LEKSE
Hvem er din neste?

År B
1. kvartal
Lekse 7

NÅDE

Gud har latt oss bli med i sin familie.

Henvisninger
Lukas 10,25-37; Alfa & Omega 5, side 55-62 (DA:497-505).

Minnevers
«Du skal elske . . . din neste som deg selv» (Lukas 10,27, ntr).

Mål
At barna skal:
Vite at Jesus vil vi skal være snille mot alle, samme hvem de er.
Føle sympati for alle som trenger deres hjelp.
Gi respons ved å være venner med alle – også dem som andre behandler dårlig.

Den røde tråden

Gud vil at vi skal vise kjærlighet mot alle mennesker.

Innledning
Kort sammendrag av
bibelfortellingen
En jøde reiser fra Jerusalem til Jeriko,
men på veien blir han overfalt av røvere.
De tar alt han har og lar ham bli liggende
igjen blødende ved veien. En prest
kommer forbi, men han stopper ikke og
hjelper ham. Enda en prest kommer forbi
senere, men heller ikke han stopper og
hjelper mannen. Til slutt kommer en
samaritan. Han stopper og tar seg av den
sårede mannen. Samaritanen forbinder
sårene hans, setter ham på sitt eget esel
og fører ham til et herberge. Han gir til og
med verten penger så han kan ta seg av
jøden til han blir frisk.
Denne leksen handler om nåde
Samaritanen behandler den sårede
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mannen slik Gud behandler oss – med
kjærlighet og godhet. Når vi tar imot
hans kjærlighet og blir en del av Guds
familie, vil også vi behandle andre med
kjærlighet og godhet.

Lærerens «verdt å vite»
«Det var ingen oppdiktet fortelling,
men en virkelig hendelse som var kjent
nøyaktig slik den ble fortalt. Presten og
levitten som hadde gått forbi på den
andre siden av veien, var i folkemengden
som lyttet til Kristi ord.
På veien fra Jerusalem til Jeriko måtte
folk ferdes gjennom en del av Judeas
ødemark. Veien førte gjennom en vill,
berglendt kløft hvor landeveisrøvere
holdt til, og der det ofte fant sted brutale
overfall. . . .

SYV
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. Lege/sykepleier

Leke-legeveske, stetoskop, plaster,
leketermometer, tom medisinflaske,
stoffbandasjer, krykker, liten lommelykt

B. Vennekrets

Små papirlapper i to forskjellige farger

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

Se side 75

Ullteppe, pute, plaster, bibelske drakter, barn som skuespillere, eselrekvisitt

Bibelstudiet
Bibel
Minneverset
Bibel

3

Leksen ii
Leksen
praksis

Inntil 15
minutter

Fargesprakende collage

Gamle blader, sakser, papir, limstifter

4

Del med
andre

Inntil 15
minutter

Huset «Elsk din neste»

Husmønster (se side 79), papir, sakser,
fargestifter

«I sitt forsyn hadde Gud ført presten
og levitten inn på den veien hvor den
skamslåtte og lidende mannen lå, så de
kunne se behovet han hadde for barmhjertighet og hjelp. Hele himmelen fulgte
med for å se om de ville bli grepet av
medlidenhet overfor menneskelig
ulykke.» (Alfa & Omega, bind 5, side 58
(DA:499).
«Opplært som de var i nasjonal og
religiøs fanatisme, var de blitt egoistiske,
trangsynte og selvgode. Når de så på
den forslåtte mannen, kunne de ikke si
om han tilhørte deres eget folk eller ikke.
De tenkte at han kunne være en
samaritan, og gikk sin vei» (Alfa &
Omega, bind 5, side 59 (DA:500).

«Kristus har vist at vår neste ikke bare
betyr en av vår egen menighet eller tro.
Det har ikke noe med folkerase, farge eller
klasseforskjell å gjøre. Vår neste er ethvert
menneske som trenger vår hjelp» (Alfa &
Omega, side 60).

