LEKSE
Venn med alle

År B
1. kvartal
Lekse 4

TJENESTE

Jesus viser oss hva det vil si å være tjener.

Henvisninger
Lukas 2,40.51.52; Alfa & Omega 4, side 51-52, 54-55, 61-63 (DA:70, 74, 82, 83).

Minnevers
«Vær gode mot hverandre» (Efeserne 4,32).

Mål
At barna skal:
Vite at de kan gjøre mennesker og dyr gladere ved å være gode og snille slik
Jesus var det.
Føle godhet og nåde overfor andre og respektere miljøet.
Gi respons ved å være gode mot mennesker, dyr og miljøet.

Den røde tråden

Vi tjener Gud når vi er gode mot menneskene, dyrene og jorden.

Innledning
Kort sammendrag av bibelfortellingen
Jesus lærer en hel masse mens han
vokser opp. Han er glad og lydig. Han er
snill og omtenksom mot alle, også mot
dyrene og alt som vokser. Alle blir gladere når Jesus er der.

viser dem omsorg på sin egen spesielle
måte. Slik viser han oss hvordan vi kan
lære å tjene andre og vise omsorg for
Guds skapninger og hans verden.

Lærerens «verdt å vite»

«Jesus var kilden til legedom for
verden, og i alle disse år i tilbaketrukkDenne leksen handler om tjeneste enhet i Nasaret gav hans liv seg utslag i
Jesus lever blant mennesker og dyr og medfølelse og omsorg. De gamle, de
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FIRE
Program
PROGRAM

Velkommen

1

MINUTTER

Til alle er
kommet

Forberedelses- Inntil 10
Forberedende
aktiviteter
minutter
aktiviteter

*

Sang og
og
Sang
bønn*
bønn*

Inntil 10
minutter

2

Bibelfortell.
Bibelfortellingen

Inntil 20
minutter

AKTIVITETER

DETTE TRENGER DU

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

A. Eselpuslespill

Stort bilde eller utklipp av esel (se side
49), papir (valgfritt), merkepenn, sakser

B. Eselmaske

Mønster til eselmaske (se side 49),
papir, hyssing eller gummistrikker,
merkepenner, fargestifter, sakser

C. Sett hale på eselet

Stort bilde av esel (se side 49), haler,
tosidig tape, bind til å ha for øynene

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

Se side 45

Opplev bibelfortellingen
Bibelstudiet

Bibel

Minneverset

Bibel

3

Leksen ii
Leksen
praksis

Inntil 15
minutter

Slik Jesus var snill

Diverse bilder

4

Del med
andre

Inntil 15
minutter

Søppelposer

Små papirposer, fargestifter,
klistremerker (valgfritt), formingsmateriell (valgfritt), sammenkrøllede papirlapper (valgfritt)

som sørget, de som var tynget av synd,
barna i sin uskyldige lek, de levende
skapninger i skogholtene og de tålmodige arbeidsdyrene – alle følte seg gladere når han var til stede. Han som
holder verdener oppe med kraften av
sitt ord, bøyde seg gjerne ned for å
hjelpe en såret fugl.» – Alfa & Omega,
bind 4, side 54 (DA:74).
«Jesus elsket også å utforske alt det
vidunderlige Gud hadde laget, både på
jorden og i luften. I naturens bok så han

trærne, plantene og dyrene, og han så
solen og stjernene.
Han var vennlig og viste omtanke for
både gamle og fattige, og selv mot dyrene viste han vennlighet. Han kunne ta
seg kjærlig om en liten, såret fugl, alt
som levde var lykkeligere når han var i
nærheten (The Story of Jesus, side 30).

Dekorering av rommet
Samme som forrige uke.
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Undervisning
Velkommen
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.

