TIENDE
Abrams altre

År A
1. kvartal
10. lekse

FELLESSKAP

Fellesskap betyr å elske hverandre.

Henvisninger
1 Mos 12,7-9; Alfa og Omega 1, s. 109-113.

Minnevers
«Tjen Herren med glede.» Salme 100,2

Mål
At barna må:
Vite at Abram bygget et alter hvor han og familien hans tilba Gud, hver gang
de slo leir.
Føle at de ønsker å være en del av en kjærlig familie som tilber Gud.
Gi respons ved å tilbe Gud sammen med familiene sine.

Den røde tråden

Kristne familier tilber Gud sammen.

Innledning
Kort sammendrag av
bibelfortellingen

Lærerens «verdt å vite»

Det første stoppestedet var Siken. Her slo
Abraham
leir i skyggen av eiketrærne i More,
Abram og familien hans tilber Gud
en
bred,
frodig
dal med rike olivenlunder og
hver gang Gud gir et løfte. Overalt hvor
sprudlende
vannkilder
mellom Ebal og
han kommer, bygger han et alter, et
Garisim.
Dette
var
et
vakkert
og fruktbart
sted for tilbedelse, slik at han og hele
landskap,
«et
land
med
rennende
bekker,
hans hus kan tilbe Gud sammen.
med
kilder
og
vann
fra
dypet,
som
strømOveralt hvor han går, påkaller Abram
mer
fram
i
dal
og
på
fjell;
et
land
med
hvete
Herrens navn.
og bygg, med vintrær, fikentrær og
granatepletrær, et land med oliventrær og
Denne leksen handler om
honning». (5 Mos 8,7.8) Men for en som
fellesskap
tilbad Gud, hvilte det en tung sky over de
Kristne familier og samfunn tilber
skogrike fjellsider og den fruktbare sletten.
Gud sammen, og hjelper hverandre til å
«Kanaaneerne bodde den gang i landet.»
elske og snakke med Gud.
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LEKSE
Program
PROGRAM

MINUTTER

AKTIVITETER

DETTE TRENGER DU

Velkommen Til alle er kommet

1

Forberedelses- Inntil 10
aktiviteter

A. Bygg et alter

B. Tur-mix

C. Rytmeinstrumenter

*
2

3
4

Sang og
bønn*

Inntil 10

Bibelfortell.
Bibelfortellingen

Inntil 20

materials for
building
altar, such
materialer,
f. eks.
esker,anmursteiner,
as boxes, bricks,
paper
bagsbøker;
stuffed
papirposer
fylt med
papir,
with paper, books, etc.; masking tape
maskeringstape
ingredienser
(se oppskrift
ingredients (see
Readinessi beskrivB for
elsen
av aktiviteten),
bolle,
recipes),
large bowl, stor
mixing
spoon,
sleiv,
smallengangsbegre
paper cups
doruller, tykt papir, strikk ELLER små
empty toilet paper
rolls,
waxed
plastikkbeholdere
med
lokk;
tørket
paper,
rubber bands
OR small
ris
eller bønner;
fargestifter,
paljetplastic
containers
lids;
dryetc,
rice
ter,
glitter,
biter avwith
bånd,
stoff,
or beans;
evt.
lim; encrayons,
lovsang sequins, glitter,
scraps of ribbon, fabric, etc., glue
(optional); lively praise song

Se side 106.

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

Leksen i
praksis

Inntil 15

Del med
andre

Inntil 15

Abraham hadde nådd målet for sine
forhåpninger, men bare for å finne et land
som var bebodd av et fremmed folk og
gjennomtrengt av avgudsdyrkelse. I
skogholtene var det reist altere for falske
guder, og på haugene omkring ble det ofret
mennesker. Selv om Abraham klynget seg til
Guds løfte, var det med bange anelser han
slo leir der.
«Da viste Herren seg for Abram og sa:
'Din ætt vil jeg gi dette landet.'» Hans tro ble

