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KJÆRE FORELDRE!
Vårens utgave av Arken tar for seg temaet MAKT. Jeg fikk ideen til dette temaet fra
Metoo-bølgen som har vært oppe i mediene siden i fjor høst. Makt handler om at noen
bestemmer over andre. Dette kan være maktforhold mellom personer. For eksempel
foreldre og barn i familien, lærere og elever på skolen og sjefer og deres ansatte. Makt
kan være skummelt på den måten at man bestemmer og tar avgjørelser. Når man har
makt, kan man tvinge andre til å gjøre ting de ikke vil. Dette gjelder både fysisk og psykisk
makt. Om en person er større og sterkere enn deg, er det lite du kan gjøre om personen
holder deg fast. Og dersom en person har noe på deg, for eksempel en hemmelighet,
kan du gjøre noe ufrivillig for denne personen, for å unngå at personen forteller
hemmeligheten videre. Slik vil personen fortsette å ha makt over deg. Så hvordan kan
de med mindre makt få større makt? Det er et vanskelig spørsmål.
Makt er bra når det brukes riktig. Et godt eksempel er en lærer. Læreren har makt og bruker den til å få elevene sine
til å ta av seg utesko og å gjøre lekser. Læreren vet at det blir mindre skittent og da også mindre bakterier om elevene
tar av seg skoene når de går inn. Mindre bakterier gir mindre risiko på å bli syk. Det å gjøre lekser og lære ting har
mange fremtidige fordeler. Når man lærer å regne får man en forståelse av tall og kan bruke det i hverdagen, som
å handle mat på butikken og å telle. På denne måten er makt bra. Hvis man bruker makten på feil måte, kan det gi
konsekvenser. Det kan føre til at man gjør ting som ikke er etisk riktig, eller til og med bryter lover og regler. Derfor
bør man velge det gode om man har makt i sin hånd.
Når jeg tenker på makt tenker jeg også på penger. I tv-serier er det mange eksempler på at man kan finne på å gjøre
mange dumme ting bare for å få tak i penger: forfalske papirer, selge organer på svartemarkedet og drepe. Dette
er veldig ekstreme tilfeller. Men det er en ting vi må huske på: Penger kan gi makt, men ikke kjærlighet. Og så har vi
den guddommelige makten. Den er vanskelig å forstå. Jesus har gjort mange mirakler og sånt, og det handler til sist
om å tro.
God lesing!
Jennie Vu
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Å handle godt
Ønsker ikke vi alle å gjøre noe godt for oss selv
og for andre? Av og til skaper våre handlinger
noe godt, men noen ganger blir det feil eller
helt forferdelig selv om tanken er god. Hva kan
være årsaken? Jeg tror det har noe å gjøre med
hvordan vi tar i bruk vår makt. I denne artikkelen
skal vi se nærmere på hva dette betyr.

Adam og Eva
Husker dere historien om hvordan Gud skapte
Adam og Eva i bibelen? Adam ble skapt av jord og
Gud blåste Hans ånd inn i nesen på ham og han
ble til en levende skapning. Han fikk navnet Adam
av Gud, og det betyr ’jord’. Av den grunn, hver gang
han presenterer seg selv ”Jeg er Adam,” beskriver
han hva han er, ”Jeg er jord”, eller ”Jeg er av jord”.
Deretter skapte Gud Eva fra Adams ribbein og Han
førte dem sammen som mann og kone. Gud lot
dem bo i Edens hage og de fikk som oppgave å ta
vare på den. De kunne spise frukt fra alle trærne,
unntatt Kunnskapens tre. Om de skulle gjøre det,
ville resultatet bli døden.
Mange har ofte lurt på hvorfor Gud lot Kunnskapens
tre være i hagen og samtidig ikke ga dem lov til å

Av P. Khiem Duc Nguyen. Foto: pexels.com.

