LEKSE
Pappas hjelper

År B
1. kvartal
Lekse 2

TJENESTE

Jesus viser oss hva det vil si å være tjener.

Henvisninger
Matteus 13,55; Markus 6,3; Alfa & Omega 4, side 53-55 (DA:72-74).

Minnevers
«Gutten viser alt ved sin ferd om hans liv blir rent og rett» (Ordspråkene 20,11).

Mål
At barna skal:
Vite at de med et blidt sinn kan elske og tjene dem som er rundt seg hver eneste dag.
Føle seg trygge og godtatt når de viser sin kjærlighet i tjeneste for andre.
Gi respons ved å med glede gjøre sitt beste med alt de blir bedt om.

Den røde tråden
Vi tjener Gud når vi gjør vårt aller beste.

Innledning
Kort sammendrag av bibelfortellingen

Denne leksen handler om tjeneste
Vi kan tjene dem som er rundt oss
ved å høre etter og hjelpe våre foreldre,
og ved å gjøre arbeidet vårt med et smil
om munnen og vise den samme helhjertede holdningen som Jesus.

Jesus er gutt og bor i Nasaret. Etter
hvert som årene går, blir han større og
lærer mer av sine foreldre. Han viser at
han er glad i Josef og Maria ved å hjelpe
til og høre på dem. Han hjelper Maria i
hjemmet. Han hjelper Josef i snekkerverk- Lærerens «verdt å vite»
stedet og lærer å bli en god håndverker.
«I sitt liv på jorden, var Jesus . . . lydig
Når han blir bedt om å gjøre noe, gjør
og hjelpsom hjemme. Han lærte snekkerhan det så godt han kan.
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TO
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. Snekkerverksted

Byggeleker

B. Hva ville Jesus gjort?

«Hva ville Jesus gjort»-spørsmål,
papir, sakser

C. Gjør ditt beste

Papir, fargestifter

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

Se side 25

Opplev bibelfortellingen

Lekehammere, sager, koster;
trestykke; stein; bilde av plog eller
kløftet trestykke

Bibelstudiet

Bibel

Minneverset

Bibel, treklosser, merkepenn

3

Leksen ii
Leksen
praksis

Inntil 15
minutter

Vi er lydige og hjelper til

Sko med lisser, papptallerkener og
plastbestikk, mugge, vann, pappbegre

4

Del med
andre

Inntil 15
minutter

«God hjelper»-hjul

«Hjelpeskjema»-mønster (se side 29),
papir, fargestifter, sakser

yrket og arbeidet med sine egne hender i
det lille verkstedet i Nasaret . . . Bibelen
sier om ham: 'Og gutten vokste og ble
sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var
over ham' (Luk 2,40). Som barn og ungdom arbeidet han, og hans sinn og
legeme utviklet seg etter hvert. Han var
ikke uvøren med sine krefter, men brukte
dem på en slik måte at de ville bli styrket.
Han ønsket å gjøre sitt beste på alle områder, så han nektet å gjøre dårlig arbeid.
Han var en fullkommen arbeider, akkurat
som hans karakter var fullkommen.» –
Child Guidance, side 345).
«Jesus tilhørte en fattig landsens familie der han trofast og med glede utførte

sin del av arbeidet. Han hadde vært himmelens hersker, og engler hadde med
fryd utført hans ønsker. Nå var han en
villig tjener, en kjærlig og lydig sønn.» –
Alfa & Omega, bind 4, side 53 (DA:72).
Hva gjør du for å ha et sunt sinn og et
sunt legeme? Hva bruker du dine beste
krefter på? Hva slags eksempel er du for
barna?

Dekorering av rommet
Sett en høvelbenk, noen redskaper og
noen bord og planker inn i rommet.
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LEKSE 2

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?

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

A. Snekkerverksted
Sett fram byggeleker, så som treklosser, lego osv. La barna bygge noe.
Snakk om at Jesu far var snekker og lærte Jesus å lage ting.
Oppsummering
Materiell:
Gi dem tid til å tenke seg om når du spør: Hva var det
dere laget? Jesus hjalp pappaen sin i snekkerverk❑ byggeleker
stedet. Tror du at du bygget noe som Jesus kan ha
laget? Hjelper du til hjemme? Hvordan føles det å
hjelpe til hjemme? Jesus gjorde sitt beste, samme hva det var han
laget eller hjalp til med. Hva synes du om å sette alt inn på å gjøre
ditt beste? «Den røde tråden» vår i dag er slik:

VI TJENER GUD NÅR VI GJØR VÅRT ALLER BESTE.
La oss si den sammen!