Opplev bibelfortellingen

bibelske kostymer, materialer til å
bygge et alter, evt. kassettspiller

Minnevers

bibler, seks steiner, tusj ELLER papir
og tape
papir, tegnesaker

styrket ved forsikringen om Guds nærvær og
at han ikke var prisgitt det ondes vold. «Og
der bygde Abram et alter for Herren som
hadde vist seg for ham.» Men ettersom han
enda ikke var fastboende, flyttet han snart til
et sted i nærheten av Betel. Der bygde han
igjen et alter og påkalte Herrens navn. (Alfa
og Omega 1, s. 108, 109)

Dekorering av rommet
Se lekse 9.
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Undervisning
Velkommen
Ønsk barna velkommen ved døren. Spør hvordan uken har vært for
dem – hva som har vært hyggelig eller hva som kanskje har vært litt
vanskelig. La dem begynne med den forberedelsesaktiviteten du har
valgt å bruke..

1

Forberedelsesaktiviteter
Velg den aktiviteten som passer best for din gruppe.

A. Bygg et alter
Hvis du bruker esker, kan du evt. dekorere eller male dem slik at de likner
på steiner. Marker grunnflaten til alteret på gulvet med tape. Hjelp barna
med å bygge et alter, 0,7-1 meter høyt.

Du
trenger:
❑ materiale til

å bygge et
alter (esker,
mursteiner,
brune papirposer fylt
med papir,
puter etc.)
❑ maskeringstape

Oppsummering
Spør: Det var hardt arbeid å bygge et alter. Et alter var et sted
hvor man kunne møte Gud. Abram og familien hans bygde ofte
altere for Gud da de var på reise. Hvordan synes dere det ville
vært om dere måtte bygge et alter hver gang dere ville takke
Gud, be ham om noe eller be om tilgivelse? Hvilket spesielt sted
er det vi kommer til for å tilbe Gud? (kirken) Er det det eneste
stedet vi kan be til Gud? (Nei, vi kan be til Gud når som helst og hvor
som helst.)

Kristne familier tilber Gud sammen.
Si det sammen med meg.

B. Tur-mix

Du
trenger:
❑ bolle og

sleiv
❑ engangsbegre

Prøv en av disse oppskriftene. De lages ved å blande ingrediensene sammen i bollen.
Oppskrift A
1 ½ kopp frokostblanding
1 kopp peanøtter
½ kopp bananchips e.l.
½ kopp rosiner
Oppskrift B
1 ¼ kopp finhakket sjokolade
1 ¼ kopp peanøtter
1 ¼ kopp rosiner
½ kopp tørkede aprikoser, skåret i små biter
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Oppskrift C
1 kopp rosiner
½ mandler, valnøtter eller cashewnøtter
¾ kopp oppskåret tørket frukt
Si: Vi skal lage noe godt som det kan være hyggelig å ha med når
vi skal på tur. Abram og familien hans reiste hundrevis av mil og
gikk det meste av veien. La barna hjelpe deg med å måle opp og blande ingrediensene. Server i engangsbegre eller fordel i små plastikkposer som du
lukker, dersom du vil at barna skal ta blandingen med seg hjem.
Oppsummering
Spør: Likte dere tur-mixen? Tror dere Abram spiste noe som liknet
på dette da han var på reise? Var det lett å lage? Da Abram dro fra
Ur, visste han ikke hvor han skulle. Han bare gjorde som Gud sa.
Hele reisen tilba han og familien hans Gud og ba ham om råd.

Kristne familier tilber Gud sammen.
C. Rytmeinstrumenter
Hjelp barna med å lage rytmeinstrumenter ved å fylle plastbegrene med tørket
ris eller bønner. Hvis dere bruker doruller, dekkes den ene enden ved hjelp av papir
som festes med strikk. Fylles med 2-3 spiseskjeer tørket ris eller bønner. Dekk den
andre enden med papir og fest med strikk. Hvis det er tid til det, kan barna dekorere rytmeinstrumentene med tegnestifter, ved å lime på glitter, bånd, paljetter
etc.

