LEKSE
Fuglenes redningsaksjon

År A
3. kvartal
Lekse 5

NÅDE

Nåde betyr å høre Gud til.

Henvisninger
1. Kongebok 17,1-6; Alfa og Omega 3, side 30-35.

Minnevers
«Så skal min Gud ... gi dere alt dere trenger.» (Filipperne 4,19)

Mål
At barna skal:
Vite at Gud kjente til Elias behov og tok vare på ham.
Føle tillit til at Gud kan ta seg av deres daglige behov.
Gi respons ved å takke Gud for alt.

Den røde tråden

Gud er glad i oss og gir oss alt det vi trenger.

Innledning
Kort sammendrag av
bibelfortellingen

Gud vet hva vi trenger både i gode og
vonde tider. Han ønsker å ta vare på oss
og se til at vi har det vi trenger. Det er
nåden som gjør at han gir oss det vi
trenger.

Det er hungersnød i Israel, og folk
har ikke nok mat å spise. Gud sender
Elia til en bekk, et sted der det fortsatt
renner litt vann. Gud lover å sende ham
ravner med mat. Ravnene kommer slik
Lærerens «verdt å vite»
Gud har lovet. Elia har mat og vann
«Herren har gjentatte ganger vist
under hele hungersnøden.
meg at det går mot Bibelens lære å ta
forholdsregler for våre timelige behov i
Denne leksen handler om nåde.
trengselstiden. Jeg så at om de hellige
Vi er Guds barn. Han er glad i oss.
lagrer mat hjemme eller på åkeren i
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FEM
Program
PROGRAM

Velkommen

1

*
2

MINUTTER

Til alle er
kommet

Forberedelses- Inntil 10
Forberedende
aktiviteter
minutter
aktiviteter

Sang og
bønn*

Inntil 10
minutter

Bibelfortell.
Bibelfortellingen

Inntil 20
minutter

AKTIVITETER

DETTE TRENGER DU:

Hils på barna ved døra;
er de glade/lei seg?

A. Ravner med mat

Kopier av ravn (se side 142) eller papir,
sakser, lim eller stiftemaskin, klesklype
(valgfritt), brød, kurv, bilder av ravn og
fugl som mater ungene sine

B. Død eller levende?

Levende og døde planter, kjeks, kopper
med vann

*Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.

Sangbøker

Opplev fortellingen

Bibelsk drakt, stor stein, klesklyperavner eller fingerdukker, hvitt ark

Vi leser Bibelen sammen

Barnebibel

Minnevers

Bibel, ark, merkepenn, klesklype
eller fingerdukkeravner

3

Leksen ii
Leksen
praksis

Inntil 15
minutter

Hvem gir til meg?

Bilder

4

Del med
andre

Inntil 15
minutter

Jeg deler ravnen min

Klesklype eller fingerdukke-ravner

trengselstiden når landet rammes av sverd, sult og
pest, vil det bli tatt fra dem av voldsmenn, og
fremmede vil høste markene deres. Da må vi stole
fullt ut på Gud, og han vil bevare oss. Jeg så at vi vil
få både brød og vann, og at vi ikke skal sulte, for
Gud er i stand til å dekke bord for oss i ødemarken.
Om nødvendig vil han sende ravner med mat til oss,
slik han sendte mat til Elia, eller la det regne manna
fra himmelen, slik han gjorde det for israelittene»
(Early Writings, side 56).

Hvordan har Gud bevart deg? Hvordan kan du
dele dette med barna? Elias Gud er også din Gud.

Dekorering av rommet
Pynt rommet så det minner om forholdene
under tørke – steiner, sand, grener uten blader, etc.
Disse dekorasjonene (sammen med andre) vil egne
seg til lekse 5 – 9 og 11.
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LEKSE 5

Undervisning
Velkommen

1

Hils barna velkommen etter hvert som de kommer. Spør hvordan uken
har vært for dem – både det som har vært hyggelig og det som kan ha vært
leit. Er det noe fra forrige lekse de har lyst til å snakke om? Sett dem i gang
med den forberedende aktiviteten du har valgt.

Forberedende aktiviteter
Bruk den eller de aktivitetene som passer best i din gruppe.