Dekorering av rommet
Fortsett med det palestinske hjemmet
og tempelet fra sist uke. Om du vil, kan du
føye til en vei laget av brunt papir og omgitt av virkelige steiner og grønne kvister.
Lag et 'esel' ved hjelp av to stoler som du
skyver sammen (vendt mot hverandre). Lag
en papirhale og et papirhode som du taper
til hver ende (se side 49). «Eselet» bruker
dere til «Opplev fortellingen», og du kan
også bruke det i lekse 9.
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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. Lege/sykepleier
Barna bruker forskjellige gjenstander og later som de er
leger eller sykepleiere og tar seg av hverandre.
Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du spør: Var det
moro å late som dere hjalp noen å føle seg bedre?
Hvem tar seg av deg når du er syk? Når du har
skadet deg? I dag handler fortellingen vår om en
mann som tok seg av en såret person som han ikke
engang kjente. Bør vi vise kjærlighet og omsorg mot
mennesker som trenger vår hjelp? Selv om de er
annerledes enn oss selv? Det får meg til å tenke på
«Den røde tråden» vår:

GUD VIL AT VI SKAL VISE KJÆRLIGHET
MOT ALLE MENNESKER.

Materiell:
❑ leke-

legeveske
❑ stetoskop
❑ plaster
❑ leketermo-

meter
❑ tom

medisinflaske
❑ stoffbandasjer
❑ krykker
❑ liten
lommelykt

La oss si den sammen!

B. Vennekrets
Del ut farget papir til alle barna. Prøv å ha omtrent like
mange av begge fargene. Si til barna at de skal ønske hverandre velkommen til sabbatsskolen (ved å si «Hei», ta hverandre i hånden, gi en klem, osv.), men de kan bare hilse på
andre barn som har papir med samme farge som de selv har.
Gi dem tid før du forteller dem at de kan hilse på hvem som
helst, samme hvilken farge det er på papiret deres.

Materiell:
❑ små papir-

lapper,
halvparten i
én farge,
den andre
halvparten
en annen
farge

Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du spør: Hvordan
føltes det da noen av vennene dine overså deg fordi
papiret ditt hadde feil farge? Har du noen gang følt at du er blitt
holdt utenfor fordi det var noe ved deg som var annerledes?
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Bibelfortellingen vår i dag handler om en som hjalp en såret mann
selv om denne mannen var fra et annet land og ikke tilhørte hans
«vennekrets». Hvem er med i Guds «vennekrets»? Hvem vil Gud at vi
skal vise kjærlighet mot? «Den røde tråden» vår i dag er slik:

GUD VIL AT VI SKAL VISE KJÆRLIGHET MOT ALLE
MENNESKER.
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
«Gjør noen glad» (Barnas Lovsang nr. 31 a og b)
«Det betyr langt mer enn du tror» (Barnas Lovsang nr. 190 a og b)
«Spre gleden» (Spre gleden!)
«Vi ønsker det beste» (Spre gleden!)
«Spre lys og glede» (Barnas Lovsang nr. 127 a og b)
«Sangen om en venn» (Barnas Lovsang nr. 120 a og b)
Misjon
Si: Mange mennesker i vår verden er ensomme og har det
vondt. De vet ikke at Jesus har en familie som er glad i ham.
Misjonærene forteller og viser folk at Jesus er glad i dem. Nå skal
vi lese om en slik misjonær. Bruk Barnas misjon.
Kollekt
Si: Når dere kommer med pengene deres, er dere med og hjelper
andre mennesker å bli en del av Guds familie.
Materiell: Bønn
Du kan bruke bildene fra lekse 6. Hold fram ett og ett
❑ bilder av
bilde og spør: Vil Gud at dette mennesket skal tilmennesker
høre hans familie? La oss be Gud om å hjelpe oss å
fra
fortelle alle slags mennesker at han vil ha dem i
forskjellige
sin familie. Be en kort bønn. Legg vekt på ønsket om å
folkeslag
behandle andre slik Jesus ville gjort det.
*Sang og bønn kommer inn der det passer best i programmet.
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2

Bibelfortellingen

Opplev bibelfortellingen

Materiell:
❑ ullteppe
❑ pute
❑ plaster og

Dramatiser fortellingen sammen
med barn som spiller rollene som
Jesus, den reisende, røvere, to
prester, vert og samaritan.