Du
trenger:

❑ små plastOppsummering
begere med
Spør: Kan jeg få høre på rytmeinstrumentene deres? Kan dere
lokk ELLER
riste dem på denne måten? (Angi en enkel rytme.) Nå skal vi bruke indoruller,
strumentene våre til å prise Gud. Syng en lovsang og bruk instrutykt papir
mentene til. Tror dere Abram og familien hans priste Gud med sang?
og strikker
Abram levde for lenge siden, men fremdeles priser familier Gud
❑ tørket ris
sammen ved å synge. Vi tilber Gud når vi synger lovsanger sameller bønner
men.
❑ evt. fargestifter, glitKristne familier tilber Gud sammen.
ter, bånd,
paljetter,
Si det sammen med meg.
små tøybiter etc.
❑ lovsang
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2

Bibelfortellingen

Opplev bibelfortellingen

Du
trenger:
❑ materialer

for å bygge
et alter
(esker,
brune papirposer fylt
med papir,
puter etc.)
❑ kostyme til
Abram
❑ evt. kassettspiller
❑ en voksen
mann

Hovedpersoner
Abram (spilles av en voksen)
Gud (spilles av en voksen som er
gjemt i rommet. Evt. bruk opptak).
forteller
alle barna
Kostymer
kappe og hodeplagg til Abram
bibelske kostymer til hvert av
barna, f. eks. stor T-skjorte med
bånd som knyttes i livet, et stort
badehåndkle som draperes over en
skulder og bindes sammen med
garn eller tau, et håndhåndkle på
hodet festet med garn eller strikk

Scene
Sett møblene slik at barna må gå
rundt dem. Kanskje dere vil gå utendørs
eller til andre steder i kirken.
Del barna i to grupper. Den første
gruppen er en del av Abrams reisefølge.
Den andre gruppen deles i to mindre
grupper, A og B. Disse gruppene stanser
Abram og spør «Hvor skal dere hen?»,
og blir så med i karavanen til Abram.
Plasser gruppe A og B slik at karavanen
til Abram blir stoppet to ganger i løpet
av reisen.
Forteller: Abram, Sarai og Lot reiste i
mange dager. Det var mange mennesker
i karavanen til Abram. De gikk i et langt
tog. (La Abram lede den første gruppen
rundt i rommet og forbi gruppe A.)
Noen ganger var det mennesker som
sto og så på når Abram og familien hans
og tjenerne og dyrene dro forbi. Noen
ganger spurte de Abram: «Hvem er
dere? Hvor skal dere?» (Få gruppe A til å
stanse Abram og spørre: «Hvem er dere?
Hvor skal dere hen?»)
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Abram: (Svarer gruppe A) Jeg er
Abram. Jeg tilber den eneste sanne Gud,
som bor i himmelen. Han fortalte meg at
jeg skulle flytte fra Ur, byen jeg bodde i,
til et nytt sted. Jeg vil være lydig mot
ham.
Forteller: Menneskene ble overrasket.
De hadde aldri hørt om Abrams gud. (Få
gruppe A til å se overrasket ut.) Noen
ganger sa de: «Fortell oss mer om din
Gud. (La gruppe A si: «Fortell oss mer om
din Gud.») Noen som hørte på ham,
bestemte seg til og med til å tilbe
Abrams gud og til å bli med Abram og
familien hans til det nye landet. (Få
gruppe A til å bli med i reisefølget. Abram
fortsetter på reisen rundt i rommet, mot
gruppe B.)
Det var en lang reise. Abram, kona
hans, Sarai, Lot, og alle tjenerne og
dyrene, gikk og gikk og gikk. De møtte
flere mennesker på reisen. Menneskene
spurte: «Hvem er dere? Hvor skal dere
hen?» (Få gruppe B til å spørre.) Abram
svarte:
Abram: Jeg er Abram. Jeg tilber den
eneste sanne Gud, som bor i himmelen.
Han fortalte meg at jeg skulle flytte fra
Ur, byen jeg bodde i, til et nytt sted. Jeg
vil være lydig mot ham.
Forteller: Noen av disse menneskene
ble også med Abram og familien hans.
(Få gruppe B til å bli med i reisefølget.) De
ble også en del av Abrams reisefølge.
Abram lærte dem å be til den sanne
Gud, Gud i himmelen. De trodde også at
Gud ville lede dem til Kanaan. Hver gang
de lurte på hvor de skulle dra, ba Abram
til Gud om at han skulle vise dem veien.
Til slutt kom de til Kanaans land og slo
leir ved et sted som het Sikem. Der
snakket Gud til Abram igjen.
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Opptak eller voksen som er
gjemt i rommet: Abram, jeg vil gi
dette landet til dine barn og de som
kommer etter dem.
Forteller: Menneskene som bodde i
Kanaan tilba avguder der hvor Abram
hadde slått leir. Men Abram tilba ikke
avguder. I stedet for bygde han et alter
for Gud ved Sikem. (Hvis dere laget et
alter som forberedelsesaktivitet, kan Abram
lede barna dit nå.) Abram, familien hans,
tjenerne og alle de andre i følget, tilba
Gud sammen. (La Abram og alle barna
knele rundt alteret. La Abram si en kort
bønn og takke Gud for hans løfter og hans
ledelse.)
Etter at de hadde vært i Sikem, ledet
Gud Abram til et sted i nærheten av
Betel. (La Abram lede karavanen litt
videre.) Hva tror dere Abram gjorde da
de kom dit? Ja, han bygde et alter og
tilba Gud. (Abram leder barna til alteret
igjen.) Hver gang Abram og familien slo
leir et sted, bygde Abram et alter. Abram
ville alltid ha et sted hvor han og familien hans kunne tilbe Gud. I dag kan
kristne familier tilbe Gud hjemme og i
kirken.