A. Ravner med mat
Hjelp alle barna å lage en fingerdukke-ravn eller
klesklyperavn av papir (Se side 142.) Klipp ut og teip, lim
eller stift vingespissene sammen under ravnen. Tre barnets
pekefinger eller langfinger gjennom åpningen.
Lager dere klesklyperavner, limer eller teiper dere en
klesklype til underdelen av ravnen.
La barna øve seg på å plukke opp små brødbiter med fuglen sin og slippe dem opp en kurv. Forklar at den fuglen de
har laget er en ravn. Om du vil, kan dukkene senere brukes
under Opplev fortellingen.
Oppsummering
Vis barna et bilde av en ravn og et bilde av en mammafugl som mater ungene sine. Gi barna tid til å tenke seg
om når du spør: Hva pleier mammafugler å gi fugleungene sine å spise? Hva gir mammaene og pappaene
deres dere å spise? I bibelfortellingen vår i dag skal
vi se hvordan Gud brukte ravnene til å skaffe Elia
brød, ikke mark, så han skulle ha noe å spise. Det
får meg til å tenke på «Den røde tråden» for i dag:

Materiell:
❑ kopier av

❑
❑

❑
❑
❑
❑
❑

ravner (se
side 142),
eller papir
sakser
teip, lim
eller
stiftemaskin
klesklype
(valgfritt)
brød
kurv
bilde av
ravn
bilde av fugl
som mater
sine små

GUD ER GLAD I OSS OG GIR OSS ALT DET
VI TRENGER.
La oss si det sammen.

B. Død eller levende?
Ta med en frisk, levende plante (eller en plastplante) og
en død eller døende plante (eller en liten gren fra et levende
tre med grønne blader og en gren fra et dødt tre med
brune blader). Sett dem på to forskjellige bord. La barna gå
til begge bordene og undersøke plantene. La dem kjenne på
bladene, grenene, jorden, etc. Snakk om hvordan de ser og
kjennes både like og forskjellige ut.
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Materiell:
❑ levende og

døde planter
❑ kjeks
❑ kopper med

vann
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Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du spør: Hva trenger plantene for å
vokse? Hvordan skaffer Gud dem det? Hva trenger du for å vokse?
Om du vil, kan du gi barna en kopp vann og en kjeks hver for å vise dem at de
trenger mat og vann for å vokse. Hvem er det som gir dere det dere
trenger for å vokse? Bibelfortellingen i dag handler om en gang da
det ikke kom regn og alle plantene så ut som denne døde planten. Vi
skal få høre hvordan Gud sørget for mat og mann til sin venn Elia.
«Den røde tråden» vår for i dag er:

GUD ER GLAD I OSS OG GIR OSS ALT DET VI TRENGER.
La oss si det sammen.

SANG OG BØNN

*

Fellesskap
Fortell om barnas gleder og sorger (glade og triste) som de fortalte deg
om da de kom (hvis det passer). Ta tid til å dele erfaringer fra siste ukes
lekse og repeter minneverset. Nevn fødselsdager, spesielle begivenheter eller prestasjoner. Ønsk gjester spesielt velkommen.
Forslag til sanger:
«Guds kjærlighet» [-er rundt om meg…] (Barnas Lovsang nr. 259)
«Gud er så glad i meg» (Barnesangboka nr. 66)
«Ja, jeg vet at Jesus bryr seg om meg» (Barnas Lovsang nr. 213 a og b,
Barnesangboka nr. 129 N og B, Min båt er så liten nr. 7)
«Gud er alle steder» (Spre gleden!)
«Jeg er trygg hos deg» (Barnas Lovsang nr. 15 a og b, Barnesangboka nr.
37 N og B, Min båt er så liten nr. 26)
«Når det stormer» (Barnesangboka nr. 271, Min båt er så liten nr. 27)
«Jeg har en engel som følger meg» (Barnas Lovsang nr. 64 a og b, Min
båt er så liten nr. 15)
«Ingen er så trygg for fare» (Min båt er så liten nr. 24)
«Jesus elsker meg, jeg vet» (Barnas Lovsang nr. 75, Barnesangboka nr.
147 N og E)
Misjon
Bruk Barnas misjon.
Kollekt
I lekse 5-9 kan dere bruke en enkel beholder med et stort rødt hjerte av
kartong limt på.
Si: Når vi gir kollekten vår til Jesus, kan han bruke det og
hjelpe folk andre steder i verden.
Bønn
Si: Jesus gir oss alt vi trenger. La oss knele og takke ham fordi
han er glad i oss og tar vare på oss.
*Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.
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2

Bibelfortellingen

Opplev bibelfortellingen

Materiell:
❑ bibelske

drakter
❑ stor stein

med
smilefjes
tegnet på
❑ klesklyperavner (se
side 140)
eller
fingerdukke
ravner som
dere laget i
Forberedende
aktivitet A
❑ hvitt ark

Dersom barna ikke laget klesklyperavner eller fingerdukkeravner
under Forberedende aktivitet A, lager
du på forhånd en fingerdukkeravn
til hvert barn (se side 142). Se
retningslinjer under Forberedende
aktivitet A.
Plukk ut et barn til å være Elia
og kle det i bibelsk drakt. Fortell historien interaktivt.
Gud i himmelen så ned på
kong Akab. Gud så at Akab bøyde
seg for avguden Ba'al. En avgud
kan være bare en stor stein, slik
som denne [vis barna steinen].