En dag mens Jesus snakket med
folket, stilte en lærer ham et spørsmål: «Hva skal jeg gjøre for å
kunne leve evig?»
«Hva står det i loven,» spurte
Jesus vennlig.
«Loven sier at du skal elske
Herren Gud av hele ditt hjerte, og
din neste som deg selv,» svarte
læreren.
«Det er helt riktig!» utbrøt Jesus.
«Men hvem er så min neste,» spurte
læreren.
Da fortalte Jesus denne fortellingen til
folket.
«En mann var på vei fra Jerusalem til
Jeriko,» begynte han. «Dere vet nok hvor
farlig den veien er. Den går ned fjellet
der ingen bor. Røverne liker å skjule seg i
huler og blant klippene der.»
[«Reisende» går sakte tvers over
rommet.]
Folk nikket. Alle visste hvilken vei det
var Jesus snakket om.
«Nå ja,» sa Jesus. «En gruppe røvere
angrep den reisende. De rev av ham
klærne hans. De slo ham. De stjal pengene hans og alt han hadde med seg. Så
lot røverne ham bli liggende der på
veien, nesten død.» [Minn «røverne» om
å være varsomme.]
Folk nikket igjen. De visste alt om
røverne på Jerikoveien.
«Så kom det en prest (en prest er en
slags pastor),» sa Jesus. ['Presten' går
forbi den sårede mannen.] «Han så den
stakkars mannen som lå der, forslått og
blødende. Men presten lot som om han

gasbind
❑ bibelske
drakter
❑ barn til å
opptre
❑ eselrekvisitt
(se romdekorasjoner)
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ikke hadde sett ham. Han så i en annen
retning. Han gikk på den andre siden av
veien. Det kunne jo tenkes at mannen
var samaritan, tenkte han, og jødiske
prester liker ikke samaritaner. For
samaritanene var ikke som jødene.
«Noe senere kom enda en prest
forbi,» sa Jesus. [Den andre 'presten' går
forbi den sårede mannen.] «Han hørte at
den stakkars reisende ynket seg av
smerte. Presten trippet bort til ham for å
ta en titt. Mannen var skitten og tilgriset,
og full av blod. Presten trakk på nesen
og skyndte seg av gårde. Han ville ikke
bry seg med en som jo faktisk kunne
være en samaritan.
Litt senere kom en samaritan ridende
på sitt esel. [«Samaritanen» går/rir.
Stopper ved den sårede mannen.] Husk
at samaritaner og folk fra Jerusalem
sjelden var venner. Hva er dette? tenkte
han med seg selv da han så den sårede
mannen. Samaritanen skyndte seg for å
se om det var noe han kunne gjøre for
ham.
«Samaritanen knelte ned ved siden av
den sårede mannen. [«Samaritanen» behandler den sårede mannen.] Forsiktig
vasker han sårene hans og forbinder
dem. Så hjelper han den reisende opp på
eselet og fører det sakte inn i byen.
«Samaritanen tok den stakkars reisende med seg til et herberge.
[«Samaritanen» hjelper den reisende bort
til verten.] 'Ta godt vare på denne
mannen,' sa han til verten. 'Gi ham mat
å spise, og få en lege til å komme og se
til ham. Her har du penger for pleien. Er
det ikke nok, skal jeg betale deg mer når
jeg kommer tilbake.'» Da Jesus var ferdig
med fortellingen, så han på læreren som
hadde stilt ham spørsmålet. Nå hadde
han et spørsmål til ham: «Hvem av disse
tre mennene viste seg som neste for den

LEKSE 7

reisende som røverne angrep?»
Læreren visste svaret. Det var lett.
«Den som tok seg av ham,» svarte han.
«Det er helt riktig!» svarte Jesus og
smilte bredt. «Gå du og gjør som ham.»
Jesus lærte oss at vi skal vise kjærlighet mot alle. Det spiller ingen rolle
hvordan de ser ut eller hvordan de
snakker eller lukter. Jesus ber oss om å
hjelpe vår neste. Vår neste er enhver som
trenger vår hjelp. Husk det Jesus sa. Gå
du og gjør det samme!
Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du
spør: Var det moro å være med i
denne fortellingen? Hvem var det
som ikke hjalp den sårede
mannen? Hvem var det som hjalp
ham? Hvorfor hjalp samaritanen en
som ikke var vennen hans? Hvorfor
tror du det var slik at samaritanen
og den sårede mannen egentlig
skulle være fiender? Tror du de ble
venner? Er Jesus bare glad i en type
mennesker? Hvordan vet du det?
Hvem er din neste? Husk . . .

GUD VIL AT VI SKAL VISE
KJÆRLIGHET MOT ALLE
MENNESKER.
La oss si den sammen!

Vi leser Bibelen
sammen

Materiell:

Slå opp i Lukas 10,25-37. Pek
❑ bibel
på teksten og si: Det er her vi
finner dagens fortelling i Bibelen,
Guds Ord. Les versene 30-36 høyt og
sammenfatt etter behov.
Gi dem tid til å tenke seg om når du
spør: Hvem er din neste? Er det
bare den som bor ved siden av?
Jesus sier at alle som trenger din
hjelp er din neste. Husk «Den røde
tråden» vår . . .