spise fra det. Var det for å teste eller friste dem?
Aldeles ikke! Hva er så poenget med treet? Gud har
aldri sagt at Adam og Eva aldri skulle få lov å spise
fra Kunnskapens tre. Gud sa bare at de ikke skulle
få lov i det øyeblikket. Hva betyr det?
La meg først komme med noen eksempler. Foreldre
ville aldri gi en skarp kniv til sitt toårige barn fordi
barnet ikke har lært å bruke den. Barnet skal få
lov når tiden er riktig. Eller, foreldre ville lære deg
å sykle om du var fjorten år, men aldri i verden
tillate deg å kjøre moped samme hvor flink du var.
Grunnen er ganske enkel: du er ikke gammel nok
og har heller ikke sertifikat. Lignende er det med
din mor eller far, dersom de er førti år og ikke har
lappen, ville de aldri fått lov av politiet å kjøre bil.
For å oppsummere dette: for at vi skal få lov til å
gjøre mange av de viktige ting i livet, må vi først
være i riktig alder og deretter må vi ha lært å gjøre
det ordentlig og ha fått lov til det.

Makt og kunnskap
Slik er det med kunnskap og makt; de går hånd i
hånd. Vi må ha rikelig med kunnskap for å klare
å bruke makt godt. Ellers vil vi misbruke makten.
Det var noe lignende som skjedde med Adam og
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Eva. Gud tillot dem ikke å spise fra Kunnskapens
tre fordi de ikke var klar til å håndtere den makten
som kom fra frukten i det øyeblikket. Gud ville at
de skulle være tålmodige og få nok tid til å lære
ordentlig først. Gud ville lære dem å gjøre alt riktig
og godt, men de ble lurt av slangen, djevelen, til å
tro at de kunne håndtere det. De kunne ikke lenger
passe på jorden på en klok måte.
Alle har nok selv opplevd at vi ikke var klar til å gjøre
en oppgave, men vi hørte ikke på rådene fra kloke
mennesker. Da angret vi som regel på det senere.
Noen ganger er det lett å fikse på feilen når den er
ikke så stor. Men når vi likevel gjør ting vi ikke får
lov til, vil konsekvensene være katastrofale og det
kan bli for sent å gjøre det godt igjen.
Vi kan definere makt som frihet. Den store
utfordringen til alle er hvordan vi kan bruke friheten,
eller makten, riktig og godt. I enhver situasjon har
vi som oftest frihet, makt, til å velge en handling.
Handlingen kan føre til noe godt eller ondt. Dermed
blir kunnskap nødvendig for å lede oss til å velge
gode handlinger.

Konklusjon
Adam og Eva var for unge til å skjønne hvorfor
det var for tidlig for dem å spise fra Kunnskapens
tre. De var som småbarn og måtte lære mange
ting først. Da vi var små, sa foreldrene våre ofte:
”Ikke rør ilden, ellers bli du brent!” eller ”Stopp, du
skader deg!” Vi skjønner da ikke hvorfor de hørtes

så strenge ut. Men var de det? De ga oss korte
beskjeder fordi vi ville ikke forstått konsekvensene
av våre handlinger. Gud sa noe lignende til Adam og
Eva: ”Ikke spis fra Kunnskapens tre, ellers dør dere!”
Det betyr bare at tiden ikke var inne for dem og de
hadde ennå ikke fått den nødvendige kunnskapen.
De måtte lære å være tålmodige.
Hva er makt? Det er vår evne til å handle i forskjellige
situasjoner. Målet med denne evnen er å ta de
nødvendige avgjørelser slik at våre handlinger kan
bidra til å skape noe godt, ikke bare for oss selv,
men også for vår neste. Dette kalles intet annet enn
nestekjærlighet.
Test dere selv neste gang dere vil gjøre noe. Velger
dere å gjøre det bare fordi dere vil og har lyst, eller
vil det også skape noe godt for andre rundt dere?
Lær å bruke deres makt, deres frihet, godt. Og da
vil dere være med på å skape en bedre verden.
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Av Marta Bivand. Foto: pexels.com.