«Kjære Ba'al, gi oss mye regn!»
ba kong Akab til avguden.
Kong Akab ba til avguden Ba'al
hver dag. Ja, kong Akab bygde faktisk et
tempel til avguden Ba'al så alle skulle
kunne tilbe ham.
Gud i himmelen så ned på sitt eget
folk. Fantes det noen som ikke tilba
avguder? Jo, det var det! Elia!
Gud talte til Elia og gav ham et viktig
budskap til kong Akab. Elia gikk straks og
snakket med kongen. «Israels Gud har
sendt meg med et budskap til deg. Han
sier at det ikke skal komme regn de neste
årene uten på mitt ord. Ba'al-guden din
kan ikke gi deg regn.» Så skyndte Elia
seg og kom seg vekk.
Hvor skal jeg nå dra? tenkte Elia. Han
speidet både oppover og nedover veien.
Kong Akab er fryktelig sint på meg!
Gud talte til Elia: «Gå mot øst og
gjem deg i Kritdalen.» Gud visste at kong
Akab kom til å lete etter Elia. Akab ville
drepe ham. «Du kan drikke vann av
bekken og jeg skal sende ravner med
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mat til deg,» sa Gud.
Elia skyndte seg mot Kritbekken. Der
fant han seg et godt gjemmested og slo
seg til der.
Da solen begynte å gå ned bak fjellene, hørte Elia fugler. Store, svarte fugler. Kra! Kra! Kra! Fuglene hadde med
mat til ham. [Barna kan late som om de er
ravner og «fly» rundt i rommet med
klesklyperavnene eller fingerdukkeravnene
(laget under Forberedende aktivitet B); og
bruk et hvitt, lite ark til brød.]
Ravnene la fra seg maten de kom
med på en stein like ved Elia. [Barna legger fra seg papirlapper ved siden av Elia.]
Så fløy de sin vei. [Fuglene flyr tilbake til
plassene sine.]
Elia smilte da fuglene forsvant ut av
syne. Han senket hodet og takket Gud
for maten.
Elia forsynte seg av kveldsmaten og
tittet opp på himmelen der ravnene
hadde forsvunnet. Gud hadde lovet å ta
vare på ham, og ravnene hadde kommet. Han lurte på hva han fikk til frokost.
Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du
spør: Ber du en stein om å gi deg
mat når du er sulten? Hvorfor ikke
det? Hvem er det som gir deg mat?
Gud bruker foreldre og andre som
gir oss det vi trenger. La oss takke
Gud. Be barna gjenta etter deg:
Takk, Gud, fordi du gir oss det vi
trenger. Det får meg til å tenke på
«Den røde tråden» for i dag. La oss
si den sammen:

GUD ER GLAD I OSS OG
GIR OSS ALT DET VI
TRENGER.
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Vi leser Bibelen sammen
Slå opp til 1. Kongebok 17,1-6. Pek
på teksten og si: Det
Materiell: er her dagens
fortelling står i
❑ bibel (helst
Bibelen, Guds Ord.
en
Les hele teksten, og
barnebibel)
bruk egne ord der det
er bedre. Spør:
Hvilket budskap fikk Elia til kong
Akab? Hvem kom budskapet fra?
Hva slags budskap fikk Elia fra
Gud? Hvor dro Elia? Hvor fikk han
vann fra? Hvor kom maten fra?

Minnevers
Slå opp til Filipperne 4,19, pek på
teksten og si: Det er her vi finner
minneverset i Bibelen, Guds Ord.
Les teksten høyt: «Så skal min Gud ...
gi dere alt dere trenger.» Deretter

lærer du dem minneverset som
forklart nedenfor.
Materiell:
Skriv på forhånd ordene i
❑ Bibel
minneverset og teksten på hvert
❑ papir
sitt ark. Sett de ti arkene i riktig
❑ merkepenn
rekkefølge foran i rommet. Be
barna bruke klesklyperavnene eller ❑ klesklyperavner eller
fingerdukkeravnene og fly fram en
fingerdukkeog en og plukke opp et ark. La
ravner
dem «fly» en runde omkring i rommet før de kommer tilbake til deg
med arket. Da leser du hvert enkelt ord
og setter det tilbake på plassen sin. Når
alle arkene er kommet tilbake, leser du
minneverset og ber barna gjenta det.
Repeter denne øvelsen til barna kan si
minneverset uten hjelp.
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3

Leksen i praksis

Hvem gir til meg?