GUD VIL AT VI SKAL VISE
KJÆRLIGHET MOT ALLE
MENNESKER.
La oss si den sammen!

Minnevers

Materiell:
❑ bibel

Slå opp i Lukas 10,27. Hold bibelen så barna kan se verset og si: Det
er her vi finner minneverset vårt i
Bibelen, Guds Ord. Les teksten høyt:
«Du skal elske . . . din neste som
deg selv» (Lukas 10,27, ntr). Lær dem
så verset slik vi har skissert nedenfor.
Du skal elske

(Legg armene i
kors over brystet.)

din neste

(Pek på andre.)

som deg selv

(Pek på deg selv.)

Lukas 10,27

(Håndflatene
åpnes som en
bok)
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3

Leksen i praksis

Fargesprakende collage

Materiell:
❑ gamle

blader
❑ sakser
❑ papir
❑ limstifter

Del ut de game bladene. Be
barna klippe ut så mange bilder
som mulig av forskjellige mennesker
og lime dem inn.

Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om
når du spør: Kan jeg få se collagene deres? La oss se på alle de forskjellige menneskene. Be barna om å
finne forskjeller, så som hårfarge, klær,
ansiktsuttrykk, hudfarge, osv. I dag skal

vi høre om en mann som viste
kjærlighet mot en som egentlig
skulle vært fienden hans. Jesus forteller oss at vi skal vise kjærlighet
mot vår neste. Vår neste er alle
som trenger hjelp, selv om de kan
være forskjellige fra oss på noen
måter. «Den røde tråden» vår i dag
er slik:

GUD VIL AT VI SKAL VISE
KJÆRLIGHET MOT ALLE
MENNESKER.
La oss si den sammen!

4

Del med andre

Huset «Elsk din neste»
Lag en kopi av husbildet (se side
79) til hvert av barna. La barna
Materiell: fargelegge dem og klippe dem
ut. (Lag ditt eget mønster hvis
❑ husmønster
husene der dere bor er forskjel(se side 79)
lige fra det som er brukt i møns❑ papir
teret.)
❑ sakser
❑ fargestifter

Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du
spør: Hva står det på huset? Hvem
er din neste? Ta med deg huset i
dag og del dem med din «neste»,
en som du vil at skal få høre deg
fortelle om Jesu kjærlighet. Husk . .
.

GUD VIL AT VI SKAL VISE
KJÆRLIGHET MOT ALLE
MENNESKER.

Avslutning
Be at barna skal huske å vise kjærlighet mot andre slik Gud
gjør det.
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E L E V M A T E R I E L L

Hvem er din neste?
Henvisninger
Lukas 10,25-37;
Alfa & Omega 5,
side 55-62
(DA:497-505).

Minnevers
«Du skal elske . . .
din neste som
deg selv» (Lukas
10,27, ntr).

Den røde
tråden

GUD VIL AT VI
SKAL VISE
KJÆRLIGHET
MOT ALLE
MENNESKER.
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Hvem er din neste? Er det dem som bor ved siden av? Jesus sa at å være en god
neste betyr noe langt mer enn det!
En dag mens Jesus snakket med folket,
stilte en lærer ham et spørsmål: «Hva skal
jeg gjøre for å kunne leve evig?»
«Hva står det i loven,» spurte Jesus
vennlig.
«Loven sier at du skal elske Herren Gud
av hele ditt hjerte, og din neste som deg
selv,» svarte læreren.
«Det er helt
riktig!» utbrøt Jesus.
«Men hvem er så
min neste?» spurte
læreren.
Da fortalte Jesus
denne fortellingen til
folket.
«En mann var på
vei fra Jerusalem til
Jeriko,» begynte han.
«Dere vet nok hvor
farlig den veien er.
Den går ned fjellet der
ingen bor. Røverne
liker å skjule seg i
huler og blant klippene der.»
Folk nikket. Alle
visste hvilken vei det
var Jesus snakket om.
«Nå ja,» sa Jesus. «En gruppe røvere angrep den reisende. De rev av ham klærne
hans. De slo ham. De stjal pengene hans
og alt han hadde med seg. Så lot røverne
ham bli liggende der på veien, nesten
død.»
Folk nikket igjen. De visste alt om
røverne på Jerikoveien.
«Så kom det en prest (en prest er en
slags pastor),» sa Jesus. «Han så den stakkars mannen som lå der, forslått og blødende. Men presten lot som om han ikke
hadde sett ham. Han så i en annen retning
og fortsatte på den andre siden av veien.
«Noe senere kom enda en prest forbi,»
sa Jesus. «Han hørte at den stakkars reisende ynket seg av smerte. Presten trippet