Emanuel får ikke sove
Emanuel ligger våken en kveld. Det er hverdag, og
pappa har lest for ham, og slukket lyset for lenge
siden. De ba aftenbønn, slik de pleier. Idag hadde
de sunget en sang og bedt Fader Vår og Hill Deg
Maria sammen. Men de hadde ikke bedt for alle i
familien, slik de ofte gjorde. Emanuel tenkte på alle
i familien, og på hvor glad han er i dem. Så tenkte
han på at det kan jo hende at noen av dem han
er glad i dør en dag. Så lå han der, lys våken, med
tårer i øynene og en klump i magen. Å få sove var
ikke mulig.
Han kunne høre pappa vaske opp og ordne på
kjøkkenet. Pappa hadde allerede vært oppe på
rommet hans tre ganger. En gang når Emanuel
skulle på do og ikke ville gå alene. En gang når
han ville ha kos, bare en gang til. Og en gang når
Emanuel kom på at han trengte friskt vann på
flasken som står ved sengen. Emanuel hadde fått
klar beskjed, nå holdt det, sa pappa. Nå måtte han
sove, og ikke rope mer.
Etter flere evigheter bestemmer Emanuel seg for
å gå ut av sengen. Han går bort i trappen og setter
seg. Nå hører han pappa enda bedre. Emanuel
tenker på farmor og farfar, og på mormor og

morfar, og alle i familien. Så tenker han på de åtte
oldeforeldrene sine, og at han ikke fikk møtt noen
av dem. Så kommer tårene og Emanuel hulker.
Pappa kommer løpende opp. Han er ikke sint
i stemmen mer. Han setter seg ved siden av
Emanuel i trappen og tar armen rundt ham. Pappa
er trygg og varm og rolig. Emanuel får pusten igjen.
”Emanuel, vennen min, hva er det du har tenkt på
som er så trist da?” spør pappa. Emanuel møter
blikket til pappa. ”Jeg vet ikke helt” sier han. ”Eller
jo...” fortsetter han.
”Hva er det da?” Pappa gir seg ikke så lett. ”Det er
det med at, at du skal jo dø pappa, og mamma skal
dø, og bestemor, og...” stotrer Emanuel frem, mens
tårene begynner å komme igjen. Pappa klemmer
hardt rundt Emanuel, og stryker ham over kinnet.
”Åh gutten min, det er jo livet, det. Mennesker
fødes, lever, og så dør vi, alle sammen. Sånn er det
jo naturen også, ikke sant? Men, hverken jeg eller
mamma er gamle, vi vil gjerne få leve lenge og få
se deg bli gammel og grå før vi dør. Og vet du, her
i Norge er vi heldige, det er mange som får være
friske, eller får hjelp når de er syke, og så blir de
skikkelig gamle før de til slutt dør” sier pappa.
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Emanuel ser på pappa, ”men vi vet ikke at det blir
sånn...” sier han. ”Nei” svarer pappa. ”Det er mye
vi ikke kan vite, men du vet at mamma og jeg er
uendelig glad i deg, og det vil vi alltid være. Og så
tror vi jo at man kommer til himmelen, til Gud, etter
at man dør. Jeg håper og ber om at oldeforeldrene
dine er hos Gud nå. Men vi har de gode minnene
også. Imorgen skal du og jeg finne fram gamle
bilder av oldeforeldrene dine, så kan du få bli litt

kjent med dem likevel. Ok?” spør pappa. ”Og så kan
vi huske på å både takke for og be for alle dem vi er
glade i, både de som lever, og de som er døde også”
avslutter pappa.
”Ok” sier Emanuel, og gjesper. ”Nå vil jeg sove”.
Pappa nikker. ”Kom, så skal jeg bre på deg dynen,
Emanuel”. Emanuel lukker øynene så fort hodet
kommer på puten.
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Saras tanker
Hva er makt? Å ha makt betyr at du har styrke,
autoritet og myndighet til å styre. Makt kan være
både godt og ondt. Man kan bruke makt til å hjelpe
andre eller styre alt. Mange vil ha makt. Noen vil
bare ha makt for å styre alt, mens noen vil ha det
fordi de vil hjelpe verden. Noen blir gale etter makt.
Når de får makt vil de bare ha mer, mer, mer. De
bryr seg bare om seg selv. Noen ganger går de til
krig bare for makt. De styrer ikke landet så bra og
bryr seg ikke om hvordan folket har det.