1

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

A. Eselpuslespill
Bruk et stort eselbilde (eller mønsteret på side 47) og lag
et puslespill. Klipp eselet i flere store biter. La barna sette
sammen eselpuslespillet før du leser minneverset for dem.
Bland bitene og legg puslespillet flere ganger til barna kan
gjenta på egen hånd.

Materiell:
❑ stort bilde

eller utklipp
av esel
❑ papir
(valgfritt)
❑ merkepenn
❑ sakser

Oppsummering
Spør: Var det moro å sette sammen puslespillet?
Bibelfortellingen vår i dag lærer oss at Jesus behandlet eslene sine og andre dyr med omtanke.
Hvordan synes du vi skal være mot dyrene i dag? «Den røde tråden»
vår i dag er slik:

VI TJENER GUD NÅR VI ER GODE MOT MENNESKENE, DYRENE OG JORDEN.
La oss si den sammen!

B. Eselmaske
Lag kopier av eselmasken (se side 49). La barna fargelegge eselmaskene sine. Hjelp dem å klippe ut øynene og
feste hyssingen eller gummistrikken som skal gå rundt hodet.
Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du spør: Var det
moro å lage denne masken? Ser vennene dine ut
som små esler når de har på seg maskene sine? Vi
skal ha på oss maskene våre når vi hører dagens bibelfortelling. Bibelfortellingen i dag forteller oss at
Jesus var snill mot eslene sine og de andre dyrene.
Hvordan synes du vi i dag bør behandle dyrene?
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Materiell:
❑ mønster til

❑
❑
❑
❑
❑
❑

eselmaske (se
side 49)
papir
hyssing eller
gummistrikker
merkepenner
fargestifter
sakser
stiftemaskin,
stifter

LEKSE 4

C. Sett hale på eselet
Bruk et stort eselbilde (eller mønsteret fra forberedende
aktivitet A (se side 49) og tape det på veggen. Gi barna en
hale hver med en bit tosidig tape på baksiden. La barna ta
tur med å ha bind for øynene, bli snurret rundt og så ledet
mot eselet. De skal prøve å feste halen på rett sted på eselet.
Oppsummering
Spør: Var dette en morsom lek? Esler minner meg
om hvordan Jesus tok seg av familiens esel. Hvordan
tror du han behandlet dyrene? Hvordan bør vi behandle dyrene i vår tid? «Den røde tråden» vår er slik:

Materiell:
❑ stort

eselbilde (se
side 49)
❑ haler
❑ dobbeltsidig tape
❑ bind til å ha
for øynene

VI TJENER GUD NÅR VI ER GODE MOT MENNESKENE, DYRENE OG JORDEN.
La oss si den 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
leksestudium og repeter minneverset. Nevn fødselsdager, spesielle begivenheter eller prestasjoner. Ønske gjester spesielt velkommen og fortell alle hva
de heter.
Forslag til sanger
«Gode ord» (Spre gleden!)
«Spre gleden» (Spre gleden!)
«Jesus, her er jeg, send meg! (Barnas Lovsang nr. 80 a og b)
«Det betyr langt mer enn du tror» (Barnas Lovsang nr. 190 a og b)
Misjon
Bruk Barnas misjon.
Kollekt
Si: De pengene vi har med oss til sabbatsskolen, blir brukt til å
ta seg av mennesker over hele verden.
Bønn
Materiell:
Bruk ark eller tavle og be barna om navn på mennesker, dyr eller steder de vil at Jesus skal hjelpe dem å ta
❑ tavle eller
vare på. Be for hvert enkelt bønneønske.
plakatpapir
❑ kritt eller
*Sang og bønn kommer inn der det passer best i programmet.
merkepenn
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2

