: 

FORTELLER: Gideon mønstret hæren og var klar 
til kamp. (Alle barna stiller seg opp og er med.) Da 
sa Gud til Gideon: «Du har for mye folk med deg! 
Med så stor hær, vil ikke israelittene skjønne at det 
er jeg som lar dem vinne. De vil tro at de har greid 
det helt selv og begynne å skryte av seg selv! Rop 
til hæren at alle de som er redde og engstelige kan 
dra hjem!» (Be 2/3-deler om å sette seg.) 

Han gjorde det, og 22000 menn dro. Bare 10000 
var igjen. Men Gud var fortsatt ikke fornøyd. «Det 
er fortsatt for mange,» sa han til Gideon. «De vil 
fortsatt tro at de vinner i egen kraft!» 

Gud sa til Gideon at han skulle be alle om å gå ned 
til elva for å drikke.  (Spør barna om hvilken måte 
de drikker vann på, når de drikker fra en bekk eller 
ei elv.)

Alle de som drakk vann på samme måte som en 
hund, og alle som lå på knærne når de drakk, 
skulle dra hjem igjen. Det var 9700 som dro. De 
som drakk vann fra hånden, skulle bli. Det var bare 
300 stykker. Nå hadde Gideon sendt hjem over  
31000 stykker! Men han var fortsatt sterk og 
modig, for Gud hadde gitt ham kraft ved sin Ånd. 

Gideon delte de tre hundre soldatene som var 
igjen i tre flokker, og ga dem hvert sitt bukkehorn, 
fakler og krukker. De gjemte faklene inni krukkene 
og omringet midjanitt-leiren. Så knuste de 
krukkene og blåste i hornene og ropte: «Sverd for 

FortellFortell

Herren og for Gideon!» Den natten vant israelittene mot 
midjanittene, og Gideon og mennene hans takket og 
priste Gud som hadde hjulpet dem.

Hva står alle bokstavene i SPARKS for? 

Vi har tidligere snakket om S, P, A og R. (Skriv dem gjerne 
på ei tavle eller et stort ark eller bruk PowerPointen som 
ligger på www.awana.no.)

Husker dere hva de sto for?

– S står for Sønnen, P står for Påkaller Herren, A står for 
Alle (dem som tok imot ham), R står for Reist opp.

Hvilken bokstav har vi kommet til nå? K-en!

K står for KRAFT.

Salme 147,5:

«Vår Herre er stor og rik på kraft …»

Gideon følte seg liten og kraftløs, men Gud ga ham kraft 
ved sin Ånd. 

Apostelgjerningene 1,8:

«Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over 
dere, og dere skal være mine vitner…»

Gud gir Den hellige ånd til alle dem som tror på Jesus og 
tar imot ham. Den hellige ånd kan gjøre oss sterke, selv 
om vi er svake.
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Slå opp på side 175 
for å finne kort med 

familieaktiviteter som 
kan kopieres og 

deles ut.

Alternativ 1: Gud vil bruke hver og en av oss i sitt 
rike. Han har en plass og en oppgave for alle. 
Det trengs mange til å fortelle om ham, og det 
trengs mange til å slåss mot det som er vondt 
og urettferdig i verden. Gideon følte seg liten 
og ubetydelig, men sa likevel ja da Gud kalte 
ham. Og Gud ga ham sin Ånd og gjorde ham 
både modig og sterk. Du trenger derfor ikke å 
være redd. Det er Gud som gjør oss sterke. 
For ham er ingenting umulig.

Alternativ 2: Del ditt vitnesbyrd om 
hvordan du har erfart Guds styrke 
i ditt liv. Det første steget til å få 
styrke fra Gud, er at vi tror på 
Jesus og tar imot ham. Da får vi 
Den hellige ånd som gir oss både 
styrke og visdom.

Vi har hørt om Gideon denne samlingen. Gideon fikk et 
oppdrag fra Gud, men han var redd.

Samtale:

Hva er det som gjør dere redde? Hva gjør dere når dere er redde? 
Les hva Gideon gjorde i Dommernes bok kapittel 6. Hva syns dere 
om at han la ut ull og ba om tegn? Har dere bedt om tegn noen gang?

UtfordringUtfordring

FamilieAktivitetFamilieAktivitet

På neste samling skal vi snakke om Debora.  Hun var profet og dommer i Israel og en person folk 
kom til for å spørre om det de lurte på. La derfor barna få anledning til å skrive ned det de lurer 
på, slik at spørsmålene kan brukes på neste samling. Dere kan for eksempel bruke gruppetida til 
at barna lager spørsmålslapper som de slipper i en spørsmålsboks.  Så kan den lederen som skal 
«være Dobora» og skal svare på spørsmål på neste samling, få mulighet til å forberede seg.

SparksAktivitetSparksAktivitet
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Temaideer
• Gjemsel-samling – Gideon var i vinpressa og gjemte seg for fienden. Gjem småpenger eller 

smågodt rundt i rommet, som barna skal finne.

• Kaste (opp i luften) kveld – På Bibelens tid innebar treskingen at kornet skulle kastes opp i 
luften, for at agnene skulle skille seg fra kornet. Dette er et tema som gjerne kan utnyttes under 
leketiden, for eksempel ved å bruke leker der man kaster noe opp i luften.

Lek og aktivitetsideer
• Lek hvilke som helst leker der man kaster ball eller erteposer.

• Krypelek – Har noen en leketunnel (eller flere) som dere kan låne, og som barna kan krype 
gjennom? Plasser tunnelene på forskjellige steder rundt i en sirkel (avhengig av hvor mange du 
har). La barna løpe rundt sirkelen, hver sin gang, og krype gjennom tunnelene. 

• Ull-lek – Lag klar en pose full av kluter til hvert lag. Ett barn fra hvert lag står på en startstrek. 
Når leken settes i gang, skal barna legge ut alle klutene i et designert lagområde, før de får løpe 
rundt sirkelen og tilbake til startstreken. (Leken kan også lekes i Awanasirkelen.)

Undervisningsalternativer
• Er dere i et rom uten mange vinduer, kan dere slå av lyset (la det være helt mørkt) når du 

begynner undervisningen. Du kan lese et vers, skrive noe på et papir, eller vise noe for barna. 
Dette blir vanskelig i mørket, når hverken du eller barna kan se ordentlig. Forklar barna at 
Gideon måtte treske i det skjulte, og at han gjemte seg i vinpressen for at ingen skulle se ham. 
Han var redd for fienden.

• Forklar hva tresking er for noe. Det finnes bilder på internett eller i PowerPointen til 
undervisningen. (Se www.awana.no.)

UndervisningsIdeer
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Gideon var ofte redd, men med Guds hjelp ble han en mektig kjempe. 

Fargelegg disse tegningene av Gideon.
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