”Jeg skulle ønske at folk slutter
å bli gale etter makt.

I ditt eget liv finnes det mange forskjellige typer
makt. Lærerne kan bestemme over deg på skolen.
Foreldrene dine har makt over deg hjemme. Hvis
du blir mobbet av noen kan du føle at de har makt

Av Sara Tørnquist. Tegning: Sara Tørnquist.

over deg. Hvis du mobber kan du føle at du har
makt over dem. Rektor har makt over lærerne som
igjen har makt over elevene. Heldigvis får elevene si
sin mening. På jobb kan det også være sånn. Sjefen
har lov til å bestemme og gi sparken. De kan velge
når møter skal være og ansette folk.
Når jeg føler at noen bestemmer for mye over
meg, kan jeg føle meg irritert. Jeg har lyst til å si
min mening og bestemme litt selv. Men når det er
jeg som bestemmer over andre kan jeg føle meg litt
mektig, men også utilpass fordi jeg ikke vet hvordan
andre føler at jeg bestemmer.
Jeg skulle ønske at folk slutter å bli gale etter makt.
Slutte å bare tenke på seg selv. Hvis jeg hadde all
verdens makt, vil jeg at alle kan få en jobb, at alle
barn får gå på skole, at ingen må betale for sykehus,
at vi stopper krig og sørger for at alle har mat og
drikke. Slik kan man bruke makt til gode ting.
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Jennie intervjuer
En mandagskveld i februar besøkte jeg HaBaKo,
St. Hallvard Barnekor, på Tøyen i Oslo. Her
kjenner barna meg igjen og stiller veldig gjerne
opp til gruppeintervju.
Så neste tema for Arken er Makt. Vet du hva makt
betyr?
- En makt er for eksempel Kong Harald og Erna
Solberg. De har ganske mye makt, ikke så mye, men
bestemmer på en måte.
Hvem er Erna Solberg?
- Statsministeren i Norge.
Hva gjør statsministeren i Norge?
- Den bestemmer. Bestemmer veldig mye. Styrer
landet. Hun på en måte bestemmer om hun kan
stenge noen butikker eller åpne nye. På en måte
som som Donald Trump, bare at han er president

Av Jennie Vu. Foto: Jennie Vu.

og at vi har statsminister og ikke de, og konge! Makt
er å bestemme over folk og ovenfor en gruppe. Som
for eksempel mamma og pappa, de bestemmer
over deg.
Hvis dere var statsminister for en dag, hva ville dere
ha gjort?
- Jeg ville ha prøvd å stoppe mobbing. Jeg hadde
sagt at det var forbudt med lekser, og at godteri
skal koste 1 kr for en hel måned. Jeg vil gjøre sånn
at man slutter på skolen etter en time, og når man
betaler for godteri og cheeseburger skal det bare
koste 2-3 kr. Hvis jeg var statsminister for hele
landet ville jeg stoppet krig. Jeg ville gjort at man
skal ha en time på skolen også får man flere lekser,
og de fattige får flere penger og sånt.
- At det er lov med godteri på skolen.
- Ja, at flere skal få jobb og at alle skal få lik lønn.

Takk for at jeg kunne komme på besøk, HaBaKo, og takk til alle barna som var med: Fasika, Soliana,
Sidona, Fredrick, Nathan, Gad og Lia!
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Hvem er sjef?

Av Jennie Vu.
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Kongen befaler

Av Jennie Vu. Foto: Wikimedia Commons.