Bibelfortellingen

Opplev bibelfortellingen

Harene satte seg opp på bakbeina og
viftet med ørene når han gikk forbi [smil
og vink].
Jesus var snill mot de ville dyrene. Så
han en fugleunge som hadde falt ut av
reiret sitt, la han den tilbake [mim det].
Og fuglemor sang enda vakrere, som om
Les eller gjenfortell historien.
hun ville si: «Takk, Jesus.»
Der Jesus bodde hadde de fleste famiJesus likte også å studere småkryp.
liene minst ett dyr. Kan du tenke deg
Han likte å se på tusenbein, maur og
hva slags dyr det kan ha vært? Det var et marihøner som krabbet omkring [gå ned
esel.
på alle fire og dramatiser]. Han lot dem
Esler er veldig sterke dyr. De er flinke krabbe opp på hånden sin. Det skjedde
til å bære. Når Jesu familie skulle ut og
aldri at han tråkket på dem eller skadet
reise, hjalp Jesus Josef å pakke en sekk
dem.
med mat og klær som eselet bar på
Jesus likte å se på alt det vakre som
ryggen. [Be barna mime at de laster ting Gud hadde skapt. Han studerte stjernene
opp på ryggen til et esel.]
og månen når det var mørkt [se opp].
Jesus var veldig glad i familiens esel.
Han så på blomstene som vokste og
Han hjalp til med å passe på det. Han
trærne som slo knopper. Noen ganger
sørget for at eselet fikk mat og vann. Når kom han til mor med vakre blomster [gi
dagens slit var over, gav Jesus eselet mat noen en bukett].
og vann [mime at de gir mat og fyller
Jesus var aller mest glad i mennesker.
opp med vann] og førte det bort så det
Han likte ikke å se på at noen ble skadet.
kunne få hvile for natten [klapp på et
Dersom noen gjorde vondt mot et
sted på golvet].
menneske, fant han en måte å trøste
Jesus var også snill mot andre sine
dette mennesket på [lat som du legger
dyr. Når han så barn som plaget et dyr,
armen om noen og trøster dem]. Han
ba han dem om å holde opp [vift «nei»
delte maten sin med mennesker som var
med fingeren]. Noen ganger løftet han
sultne [mim]. Var noen tørste, gav han
opp et dyr og klappet det [mim det]. Så dem en kopp vann [mim].
dyret sultent ut, gav han det mat
Jesus lekte med de barna som ingen
[mime]. Han var alltid varsom når han
likte. Han besøkte mennesker som ikke
rørte ved dyr [mime].
hadde familie. Han snakket vennlig til
Dyrene likte å være sammen med
alle. Folk likte å være sammen med ham,
Jesus. Hestene kom bort til gjerdet når
for han var alltid glad og smilende [smil].
han gikk forbi. Kattene likte å smyge seg Han sang til arbeidet [lat som du synger
opp mot bena hans. Hundene slikket
og sager]. Naboene syntes det var godt
hendene hans [hold fram hånden].
å høre på ham.
Selv de ville dyrene likte Jesus. Et villJesus var også snill mot jorden. Han
dyr er et dyr som bor utendørs og ikke
drepte aldri gress eller blomster for moro
har noen eier. Ekorn, harer og elg er ville skyld. Han var snill mot den jorden som
dyr. Ekornene begynte å smatte når de
han og hans far hadde skapt.
så Jesus, som om de ville si: «Hei, Jesus!»
Jesus var snill mot alle mennesker og
Be barna late som om de er Jesus og
mime deler av fortellingen sammen med
deg. Hvis dere gjorde forberedende aktivitet
B, lar du dem bruke eselmaskene mens de
hører på fortellingen.
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du for å ta deg av dyr? Hva betyr
det at «Guds nåde var over ham»?
(At Guds nåde eller kjærlighet fylte Jesu
liv.) Hvordan vil den leve som har
Oppsummering
Spør: Hvilket dyr hadde de i Jesus Guds nåde i seg? (Med kjærlighet,
snill, mild.) Hva betyr det at han «var
sin familie? Hvordan hjalp han til
med å ta vare på det? Hvilke andre til glede for Gud og mennesker»?
(Jesus levde sitt liv for å gjøre det Gud
dyr var Jesus glad i? Hvordan beville. Jesus gjorde andre glad.) Husk
skyttet Jesus de små dyrene?
«Den røde tråden» vår:
Hvordan behandlet han barn som
ikke hadde venner? Enn de som var
triste eller ensomme? Hvordan tok
VI TJENER GUD NÅR VI ER
GODE MOT MENNESKENE,
Jesus seg av dem som var sultne
DYRENE OG JORDEN.
eller tørste? Hvordan viste Jesus
omsorg for jorden? Har du lyst til å
hjelpe folk? Hvordan kan du være
La oss si den sammen!
snill med dyrene? Jorden? Husker
du budskapet vårt? Husker du «Den Minnevers
røde tråden» vår? La oss si den
Slå opp til Efeserne 4 og pek på
sammen:
vers 32. Si: Det er her vi finner
Materiell:
minneverset vårt i Bibelen,
VI TJENER GUD NÅR VI ER Guds Ord. Les teksten høyt: «Vær ❑ Bibel
GODE MOT MENNESKENE, gode mot hverandre» (Efeserne ❑ sangen «Be
Kind to
DYRENE OG JORDEN.
4,32).
One
Lær dem så verset slik vi har
Another»
skissert nedenfor.
(Little Voices
leser Bibelen
Materiell: Vi
Praise Him,
sammen
Vær gode
(Legg armNo. 260)
Slå opp i Lukas
ene i kors
❑ bibel
2,40.51-52. Pek på
over
teksten og si: Det er her vi finner
brystet.)
dagens fortelling i Bibelen, Guds
Ord. Les hele teksten høyt.
mot hverandre
(Pek på andre.)
Spør: Hva slags visdom trenger
Efeserne 4,32
(Hold håndflatene
sammen for så å
åpne dem.)
alle andre levende ting. Alle ble gladere
når Jesus var hos dem.
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3