bort til ham for å ta en titt. Mannen var
skitten og tilgriset, og full av blod. Presten
trakk på nesen og skyndte seg av gårde.
Litt senere kom en samaritan ridende
på sitt esel. «Hva er dette?» tenkte han
med seg selv da han så den sårede
mannen. Samaritanen skyndte seg for å se
om det var noe han kunne gjøre for ham.
Samaritanen knelte
ned ved siden av den
sårede mannen.
Forsiktig vasket han
sårene hans og forbandt dem. Så hjalp
han den reisende opp
på eselet og førte det
sakte inn i byen.
Samaritanen tok
den stakkars reisende
med seg til et herberge. 'Ta godt vare på
denne mannen,' sa
han til verten. 'Gi ham
mat å spise, og få en
lege til å komme og se
til ham. Her har du litt
penger. Er det ikke
nok, skal jeg betale
deg mer når jeg kommer tilbake.'»
Da Jesus var ferdig med fortellingen, så
han på læreren som hadde stilt ham spørsmålet. Nå hadde han et spørsmål til ham:
«Hvem av disse tre mennene viste seg som
neste for den reisende som røverne angrep?»
Læreren visste svaret. Det var lett. «Den
som tok seg av ham,» svarte han.
«Det er helt riktig!» svarte Jesus og
smilte bredt. «Gå du og gjør som ham.»
Jesus lærte oss at vi skal vise kjærlighet
mot alle. Det spiller ingen rolle hvordan de
ser ut eller hvordan de snakker eller lukter.
Jesus ber oss om å hjelpe vår neste. Vår
neste er enhver som trenger vår hjelp. La
oss gjøre som samaritanen. La oss gjøre
som Jesus. La oss gå og gjøre det samme!

LEKSE 7

Aktiviteter
Sabbaten
Hver dag denne uken leser dere bibelfortellingen
sammen og gjentar minneverset mens dere bruker disse
bevegelsene:
Du skal elske . . . . . .(Legg armene i kors over
brystet.)
din neste . . . . . . . . .(Pek på andre.)
som deg selv . . . . . .(Pek på deg selv.)
Lukas 10,27 . . . . . . .(Håndflatene åpnes som en
bok)

Søndag
Les Lukas 10,25-37 sammen. Si: Vi kaller dette historien om «Den barmhjertige samaritanen.» Hvorfor
var samaritanen god? Tror du det spilte noen rolle for
ham hvor den sårede mannen var fra?
Hjelp barnet ditt å telle opp og si navnet på mennesker de kjenner som er fra andre land.

Mandag
Få barnet ditt til å dele huset «Elsk din neste» som
det laget på sabbatsskolen. (Eller hjelp dem å tegne et
bilde av et hus og skrive minneverset på det.) La dem
dele det med en «neste» og fortelle bibelfortellingen for dette mennesket.
Takk Jesus for hans kjærlighet som du
kan dele med andre.

Tirsdag

noen du ikke kjente til å hjelpe deg.
Syng en sang om å elske og hjelpe andre.

Onsdag
Spør barnet ditt om det vet om
noen som hjelper andre (lege, sykepleier, brannfolk, politifolk, misjonspilot, pastor, osv.). Få barnet ditt til
å leke at det er den det liker best.
Er det mulig, så besøk en
brannstasjon og takk brannfolkene for det arbeidet de
gjør.

Torsdag
Se i blader eller bøker og finn bilder av mennesker
fra forskjellige land. Legg merke til forskjellene i klesdrakt, hår- og hudfarge, osv. Snakk så om hva de har
felles med dere.
Be Jesus hjelpe dere å vise kjærlighet mot alle,
samme hvor de bor.

Fredag
Bruk bandasjer eller tøyremser, et
teppe, en pute osv. og dramatiser fortellingen.
Legg planer om å hjelpe noen
dere ikke kjenner; dere kan for eksempel besøke et pleiehjem.

La barnet ditt sette plaster på deg mens
du forteller det om en gang da Gud brukte
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