Kongen befaler er en lek som du kan leke med vennene dine eller med familien din.
En person er konge og resten er vanlige folk. I kongeriket er det kongen som har mest makt og bestemmer
hva som skal gjøres. Sier kongen «kongen befaler hopp», så må alle de andre hoppe. De som ikke gjør det
er ute av leken. Hvis kongen derimot ikke sier «kongen befaler» først, men bare sier «hopp», skal befalingen
ikke gjøres. Den som gjør det er ute av leken. Den (eller de) som står igjen til slutt vinner og får være konge
i neste runde.

Hva kom du fram til på forrige side? Å ha makt innebærer også det å ha ansvar. Hvis du har
kommet frem til at du er sjefen hjemme og at du har makt over foreldrene dine, har du blant
annet ansvar for at du får nok søvn, har et ryddig rom, er sunn, ikke får hull i tennene og er
ren og pen.
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Helgentegneserie:

Tekst: Jennie Vu. Tegning: Jennie Vu.

Den hellige Helena ble født rundt år 250 i Drepanum, en beskjeden
havneby i Bitynia i Lilleasia ved Sortehavet. Hun giftet seg i tidlig alder og
fikk sønnen, Konstantin.

Helena var ikke kristen hele livet. Man vet ikke helt sikker hvor eller når
Helena ble kristen. Det sies at hun lot seg døpe fordi hun så med hvilken
glede de kristne gikk i døden for sin tro. Heretter var hennes liv preget av
fromhet, ydmykhet og nestekjærlighet.

Legenden sier at da Helena var 78 år gammel, foretok hun en reise til Det
Hellige Land. Det sies at hun reiste på grunn av en drøm som hun tolket
som en visjon fra Gud. Hun fikk beskjed om å reise til Jerusalem for å finne
det kors som Jesus ble korsfestet på. Hun organiserte derfor en arkeologisk
ekspedisjon til Palestina.

På dette tidspunktet var mange av de hellige stedene blitt utslettet. Et
tempel for Venus stod side om side med Jesu grav. Helena fikk templet
revet ned og overvåket utgravingen av området.
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Den hellige Helena
IN
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Det fortelles at det var et mirakel som førte til oppdagelsen av det sanne
kors. Ved utgravingen fant man tre kors. Den ene var Jesu kors, de to andre
tilhørte røverne som ble korsfestet ved siden av Jesus. Man fant også skiltet
Pilatus hadde laget hvor det stod “Jødenes konge”.

Problemet var at det ikke var tydelig hvilket av de tre korsene som var Jesu
kors. Men Jerusalems biskop Macarius fikk en idé. Et tegn fra Gud kunne
vise dem hvilket kors som var det riktige. Derfor ble en død kvinne lagt
på korsene etter tur. Da skjedde mirakelet, kvinnen ble vekket opp fra de
døde og slik ble Kristi kors funnet.

Helena bygde en storslått kirke over graven og kalte den Ny Jerusalem. Hun
etterlot en del av korset i en sølvkasse som et minne for alle som ønsket å
se det. Den andre delen sendte hun til sønnen.

Helena fant også naglene som Jesus ble naglet til korset med. Disse sendte
hun også til Konstantin, som fikk dem laget til bidsler og en hjelm som han
brukte i krig.
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Av Anna Selmer Olsen.

Oppgaver for de eldste
Oppgave 1: KRYSSORD

Her ser du en del personer som har mye makt i verden. Skriv inn navnene deres i kryssordet, så finner du
løsningsordet.