Oppsummering
Spør: Hvordan tror dere det var
for Abram å komme inn i det landet Gud hadde sagt skulle bli hjemmet hans? Hva var det første
Abram gjorde når han kom til et
nytt sted? Hvem tilba ved alteret
sammen med Abram? Hvorfor
bygde Abram altere? Hvorfor går vi
i kirken? Ja, slik at vi kan tilbe Gud
sammen.

Kristne familier tilber Gud
sammen.
Si det sammen med meg.

Minnevers
Slå opp til 1 Mos 12 og pek på
versene 7-9. Si: Bibelfortellingen vår i
dag er hentet herfra i Bibelen. Slå
deretter opp i Salme 100,2 og si: Og
her finner vi minneverset for i
dag. Tren på minneverset ved å
Du
gjøre følgende:
trenger:
Skriv hvert av ordene i minnever❑ fire steiner
set på en stein, eller på papir som
❑ tusj til å
festes på steinen med tape.
skrive på
Nummerer steinene i rekkefølge.
steinene
Legg steinene rundt i rommet. La
med ELLER
barna finne steinene og legge dem i
papir og
rekkefølge. Les verset sammen med
tape
dem. Leg steinene rundt i rommet
igjen og gjenta til barna kan teksten.
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SANG OG BØNN

*

Fellesskap
Snakk sammen om hvordan de forskjellige barna har hatt det i løpet av
uken. Ønsk besøkende spesielt velkommen, og fortell alle hva de heter.
Marker fødselsdager og andre viktige begivenheter.
Forslag til sanger
Vår Gud er så stor
(Barnesangboka nr. 245)
Herren er Gud
(Barnesangboka nr. 93)
Ikke en, ikke to, ikke tre
(Barnesangboka nr. 125)
Alle er vi søsken
(Barnas Lovsang nr. 185)
Vi tar hverandres hender
(Barnas Lovsang nr. 183)
La oss vandre i lyset
(Barnesalmeboka nr. 176)
Misjon
Si: Mennesker tilber Gud på alle slags steder. Noen har store
kirker, noen møtes i vanlige hus, noen i kirker de har lånt, og
noen møtes utendørs. Det betyr ingen ting hvor vi møtes, for Gud
er der. I dag skal vi høre en historie om (presenter hovedpersonen)
som møtte Gud. Bruk fortellingen fra Barnas misjon eller en annen
fortelling som passer.
Kollekt
Si: Kollekten vår skal hjelpe andre barn til å lære om Gud slik
at de også kan be til ham.
Bønn
Si: Abram og familien hans samlet seg rundt et alter for å
takke Gud for at han ledet dem. Hvis dere bygget et alter som forberedelsesaktivitet, kan du la barna samle seg rundt dette når dere skal
holde bønn. Vi bygger ikke altere lenger, men vi takker Gud når vi
samles i menigheten. Kast bønneterningen (se 9. lekse) og takk Gud for
menneskene på siden som vender opp. Spør barna om de har andre ting
de vil takke Gud for.
* Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.
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3

Leksen i praksis

Si: Abram og familien hans tilba
rundt et alter. Vi har ikke det i