Leksen i praksis

Slik Jesus var snill
Lag en haug med forskjellige bilder
(dyr, sultne eller skitne barn og
Materiell: voksne, jord, vakre landskap, forurensning, osv.) blandet i en haug og
❑ diverse
be barna om å komme og ta et
bilder (se
bilde, eller du gir hver av dem et
aktiviteten)
bilde å holde mens du snakker om
det. Spør: Hva handler bildet om?
Hva tror du Jesus ville gjort for å ta
seg av dette dyret (eller personen,
eller miljøet, osv.)? Hva kunne du
gjort for å ta deg av dette dyret
(eller personen, eller miljøet, osv.)?
(Husdyr: gi dem et hjem, mate, vise kjærlighet. Ville dyr: la være i fred, ikke skade,
beskytte miljøet deres. Folk: gi mat, klær,

4

være venn, osv. Miljøet: ikke forurense,
gjenvinne ting, ikke sløse med papir, ikke
ødelegge naturen, osv.).
Oppsummering
Spør: Hva synes du om alle de
mange forskjellige vakre dyrene og
landskapene og menneskene som
Gud har laget for oss? Hvordan kan
vi ta oss av dem og vise dem
kjærlighet? Hva gjør du for å ta
deg av dyrene slik Jesus gjorde det?
Hvordan gleder du menneskene og
dyrene som omgir deg? Hvordan
tar du vare på jorden? Husk at
«Den røde tråden» vår er:

VI TJENER GUD NÅR VI ER
GODE MOT MENNESKENE,
DYRENE OG JORDEN.
La oss si den sammen!