1
2
3
4
5
6
7
8
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Oppgave 2: FINN NAVNENE FRA BIBELEN
Let etter disse navnene i rutene nedenfor. Kryss ut når du har funnet det!
JESUS

PETER

MOSES

MARIA

TOMAS

JAKOB

JOSEF

JUDAS

MATTEUS

ELISABETH

GABRIEL

LUKAS

MARKUS

JOHANNES

LABAN

J

A

A

F

U

P

J

V

B

S

D

Å

O

Y

U

E

E

Z

G

C

B

J

P

E

T

E

R

A

Æ

Ø

T

A

S

M

A

R

I

A

H

J

H

S

N

T

B

I

O

D

U

H

B

D

S

J

J

A

K

O

B

T

H

J

M

S

S

O

R

F

O

Y

T

M

E

M

M

E

J

T

A

T

B

J

I

S

M

D

A

F

H

T

J

U

D

A

S

V

O

P

E

M

N

R

L

A

B

A

N

S

B

I

Y

U

K

F

L

U

K

A

S

K

J

O

H

A

N

N

E

S

A

K

X

U

H

Z

H

T

E

B

A

S

I

L

E

Y

J

Y

S

J

E

U

I

G

D

Ø

Æ

L

S

S

E

R
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Av Gabriela Beukers.

Jesus viser sin makt gjennom mirakler
I evangeliet etter Matteus kan vi lese fortellingen
om da Jesus mettet en stor folkemengde. Jesus dro
i båt over til et øde sted for å være alene. Men Jesus
var så populær at over 5000 mennesker fulgte etter
ham. Mange hadde sett undrene Jesus gjorde og
flere ville se og høre med egne øyne og ører.
Da Jesus gikk i land, fikk han se en stor folkemengde.
Han syntes synd på dem som hadde gått så langt
for å finne han. Han begynte å fortelle dem om
Guds rike og helbrede dem som hadde blitt syke
på veien.
Da det begynte å bli kveld, kom disiplene til ham
og sa: «Stedet er øde, og det er alt blitt sent. Send
folket hjem, så de kan dra til landsbyene og kjøpe
seg mat.» Jesus svarte: «De trenger ikke gå herfra,
dere skal gi dem mat!» Disiplene så på hverandre

og sa: «Vi har jo bare fem brød og to fisker.» Da sa
Jesus: «Bring det hit til meg!»
Jesus ba folket sette seg ned i gresset. Han tok frem
de fem brødene og de to fiskene, løftet blikket mot
himmelen og takket Gud for maten. Deretter delte
han opp brødene i stykker og ga det til disiplene,
og disiplene delte ut til folket. De som spiste, var
fem tusen menn. Det var også tusener av kvinner
og barn. Alle kunne spise seg gode og mette.
I denne fortellingen viser Jesus et mirakel og sin makt
til å kunne bringe overflod til mange mennesker.
Jesus delte ut fisken og brødet til alle og det ble
ikke tomt. Mirakelet viser at Jesus har makt til å få
til alt og til å hjelpe oss mennesker gjennom å vise
omsorg og kjærlighet.

Til samtale:
-

Hva slags mirakel gjør Jesus i denne fortellingen?
Hvordan får han mirakelet til å skje?
Hva fant folk ut om Jesus etter dette?
Bruker Jesus sin makt for å hjelpe folket? Hvordan gjør han det?
Hvordan kan du hjelpe noen? Er det noe du kan dele med noen?
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40 dager i ørkenen
40 dager, så lenge varer fastetiden. Den begynner på askeonsdag
og slutter på lørdag i den stille uke. Men hvorfor akkurat 40
dager, ikke 30 eller 50? Hvor kommer tallet 40 fra?
Svaret på disse spørsmålene finner vi i evangeliene. Både Markus,
Matteus og Lukas skriver om da Jesus var i ørkenen i 40 dager.
Han gikk dit for å faste og be. Etter denne tiden kom djevelen for
å friste ham. Djevelen visste at Jesus var sulten, fordi han ikke
hadde spist noe på 40 dager. Derfor sa han til Jesus, at han skulle
gjøre steiner om til brød og spise dem. Jesus nektet. Djevelen
ville at Jesus skulle bevise at han er Guds Sønn. Han tok Jesus
på det høyeste stedet i tempelet. Djevelen sa til Jesus at han må
kaste seg ned fra kanten på tempelet og beordre englene om å
ta imot ham før han treffer bakken. Jesus nektet for andre gang.
Til slutt sa djevelen at han ville gi Jesus alt han kunne tenke seg,
hvis han hyllet djevelen. Jesus nektet også denne gangen.
Hva kan vi lære av denne historien? Hva vil Jesus vise oss? Han
hadde makt til å forvandle stein til brød, men gjorde det ikke.
Han hadde makt til å beordre engler, men brukte den ikke. Han
falt ikke ned foran djevelen for å tilbe ham. Jesus viser oss at vi
alltid må velge godhet. Selv når det gode er vanskelig og det er
så mye lettere å velge det onde – så må vi velge det gode – det er
der makten ligger.