dag. Hvordan tilber vi? (synger, ber,
hører på bibelfortellinger etc.) Hvor
tilber vi? (hjemme, i kirken etc.) Hva
liker dere best med å ha andakt? Gi
anledning til å svare. Jeg vil at du skal
tegne et bilde av deg og familien
din når dere har andakt, mens dere
gjør det du liker best med andakten. Gi barna papir og tegnesaker. Heng
bildene utenfor sabbatsskolerommet slik
at foreldrene kan se dem når de kommer
for å hente barna.

Oppsummering
La barna vise fram bildene sine
Du
og fortelle om dem. Spør: Hvordan trenger:
synes dere det er å tilbe Gud
sammen med familien deres? Gi ❑ tegnepapir
❑ tegnesaker
barna tid til å svare. Når vi tilber
sammen, viser vi Gud at vi
elsker ham og er en lykkelig familie.

Kristne familier tilber Gud
sammen.
Si det sammen med meg.

4

Del med andre

Si: Vi kan tilbe Gud ved å synge
å høre på sangen? Hva tror dere
lovsanger. I dag skal vi gå til [en
Gud følte da han hørte at dere
annen sabbatsskoleklasse] og synge sang? Husk:
for dem. Vi skal synge [nevn og øv på
en fin lovsang]. Hvis det passer, kan barna
Kristne familier tilber Gud
bruke rytmeinstrumentene fra forberesammen.
delsesaktivitet C. Oppsummer når dere
kommer tilbake etter å ha sunget.
Si det sammen med meg en
Oppsummering
gang til.
Spør: Hvordan var det å synge
for _____? Hvorfor tror dere de likte

Avslutning
Minn barna om at Abram aldri hadde det for travelt til å
tilbe Gud. Be om at barna og familiene deres aldri vil ha det
for travelt til å tilbe Gud, og at de må være åpne for at Gud
kan lede dem.
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E L E V M A T E R I E L L

Henvisninger
1 Mos 12,7-9;
Alfa og Omega 1,
s. 109-113.

Abrams altre

Abram, Sarai og Lot reiste i mange
dager. Noen ganger gikk de. Noen
ganger red Sarai på en stor kamel.
Tjenere løp fram og tilbake og passet på
Minnevers
«Tjen Herren med slik at sauene og geitene ikke skulle
stikke av gårde og bli borte. Det var dyr
glede.» Salme
som bar teltene og alt de eide.
100,2
Noen ganger kom det noen og så på
den
lange, rare karavanen som passerte.
Den røde
«Hvem
er du?»
tråden
spurte de
Abram. «Hvor
skal du hen?»
«Jeg er
Abram,» svarte
Abram da. «Jeg
tilber den eneste
sanne Gud som
bor i himmelen.
Han sa at jeg
skulle forlate
hjemmet mitt i
Ur og reise til et
nytt land. Jeg vil
være lydig mot
hans ord.»
De som lyttet, hadde aldri
hørt om Abrams
Gud. Noen
ganger sa de:
«Fortell oss mer
om din Gud.» Noen av dem som lyttet
bestemte seg til og med for å tilbe
Abrams gud, og de ble med i den store
karavanen hans.
Etter den lange reisen kom Abram og
de som var med ham endelig fram til
Kanaans land. De slo leir ved siden av et
stort eiketre på et sted som het Sikem.