Materiell:
❑ «Hva ville

Jesus gjort»spørsmål
(se
nedenfor)
❑ papir
❑ sakser
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B. Hva ville Jesus gjort?
Forberedelse: Kopier «Hva ville Jesus gjort»-spørsmålene nedenfor og klipp til
hvert av spørsmålene på en papirstrimmel. Si: I dag handler bibelfortellingen vår om hvordan Jesus hjalp andre da han var gutt. Jeg har
noen papirstrimler her. På hver av dem står det noe som enkelte ville
gjort. Når jeg har lest det for dere, så vil jeg at du skal si meg om du
tror dette er noe Jesus ville ha gjort da han var barn. Du skal enten
gi «tommelen opp» (for ja) eller «tommelen ned» (for nei). Vis dem.
«Hva ville Jesus gjort?»
1. Dra en kattunge i halen for at det skal gjøre vondt.
2. Komme straks når mor ropte.
3. Hjelpe far med å feie snekkerverkstedet grundig.
4. Le av et annet barn som falt og slo seg.
5. Gå til en sørgende nabo med blomster.
6. Gjøre en skikkelig jobb med å kna brøddeigen.
7. Hjelpe mamma med å bære mat til en familie som var syk.
8. Si nei til pappa når han ble bedt om å legge seg.
9. Slå i spikrene skjevt på en benk han laget.
10. Lytte oppmerksomt til foreldrene når de snakket til ham.
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Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du spør: Tror du at Jesus alltid var
lydig og hjalp andre? Liker du å hjelpe andre? Hvordan kjennes det å
hjelpe andre? Gjør du ditt beste når du hjelper andre? Hvordan
kjennes det når du prøver å gjøre ditt beste? Hva gjør du for andre?
Har du lyst til å bli som Jesus?

C. Gjør ditt beste
Gi alle barna ark og fargestifter. Be dem tegne det de har lyst til, men de skal
gjøre sitt beste.
Oppsummering
Materiell:
Si: Kom, så ser vi på bildene dere tegnet. Gjorde
❑ papir
du ditt beste? Jeg ser at du har arbeidet grundig
❑ fargestifter
med dem. Hvordan føles det når du prøver ditt
beste og det blir bra? I dag skal vi lære at Jesus
gjorde sitt aller beste, samme hva det var han gjorde for andre. «Den
røde tråden» vår i dag er slik:

VI TJENER GUD NÅR VI GJØR VÅRT ALLER BESTE.

SANG OG BØNN

*

Fellesskap
Ønsk alle barna velkommen. 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
«To små øyne» (Barnas Lovsang nr. 180 a og b)
«Jeg er mammas hjelper» (Vi synger med de minste nr. 65)
«Jeg/Jesus mitt lille lys har tent» (Vi synger med de minste nr. 64)
«Ja, nå vet jeg hva jeg vil» (Min båt er så liten nr. 21)
«Et solskinnsbarn» (Barnas Lovsang nr. 23 a og b)
Misjon
Bruk Barnas misjon.
Kollekt
Si: Når vi gir gavene våre til Jesus, gir vi det beste vi kan for at
andre skal få lære om hans kjærlighet.
Bønn
Si: I dag snakker vi om å gjøre så godt vi kan for å tjene andre. La
oss be Jesus hjelpe oss å gjøre så godt vi kan for ham i alt det vi gjør.
*Sang og bønn kommer inn der det passer best i programmet.
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2

Bibelfortellingen

Opplev bibelfortellingen

Materiell:
❑ lekeham-

mere, sager og
-koster
❑ vedstykke
❑ stein
❑ bilde av
plog, eller
kløftet
trestykke

Gi alle barna enten en hammer,
en sag eller en kost. Be dem holde
dem i ro til de hører om dem i fortellingen. Da kan de late som de bruker
dem.