Av Joanna Bivand. Foto: Joanna Bivand.

21

40 dni na pustyni
40 dni, właśnie tyle trwa Wielki Post. Zaczyna się w Środę Popielcową, a
kończy w Wielką Sobotę. Dlaczego akurat 40 dni, a nie 30 albo 50? Skąd
to 40 się wzięło?
Odpowiedź na te pytania możemy znaleźć w Ewangeliach. Piszą o tym,
aż trzej ewangeliści Marek, Mateusz i Łukasz. Pan Jezus był na pustyni
przez 40 dni. Poszedł tam, aby modlić się i pościć. Po tym czasie
przyszedł do niego diabeł, który kusił Go na różne sposóby. Diabeł
wiedział, że Pan Jezus jest głodny, bo 40 dni nic nie jadł. Namawiał
go, żeby przemienił kamień, w chleb i się najadł, ale Jezus odmówił.
Diabeł chciał, aby Pan Jezus udowodnił, że jest Synem Bożym. Zabrał
Go na krawędź Świątyni, bardzo wysoko. Powiedział Mu, żeby się rzucił
w przepaść, a aniołom rozkazał, żeby Go złapali. Jezus odmówił mu
po raz drugi. Następnie diabeł obiecał, że da Jezusowi wszystko co
tylko zapragnie. Był tylko jeden warunek, Jezus miał pokłonić się przed
diabłem. Odmówił mu po raz trzeci.
Czego uczy nas ta historia? Co chce nam pokazać przez nią Pan Jezus?
On miał moc, żeby przemienić kamień w chleb. Jednak tego nie zrobił.
Miał władzę, aby rozkazać aniołom, żeby Go złapali. Nie wykorzystał
jej. Nie pokłonił się diabłu. Jezus pokazuje nam, żeby zawsze wybierać
dobro. Nawet jeśli mamy wybór pomiędzy trudnym dobrym, a łatwym
złem. Wybierajmy dobro – to jest prawdziwa moc!
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Det kreative hjørnet:

Av Jennie Vu. Foto: Jennie Vu.

EN BLOMSTRENDE VÅR!
Hva gir ikke mer vårstemning enn blomster!
Er det enda litt tidlig for blomstene å blomstre, kan man alltid lage dem selv. Her viser
vi deg tre forskjellige måter å lage blomster
på.
Du trenger:
w Saks
w Limpistol
w Grillpinne
w Muffinsformer
w Q-tips
w Isoporkule
w Sugerør

Supertips! Om du trenger noe å ha blomstene oppi er det bare å finne et tomt glass, for
eksempel et syltetøyglass. Vask, mal og dekorer!
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muffinsblomster

1: Ta fram 3 stk muffinsformer og brett dem i fire.

2: Klipp ut tre kronblad,
og brett muffinsformene
ut igjen.

3: Stikk en grillpinne gjennom formene. Ta på litt
lim og form til en blomst.

2: Klipp q-tipsene i to.

3: Lim dem på isoporkulen.

2: Klipp sugerør i korte deler.

3: Lim dem på isoporkulen.

q-tipsblomster

1: Lim en isoporkule på en
grillpinne.

sugerørblomster

1: Lim en isoporkule på en
grillpinne.
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