Kristne familier
tilber Gud
sammen.
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Den dagen viste Herren seg for
Abram. Han pekte i alle retninger.
«Abram,» sa Gud. «Jeg vil gi dette landet
til dine barn og deres barn og
barnebarn.»
Abram la merke til at de som bodde i
Kanaan, tilba avguder. De tilba til og
med avguder ved det treet hvor Herren
hadde vist seg for Abram. Men Abram
ba ikke til avgudene deres. I
stedet for
bygget han et
alter ved treet
og tilba Gud
der.
Da Abram
dro derfra og
kanaanittene
kom tilbake for å
tilbe avgudene
sine, så de alteret som Abram
hadde bygget til
den eneste
sanne Gud. De
visste at den levende Gud var
blitt tilbedt der.
Abram, Sarai,
Lot, tjenerne
deres og alle
menneskene som var blitt med dem,
reiste lengre og lengre inn i Kanaans
land. Gud ledet dem. Han viste Abram at
hele landet en dag ville tilhøre hans
barn. Og hver gang Abram stanset for å
slå leir, bygget han et alter og ledet sitt
folk i tilbedelsen av den sanne Gud.
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Aktiviteter
Sabbat

Tirsdag

Finn eller tegn fem steiner og skriv et ord fra minneverset på hver av dem. Skriv
bibelhenvisningen på den
femte. Nummerer steinene i
rekkefølge slik som ordene
står i minneverset. Bland
steinene. Hjelp barnet å
legge steinene i riktig
rekkefølge og si minneverset. Gjør det gjerne
flere ganger. Ta så bort en
stein og se om barnet finner
ut hvilket ord som mangler.

Søndag
Les bibelfortellingen fra 1
Mos 12,7-9 sammen. Spør:
Hvordan tror du de følte seg etter den
lange reisen? Hvordan tror du det var for Abram og
familien hans å komme til Kanaan? Hva tror du
Kanaanittene syntes om Abrams altre? Takk Gud for at
du kan be til ham uansett hvor du er.

Mandag
Snakk om fortellingen og spør: Hva
la Abram på alteret? Ofrer vi
lam til Gud i dag? Fortell at
lammet var et symbol på Jesus. I
dag takker vi ham for at han er
vår frelser. Hva slags offer gir vi i
dag? (Penger, tid, lydighet) Hjelp
barnet å tenke på noe dere kan gi
til Gud i dag. Gjør det sammen.

Dramatiser fortellingen om Abram og bygg et alter,
f. eks. med bøker eller puter som byggesteiner. Si minneverset ved hjelp av steinene fra sabbatens aktivitet.
Takk Gud for det stedet der familien deres kan tilbe
Gud.

Onsdag
Gå en lang tur sammen. Snakk om den lange
reisen Abram og familien hans måtte dra ut på for å
komme til Kanaan. Inviter gjerne venner eller naboer
med på turen. Når dere kommer hjem, kan dere takke
Gud for at han passer på dere.

Torsdag
Fortell barnet om en spesiell gudstjeneste du har
vært på eller deltatt i, f. eks. dåp, nattverd eller
juleprogram.
Planlegg andakten for i morgen. Hvilke sanger vil
dere synge, og hva vil dere gjøre? Vil dere bygge et
alter?

Fredag
Ha kveldsandakt og tilbe Gud
slik Abram gjorde. Følg planen
dere laget i går. Takk Gud for
familien deres og for at han
leder dere hver dag.
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