Del med andre

din? Hvordan føltes det å rydde
opp (hvis relevant)? En måte å tjene
Forberedelse: En liten lunsjpakke eller
Gud på er å ta vare på hans verden.
brun papirpose, klistremerker og
Jesus tok seg av mennesker og dyr
Materiell: formingsmateriell til alle barna. La
og hjalp til å holde Guds verden
dem pynte posen med formingsma- ren. Hvordan kan du bruke søppel❑ små
teriell og/eller klistremerker og
posen din til å hjelpe til med å
papirposer
fargestifter. Hjelp dem å skrive
holde Guds verden ren? Hvor vil du
❑ fargestifter
«Hold Guds verden ren» på posen.
bruke søppelposen din? Del søppel❑ klistreHar du tid, så ta en tur rundt
posen din med noen denne uken og
merker
kirkebygningen, enten inne eller
plukk opp søppel sammen. Fortell
(valgfritt)
ute, og plukk opp søppel. Du kan
dem hvorfor du vil holde Guds
❑ formingsogså kaste biter med sammenkrøllet verden ren. Jesus er virkelig glad
materiell
papir omkring i sabbatsskolefor å vite at du er god mot hans
(valgfritt)
rommet så barna kan øve seg på å
vakre verden. Husk . . .
❑ sammenplukke opp.
krøllede
VI TJENER GUD NÅR VI ER
papirlapper
GODE MOT MENNESKENE,
Oppsummering
(valgfritt)
DYRENE OG JORDEN.
Spør: Hva er en søppelpose?
Var det moro å pynte søppelposen

Søppelposer

Avslutning
Si: Du kan si denne bønnen sammen med meg: «Kjære Jesus (vent på
barnas ekko), hjelp oss å elske andre (vent på ekko). Hjelp oss å være snille
mot dyrene (vent) og hjelp oss å holde vår vakre verden ren (vent).
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E L E V M A T E R I E L L

Venn med alle
Henvisninger
Lukas 2,40.51.52;
Alfa & Omega 4,
side 51-52, 5455, 61-63
(DA:70, 74, 82,
83).

Minnevers
«Vær gode mot
hverandre»
(Efeserne 4,32).

Den røde
tråden

VI TJENER GUD
NÅR VI ER
GODE MOT
MENNESKENE,
DYRENE OG
JORDEN.
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Liker du dyr? Hvilket dyr liker du best? Hva liker du å gjøre med dyr? Klappe dem? Gi
dem mat? Jesus likte dyr, og han tok seg også av dem.
Der Jesus bodde hadde de fleste familiene minst ett dyr. Kan du tenke deg hva
slags dyr det kan ha vært? Det var et esel.
Esler er veldig sterke dyr. De er flinke
til å bære. Når Jesu familie skulle ut og
reise, hjalp Jesus Josef å pakke en sekk
med mat og klær som eselet bar på
ryggen.
Jesus var veldig glad i familiens esel.
Han hjalp til med å
passe på det. Han
sørget for at eselet
fikk mat og vann.
Når dagens slit var
over, gav Jesus eselet
mat og vann og førte
det bort så det
kunne få hvile for
natten.
Jesus var også
snill mot andre sine
dyr. Når han så barn
som plaget et dyr, ba
han dem om å holde
opp. Noen ganger
plukket han opp et
dyr og klappet det.
Så dyret sultent ut,
gav han det mat.
Han var alltid varsom
når han rørte ved dyr.
Dyrene likte å være sammen med
Jesus. Hestene kom bort til gjerdet når
han gikk forbi. Kattene likte å smyge seg
opp mot bena hans. Hundene slikket
hendene hans.
Selv de ville dyrene likte Jesus. Et villdyr er et dyr som bor utendørs og ikke
har noen eier. Ekorn, harer og elg er ville
dyr. Ekornene begynte å smatte når de så
Jesus, som om de ville si: «Hei, Jesus!»
Harene satte seg opp på bakbeina og
viftet med ørene når han gikk forbi.
Jesus var snill mot de ville dyrene. Så
han en fugleunge som hadde falt ut av
reiret sitt, la han den tilbake. Og fuglemor