Materiell:
❑ bilder av

ting Gud
gir oss
(vann,
solskinn,
regn, etc.)

Forbered noen bilder av ting
som Gud gir oss, f.eks. regn, solskinn, vann, mat, klær, foreldre,
menighet, etc. Vis fram et bilde om
gangen og si: Dette bildet viser
en måte Gud gir oss det vi
trenger på. Kan dere si meg
hva det er? Hva slags nytte
har vi av det? Fortsett til du har
vist dem alle bildene.

Oppsummering
Gi barna tid til å tenke seg om når du
spør: Hva er behov? Hva er noen av
behovene våre hver eneste dag?

Snakk om behov (mat, vann, luft, solskinn, hvile, klær, noen som er glad i oss,
etc.) og hvordan de er forskjellige fra
ønsker (leker, snop, spill, etc.). Kan dere
komme på noe annet som dere
trenger og som Gud gir dere?
(hjem, medisin, etc.) Hva føler du når
du tenker på at Gud tar seg av deg
og familien din? Gud ga Elia det
han trengte, og han gir oss det vi
trenger fordi han er så glad i oss.
La oss huske:

GUD ER GLAD I OSS OG
GIR OSS ALT DET VI
TRENGER.
La oss si det sammen.
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4

Del med andre

Jeg deler ravnen min

denne personen akkurat nå.
Materiell:
La oss øve oss på det vi skal
La barna få med seg ravnene hjem.
❑ klesklypesi. Be en eller to om å si noe så
Be dem tenke på noen som trenger å få
ravner eller
gruppen
kan
høre
dem.
Spør:
Hva
vite om, eller kanskje å huske på, at Gud
fingerdukkesynes
dere
om
å
skulle
dele
er glad i oss og gir oss alt vi trenger. Når
ravner som
bibelfortellingen
med
en
barna sier et navn, ber du dem bruke
ble laget
annen?
Ikke
glem
å
fortelle
ravnen sin denne uken og fortelle histounder Fordem
at:
rien om Elia og ravnene til den personen.
beredende
aktivitet A.
Oppsummering
GUD ER GLAD I OSS
OG
GIR
OSS
ALT
Gi barna tid til å tenke seg om når du
DET VI TRENGER.
spør: Gud bruker dere til å dele sin
kjærlighet med en annen. Tenk på

Avslutning
Be barna ta tur og be om at Gud skal hjelpe dem å dele
med den personen de har tenkt på denne uken. Kanskje må
de gjenta bønnen etter deg. Eksempel: «Kjære Jesus, hjelp
meg å fortelle bibelfortellingen til ___________! Takk
for at du gir meg alt det jeg trenger. Amen.»
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E L E V M A T E R I E L L

Henvisninger
1. Kongebok
17,1-6; Alfa og
Omega 3, side
30-35.

Minnevers
«Så skal min Gud
... gi dere alt dere
trenger.»
(Filipperne 4,19)

Den røde
tråden

Gud er glad i
oss og gir oss
alt det vi
trenger.
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Fuglenes redningsaksjon
Hvem gir deg mat når du er sulten? Gud gav Elia mat på en helt spesiell måte.
Kong Akab, som var konge over Guds
eget folk, tilba avguder! Gud så at kong
Akab bøyde seg for avguden Ba'al.
«Kjære Ba'al, gi oss masse regn!» ba
kong Akab til avguden sin. «Gi oss regn
så åkrene våre vil vokse og vi får overflod
av mat.»
Kong Akab ba til avguden Ba'al hver
eneste dag. Han
bygget til og
med et tempel
for avguden Ba'al
så alle skulle
kunne tilbe
denne avguden,
og det gjorde
de.
Gud så på
folket sitt. Var
det noen igjen
som ikke tilba
Ba'al? Var det
ennå noen som
virkelig var glade
i Gud? Fantes
det noen Gud
kunne bruke til å
si til folket sitt at
de måtte begynne å tilbe
den sanne Gud igjen? Ja, det var det!
Elia!
Derfor talte Gud til Elia. Gud ga Elia
et veldig viktig budskap til kong Akab.
Elia skyndte seg til slottet der kong
Akab bodde. Elia snakket høyt til kongen.
«Min Gud, Israels Gud, sier at det ikke
skal komme regn de neste årene uten at
jeg sier det. Avguden din, Ba'al, kan ikke
gi deg noe regn.»
Kong Akab trodde ikke sine egne
ører! Forbauset åpnet han munnen. Før