Fortell eller les fortellingen:
Faren til Jesus het Josef, og han
var tømmermann, eller snekker. En
snekker er en som lager og reparerer ting i tre. Josef hadde et
snekkerverksted like ved huset. Han
laget møbler i verkstedet sitt. Hva
slags møbler tror du han laget? Han
laget slike møbler som stoler og bord
[pek på stol og bord i rommet]. Han
laget også redskaper. Vet du hva et redskap er for noe? Det er noe du bruker
når du skal gjøre en jobb. Han tok et trestykke [hold fram et trestykke] og gjorde
det glatt. Så tok han en stein og festet
den til enden på trestykket. Han laget et
redskap som banker ting. Vet du hva
slags redskap det var Josef laget? Riktig.
Han laget en hammer [barna med
hammere later som de hamrer]. Josef
laget også store redskaper, sånn som
ploger. Vet du hva en plog er? Det er et
redskap som graver opp jorden så
bonden kan få sådd til åkeren sin [om
mulig viser du barna et bilde av en
plog.] Josef lærte Jesus å snekre. Først
lærte han ham å bruke en hammer til å
slå i spiker med. Da Jesus ble litt større,
lærte Josef ham å bruke en sag og dele
tømmer med den [barn med sager later
som de sager]. Tømmeret var ofte tungt,
så Jesus fikk sterke muskler av å løfte det.
Er du sterk? La meg få se musklene dine.
Jesus måtte bruke mange skarpe redskaper i snekkerverkstedet. Derfor var
han veldig forsiktig når han arbeidet. Da
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Jesus ble større, fikk han lov av Josef til å
lage ting helt alene. Jesus satte alltid redskapene på plass når han var ferdig med
dem. Han hjalp også til med å rydde.
Han hjalp Josef og kostet verkstedgulvet
etter hver arbeidsdag [barna med koster
later som de feier]. Jesus var glad i
moren og faren sin. Han likte å hjelpe
Josef i snekkerverkstedet. Han likte å
hjelpe Maria i huset. De var veldige
glade for at han var så hjelpsom. Jesus
gjorde sitt beste med alt han ble bedt
om. Jeg blir glad når dere hjelper meg.
Hva tror du at du kan gjøre for å hjelpe
til? Du kan vanne blomstene. Du kan
komme med til ting til meg. Du kan
tørke støv av møblene. Når du hjelper til
og gjør ditt beste, vokser du deg stor og
sterk slik Jesus gjorde det.
Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du
spør: Hva var det Josef lærte Jesus i
snekkerverkstedet? Hva tror du
Jesus gjorde for å hjelpe sin mor?
Hvordan tror du Jesus så ut i ansiktet mens han arbeidet? (glad,
opptatt av arbeidet, osv.) Tror du Jesus
syntes det var viktig å gjøre godt
arbeid? Har du lyst til å gjøre godt
arbeid, slik som Jesus? Husk . . .

VI TJENER GUD NÅR VI
GJØR VÅRT ALLER BESTE.
La oss si den sammen!

Materiell:
❑ bibel

Vi leser Bibelen
sammen
Slå opp i Matteus
13,55 og Markus 6,3.
Pek på teksten og si:
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Det er her vi finner dagens fortelling i Bibelen, Guds Ord. Les versene
høyt og pek på hvert enkelt vers mens
du leser.
Spør: Hva slags arbeid var det
Jesu far gjorde? Hadde Jesus brødre
og søstre? Jesus tilhørte en familie,
akkurat slik som du. Han hjalp til
hjemme og lærte nye ting. Han
gjorde alltid sitt beste i alt det han
foretok seg. Husk . . .

VI TJENER GUD NÅR VI
GJØR VÅRT ALLER BESTE.

La oss si den sammen!

Materiell:

Minnevers

Slå opp til
Ordspråkene 20, vers
11 og si: Det er her
vi finner
minneverset vårt i Bibelen, Guds
Ord. Les teksten høyt: «Gutten viser
alt ved sin ferd om hans liv blir
rent og rett» (Ordspråkene 20,11).
Lær dem så verset slik vi har skissert nedenfor.
❑ bBibel
❑ treklosser
❑ merkepenn

Gutten

(Hold hånden et
lite stykke over
bakken, omtrent
så høyt som et lite
barn.)

viser alt ved sin ferd (Lat som du gjør
noe med hendene.)
om hans liv blir
rent og rett

(Pek på pannen.)