sang enda vakrere, som om hun ville si:
«Takk, Jesus.»
Jesus likte også å studere småkryp.
Han likte å se på tusenbein, maur og
marihøner som krabbet omkring. Han lot
dem krabbe opp på hånden sin. Det
skjedde aldri at han tråkket på dem eller
skadet dem.
Jesus likte å se på alt det vakre som
Gud hadde skapt.
Han studerte stjernene og månen når
det var mørkt. Han så
på blomstene som
vokste og trærne som
slo knopper. Noen
ganger kom han til
mor med vakre
blomster.
Jesus var aller
mest glad i mennesker. Han likte ikke å
se på at noen ble
skadet. Dersom noen
gjorde vondt mot et
menneske, fant han
en måte å trøste
dette mennesket på.
Han delte maten sin
med mennesker som
var sultne. Var noen tørste, gav han dem
en kopp vann.
Jesus lekte med de barna som ingen
likte. Han besøkte mennesker som ikke
hadde familie. Han snakket vennlig til alle.
Folk likte å være sammen med ham, for
han var alltid glad og smilende. Han sang
til arbeidet. Naboene syntes det var godt
å høre på ham.
Jesus var også snill mot jorden. Han
drepte aldri gress eller blomster for moro
skyld. Han var snill mot den jorden som
han og hans far hadde skapt.
Jesus var snill mot alle mennesker og
alle andre levende ting. Alle ble gladere
når Jesus var hos dem.
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Aktiviteter
Sabbaten

Onsdag

Les bibelfortellingen sammen hver dag denne uken
og hjelp barnet ditt med å si fram minneverset. Bruk
disse bevegelsene:
Vær gode . . . . . . . .(Legg armene i kors over
brystet.)
mot hverandre . . . .(Pek på andre.)
Efeserne 4,32 . . . . . .(Hold håndflatene sammen
for så å åpne dem.)
Gå en tur og tell alle de tingene Gud har laget som
dere kan være snille mot. Ikke glem insektene!

Hjelp barnet ditt å lage en
fuglemater. Finn hyssing, grankongle, tørt brød eller en
maiskolbe. Dekk den med
peanøttsmør og fest fuglefrø
eller andre kornslag til den.
Heng den ute på et sted der
barnet ditt kan se på at fuglene
spiser. Snakk om hvordan Jesus
viste omsorg for de små
skapningene også. Takk
Jesus for fuglene.

Søndag
Gå en tur, og hjelp barnet ditt å bruke avfallsposen
fra sabbatsskolen og samle opp rusk og rask. Eller bruk
en hvilken som helst søppelpose. Mens dere går, sier
du: Du hjelper til å ta vare på Guds verden.

Mandag
Har dere et kjæledyr, så
sørg for at barnet ditt også
får hjelpe til med å ta seg av
det. Eller bruk kosedyr så barna kan få øvelse i å
klappe dyrene varsomt. Takk Jesus for de dyrene dere
liker.

Torsdag
Tenk på et barn eller en voksen som er ensom eller
trist, og få barnet ditt til å gjøre noe for dem i
dag (plukke blomster til dem, ringe til dem
og synge minneverset, sende et oppmuntringskort de har
laget, osv.). Snakk om
Jesus som var snill mot alle.
Be Jesus hjelpe familien din å
være snill mot andre.

Fredag
Tirsdag
Besøk et dyrehospital eller en dyreforretning. Snakk
om hvorfor vi berger og tar oss av dyrene. Spør:
Hvordan kan vi hjelpe dem? Planlegg å gjøre det.

Fyll et glass halvfullt med vann. Snakk om hvor rent
det er. Hjelp barnet ditt dryppe noen få dråper konditorfarge i vannet. Snakk om forurensning av vann med olje
eller kjemikalier og hvordan vi kan rense vann og
dammer ved å fjerne søppel og rense vannet. Tilsett
noen dråper blekemiddel så vannet blir rent. Si: Vi vil at
de vakre vannene våre skal være så rene som dette.
Takk Jesus for godt, rent vann.
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