kong Akab kom på hva han skulle si,
hadde Elia kommet seg ut av slottet.
Hvor skal jeg nå gjøre av meg? tenkte
Elia. Kong Akab kommer til å bli fryktelig
sint!
Igjen talte Gud til Elia. «Gå mot øst
og skjul deg ved bekken Krit,»
sa han. Gud visste at kong
Akab hadde
tenkt å drepe
Elia. «Drikk vann
av bekken, og
jeg skal sende
ravner med mat
til deg,» sa Gud.
Elia skyndte
seg til
Kritbekken. Han
satt på bakken
og tenkte på alt
som hadde
skjedd.
Da sola begynte å forsvinne
mellom fjellene,
hørte Elia noen
fugler. Kra! Kra!
Kra! Store, svarte
fugler stupte ned
mot ham.
Ravnene la fra seg maten de hadde med
seg på en stein like ved Elia. Så fløy de
raskt av sted igjen.
Elia så på da fuglene forsvant.
Fantastisk! tenkte han. Da Gud sa at han
skulle sende ravner for å ta seg av ham,
mente han det!
Elia bøyde hodet og takket Gud. Han
satte seg på steinen og tok maten sin.
Han så opp mot himmelen der ravnene
hadde fløyet sin vei. Gud hadde holdt
løftet sitt. Gud holder alltid sine løfter!
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Aktiviteter
Sabbaten
Les bibelfortellingen og repeter minneverset sammen hver dag denne uken.
Skriv alle ordene i minneverset på hvert sitt ark. La
barna leke ravn som «flyr» og plukker opp arkene.
Etter hvert som ordene blir hentet, leser dere dem og
fullfører verset. Be barna gjenta etter deg. Ta vare på
arkene og bruk dem hver dag.
Sett ut en kopp og samle opp regnvann en dag
eller kveld det er meldt regn denne uken. Mål hvor
mye regn som kom. Hvorfor trenger vi regnet?

lekefugler, vann og brød til rekvisitter. Spør: Hvor
mange ting har Jesus gitt deg? Lag liste og hjelp barna
å telle dem.
Sammen takker dere Gud fordi han tok vare på
Elia, og at han tar vare på familien deres.

Onsdag
Gå ut og se etter fugler. Gi dem om mulig litt brød
eller kjeks. Spør: Hvordan ville du likt det om fuglene
kom og ga deg mat i dag?
Syng en takkesang til Gud som takk for at han gir
oss det vi trenger.

Søndag
Les 1. Kongebok 17,1-6 sammen. Spør: Hva var
budskapet Elia ga til kong Akab? Hva sa Gud at Elia
skulle gjøre?
Ha jord i to pappbegre og
hjelp barna med å plante noen
rasktvoksende frø i dem. Spør: Hva
må frøene ha for å vokse? Be
barna vanne bare den ene koppen, men sett begge koppene i
vinduskarmen. Hver dag minner
du barna om å vanne den ene
planten, men de må ikke gi den
andre noe vann.

Torsdag
Snakk om
kjæledyr. Spør:
Hvordan tar vi
vare på
kjæledyret
vårt? (Eller en
venns
kjæledyr.)
Hjelp dem
lage en liste over ting som kjæledyr trenger (mat,
vann, kjærlighet, etc.). Snakk om hvordan Gud gir oss
alt det vi trenger.
Syng en sang om Guds omsorg.

Mandag
Les bibelfortellingen sammen. Spør: Hva annet enn
mat fikk Elia av Gud? (et trygt sted å være, vann) Be
barnet ditt om å dele fortellingen med en som trenger
å vite at Gud gir oss alt vi trenger.

Tirsdag

Fredag
Les om Elia i Alfa og Omega 3, side 31 (tredje og
fjerde avsnitt). Spør: Hvordan går det med koppen du
har vannet? Hvordan går det med den du ikke vannet? Forklar at tørke er mangel på vann, og at det var
det som skjedde på Elias tid.

Hjelp barna med å dramatisere fortellingen. Bruk

61