Ordspråkene 20,11 (Håndflatene
åpnes som en
bok.)
Forberedelse: Ta 14 treklosser og nummerer dem. Skriv et ord av minneverset
på hver kloss (ikke glem henvisningen.)
Be barna hjelpe deg å bygge et tårn med
nummer 1 nederst, så 2 osv. Når tårnet
er ferdig, leser du minneverset og får
barna til å gjenta etter deg. La barna
skyve tårnet over ende og bygge det
opp igjen flere ganger. Hver gang leser
de verset og gjentar det.
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3

Leksen i praksis

Nye ferdigheter
Sett voksne hjelpere på hver sin stasjon rundt om i rommet. Barna skal gå til
stasjonene etter tur og lære forskjellige
ting: Knyte skolisser, dekke bordet, helle
vann fra mugge over i pappbeger, osv.
Oppsummering
Si: Jesus lærte nye ting, akkurat
som vi gjorde det nå nettopp. Jesus
lærte nye ferdigheter hjemme og i
farens snekkerverksted. Han
prøvde å gjøre sitt beste med alt
det han ble satt til. Hva lærte du å
gjøre i dag? Liker du å lære noe

4
❑ «Hjelpe-

skjema»mønster
(se side
29)
❑ papir
❑ fargestifter
❑ sakser

VI TJENER GUD NÅR VI
GJØR VÅRT ALLER BESTE.
La oss si den sammen!

Del med andre
Hjelpeskjema

Materiell:

nytt? Var det lett eller vanskelig?
Liker du å øve deg så du blir flinkt
til ting? Kan du bruke noe av det
du har lært til å hjelpe andre?
Minneverset vårt taler om det vi
gjør. Hva er våre gjerninger? Følger
andre med hvordan du gjør ting?
Tror du at de merker om du gjør
ditt beste? Husk . . .

Forberedelse: Kopier hjelpeskjemaet (se side 29) til alle barna.
Klipp langs den stiplede linjen og lag
kuponger som kan rives av. La barna
skrive navnet sitt på skjemaet der det
er satt av plass til det og fargelegge
bildene. (Voksne hjelper til dere det
trengs.)

Oppsummering
Spør: Hva kan du gjøre
hjemme denne uken der du virkelig
kan gjøre ditt beste? Du har laget
et hjelpeskjema. Hver gang du
hjelper til hjemme kan du rive av

en av kupongene og gi den til den
personen som du hjelper. Synes du
det er spennende å være hjelper
slik som Jesus denne uken?
Hvordan tror du familien din vil
like det når du er en flink hjelper
hjemme? Hva tror du Jesus vil synes
når han ser at du hjelper andre slik
han gjorde det? Husker du hvordan
Jesus gjorde arbeidet sitt? Han
gjorde alltid sitt beste. Husk . . .

VI TJENER GUD NÅR VI
GJØR VÅRT ALLER BESTE.
La oss si den sammen!

Avslutning
Nevn hvert enkelt barn med navn når du ber. Be om at de
skal gjøre sitt beste arbeid for Jesus denne uken.
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E L E V M A T E R I E L L

Pappas hjelper
Henvisninger
Matteus 13,55;
Markus 6,3; Alfa
& Omega 4, side
53-55 (DA:7274).

Minnevers
«Gutten viser alt
ved sin ferd om
hans liv blir rent
og rett»
(Ordspråkene
20,11).

Den røde
tråden

VI TJENER GUD
NÅR VI GJØR
VÅRT ALLER
BESTE.
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Hva er noen av de nye tingene du holder på å lære? Lærer du nye ting du kan hjelpe
til med hjemme? Når du gjør ditt beste, vokser du og blir som Jesus.
Faren til Jesus het Josef, og han var
tømmermann, eller snekker. En snekker
er en som lager og reparerer ting i tre.
Josef hadde et snekkerverksted like
ved huset. Han laget møbler i verkstedet
sitt. Hva slags møbler tror du han laget?
Han laget slike møbler som stoler og
bord, og andre
ting også.
Han laget
også redskaper. Vet du
hva et redskap
er for noe? Det
er noe du
bruker når du
skal gjøre en
jobb. Han tok
et trestykke og
gjorde det
glatt. Så tok
han en stein
og festet den
til enden på
trestykket. Han
laget et redskap som
banker ting.
Vet du hva
slags redskap
det var Josef laget? Riktig. Han laget en
hammer.
Josef laget også store redskaper, sånn
som ploger. Vet du hva en plog er? Det
er et redskap som graver opp jorden så
bonden kan få sådd til åkeren sin (om
mulig viser du barnet ditt et bilde av en
plog, eller bruk en kløftet pinne og vis
hvordan en plog graver i jorden.)
Josef lærte Jesus å snekre. Først lærte
han ham å bruke en hammer til å slå i

