
Läs sedan den tecknade serien (antingen online eller från
utskrivna sidor) och samtala om frågorna i slutet av serien.

PR
¨
OVA DET H

¨
AR: Se filmen Respektera Jehovas myndighet

(finns på DVD och på jw.org under PUBLIKATIONER ˛ FILMER).
Prata sedan om de här frågorna i familjen: 1) På vilka sätt visade
Kora och de som följde honom att de inte var lojala mot Jehova?
2) Hur kan vi visa Jehova att vi respekterar hans myndighet?

FAMILJESTUDIEPROJEKT � INSTRUKTIONER TILL F
¨
OR

¨
ALDRAR

Kora gör uppror
4 MOSEBOKEN, KAPITEL 16,17

Välj ut de projektuppgifter som passar ditt barns behov och intressen, och gå igenom dem tillsammans.

L
¨
AS 4 MOSEBOKEN, KAPITEL 16,17

FLER PROJEKT ATT SKRIVA UT
BILDPYSSEL
M

˚
ALARBILD Läs 2 Moseboken 28:15–21. Hjälp de yngre barnen att

färglägga ädelstenarna på bröststycket. Efter det kan du hjälpa dem att
klippa ut bröststycket och sätta på sig det.

STUDIEPROJEKT
MODELL Låt de yngre barnen klippa ut och bygga upp israeliternas
läger. Sedan kan de klippa ut de olika figurerna. Be dem skriva sitt
namn och rita en bild av sig själva på de tomma figurerna. Låt barnen
använda modellen för att spela upp historien om Kora. För varje del av
handlingen kan du fråga: Vilken sida hade du ställt dig på om du hade
varit där?

SAMLA OCH L
¨
AR DIG MER

BIBELKORT Läs profilen. Ställ frågorna på kortet. Använd de
bibelkort som finns på jw.org och hjälp ditt barn att hitta fem andra
personer som också tillhörde Levi stam: 1) en profet som började
tjäna vid tältboningen när han var liten, 2) tre av Amrams barn, och
3) en prästson som skrev fyra av Bibelns böcker. – LEDTR

˚
AD: Läs

1 Samuelsboken 3:1; 1 Krönikeboken 6:1–3, 33, 34; Jeremia 1:1.

Svar:1.Samuel.2.Aron,Mose,Mirjam.3.Jeremia.
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