spiker med. Da Jesus ble litt større, lærte
Josef ham å bruke en sag og dele
tømmer med den. Tømmeret var ofte
tungt, så Jesus fikk sterke muskler av å
løfte det. Er du sterk? La meg få se
musklene dine.
Jesus måtte bruke mange skarpe redskaper i snekkerverkstedet.
Derfor var han
veldig forsiktig
når han arbeidet. Da Jesus
ble større, fikk
han lov av Josef
til å lage ting
helt alene. Jesus
satte alltid redskapene på plass
når han var
ferdig med dem.
Han hjalp også
til med å rydde.
Han hjalp Josef
og feiet verkstedgulvet etter
hver arbeidsdag.
Jesus var glad
i moren og faren
sin. Han likte å
hjelpe Josef i snekkerverkstedet. Han likte å
hjelpe Maria i huset. De var veldige glade
for at han var så hjelpsom. Jesus gjorde sitt
beste med alt han ble bedt om.
Jeg blir glad når dere hjelper meg.
Hva tror du at du kan gjøre for å hjelpe
til? Du kan vanne blomstene. Du kan
komme med ting til meg. Du kan tørke
støv av møblene. Når du hjelper til og
gjør ditt beste, vokser du deg stor og
sterk slik Jesus gjorde det.
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Aktiviteter
Sabbaten

Tirsdag

Les bibelfortellingen sammen hver dag denne uken
og bruk disse bevegelsene når dere øver på
minneverset sammen:
Gutten . . . . . . . . . . . .(Hold hånden et lite stykke
over bakken, omtrent så
høyt som et lite barn.)
viser alt ved sin ferd (Lat som du gjør noe med
hendene.)
om hans liv blir . . . .(Pek på pannen.)
rent og rett
Ordspråkene 20,11 .(Håndflatene åpnes som en
bok.)

Si: Josef lærte Jesus å bruke hammer (få barnet til å
gjøre bevegelsene), øks (bevegelser), bor (bevegelser i
ring), og skrujern (bevegelser). Tror du at Jesus hadde
harde eller myke muskler? Få se musklene dine. Tror
du Jesu hender var harde eller myke? Hvordan kjennes
hendene dine ut? Tror du at han ble skitten? Svett?
Trett? Sint? Be Gud om hjelp så du og barnet ditt kan
ligne mer på Jesus.

Søndag
Hjelp barnet ditt å mime alt det Jesus hjalp til med
hjemme og i snekkerverkstedet. Spør: Hva tror du
Jesus lærte å gjøre? Snakk om hvordan ditt barn kan
være en slik hjelper som Jesus.
Skynd deg og lag en rotete haug med blader, eller
sett bøkene slurvete på plass i hyllen. Spør barnet ditt
hvordan det ser ut. Gjør det om igjen, men denne
gangen gjør du en skikkelig jobb, eller du lar barnet
ditt vise deg hvordan det skal gjøres pent.

Mandag
Hjelp barnet ditt å «lese»
minneverset fra Bibelen. Snakk
om ordet gjerninger og
hvordan folk legger merke til
dem.
Ta en tur rundt i huset
og tell alt det som er laget
av tre. Hvor mye fant
dere? Spør: Hvem har
laget alt dette? Si: Jesus
laget også ting av tre.

Onsdag
Hjelp barnet
ditt å lage noe
med hammer og
spiker. Dra gjerne
innom et høvleri og se på alle de store treplankene. Si:
Tror du at Jesus laget ting med store trestykker? Hva
tror du han laget? Hva har du laget?
Takk Jesus for trærne som vi kan bruke til å lage
ting av.

Torsdag
Syng teksten nedenfor til melodien «Så går vi rundt
om en enebærbusk»:
Så gjør jeg så når jeg rydder pent opp,
rydder pent opp, rydder pent opp!
Jeg vil så gjerne hjelpe!
Minn barnet ditt om å gjøre sitt beste. Takk barnet
ditt fordi han/hun var flink til å hjelpe deg i dag.

Fredag
Hjelp barnet ditt å lære resten av familien
minneverset på kveldsandakten. Finn fram noen lekeverktøy og få barnet ditt til å late som det er Jesus og
hjelper Josef i snekkerverkstedet. Be barnet ditt lage
noe til hjemmet, og snakk om hvordan Jesus ville ha
gjort sitt aller beste. Be om at alle i familien skal gjøre
sitt beste for å ligne Jesus
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