LEKTIE
År A
1. kvartal
Lektie 3

En særlig dag
Ugens tekst og referencer:
1 Mos 2,1-3; Patriarker og Profeter s.19-21.

Huskevers:
”Gud velsignede den syvende dag og helligede den”
(1 Mos 2,3)

Hovedformålet er, at børnene …
Ved, at Gud viste os kærlighed ved at skabe sabbatten for vores skyld.
Føler at de er glade for sabbatten.
Viser det, ved at nyde sabbatten, Guds gave.

Tema:

Gud skabte sabbatten, fordi han elsker os.

Parat til at undervise
Bibelhistorien kort fortalt

Til læreren

Gud skaber sabbatten som en særlig tid,
hvor vi kan huske på alt, hvad han har
skabt for os, og hvor vi kan nyde ham,
vores familie, og den verden, som han har
skabt.

”De første seks dage af hver uge er givet
til mennesket til at arbejde i, ligesom Gud
brugte de samme dage til skabelsen. Den
syvende dag har Gud sat til side, som en
hviledag, til ihukommelse af, at han skabte
verden, og hvilede bagefter.” (The Spirit of
Prophecy, vol. 1, p.86)
”Gud så, at sabbatten var nødvendig for
menneskene, selv i Paradiset. De trængte
til at lægge deres egne interesser og arbejde til side én af ugens syv dage, så de
i større grad kunne betragte Guds værk
og tænke på hans magt og godhed. De

Dette er en historie om nåde
Gud viste os sin kærlighed og forståelse
for alle vores behov, da han skabte sabbatten som en dag, hvor vi kunne hvile,
tænke på ham og slappe af. Denne gave
har altid været der for alle mennesker.
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Programoversigt
Program

Minutter

Aktiviteter

max
10 min.

A.

Min sabbatsbog

B.

Sabbatsfest

Materialer

Velkomst
1

*
2

3
4

Leg og lær
aktiviteter

Farvet karton, papir, hullemaskine,
garn eller snor, tegneredskaber
Fest-ting, festmad

Sang og bøn

max
10 min.

*Sang og bøn kan bruges når
som helst i programmet

Se siden med *Sang og bøn.

Bibelhistorie

max
20 min.

Oplev bibelhistorien

Rytme/rasle-instrumenter

Bibelhistorien

Bibler

Forstå
bibelhistorien

max
15 min.

Sabbatssuppe

Tæppe eller lagen eller kasse

Brug
bibelhistorien

max
15 min.

Sabbatsskoleinvitationer

Festinvitationer eller papir/pap,
tegneredskaber og andre kreative
materialer

trængte til en sabbat for at minde dem
endnu tydeligere om Gud og vække deres
taknemmelighed, fordi alt, hvad de nød
og ejede, kom fra Skaberens gavmilde
hånd.
Det er Guds plan, at sabbatten skal lede
menneskenes sind til at betragte hans
skaberværk. Naturen taler til deres sanser
og forkynder, at der er en levende Gud,
Skaberen, altets øverste hersker… Den
skønhed, der klæder jorden, er et tegn på
Guds kærlighed. Vi kan se den i de evige
høje, de høje træer, de spirende knopper

og de spæde blomster. Alt taler til os om
Gud. Sabbatten, der stadig peger hen
mod ham, der skabte alt dette, opfordrer
menneskene til at åbne naturens bog og
der finde Skaberens visdom, magt og kærlighed.” (Patriarker og Profeter, s.19).

Forslag til dekoration
Se uge 1.
Alt efter hvilken leg og lær-aktivitet, du
vælger, kan du stille et bord op i lokalet.
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Hvordan du underviser
Velkomst
Byd børnene velkommen ved døren. Spørg hvordan deres uge er gået – hvad
de er glade for/ kede af. Spørg dem, om der er noget, de har spekuleret på
fra sidste uges historie. Sæt dem i gang med den leg og lær aktivitet, som
du har valgt.

1

Leg og lær aktiviteter
Vælg den eller de aktiviteter, der passer bedst til børnenes alder og modenhed.

Medbring:
• Farvet karton
• Papir
• Hullemaskine
• Garn eller snor
• Tegneredskaber

A. Leg med regler
Giv børnene fire-fem ark papir og to ark karton hver. Lav en lille bog ved at bruge
kartonet som omslag, lave huller i siden og binde noget snor igennem hullerne.
Skriv ”Min Sabbatsbog” på forsiden. [NB: Det er en god idé at gøre dette på forhånd.
Du kan evt. lave omrids af bogstaverne, som børnene kan farvelægge.]
Sig: Sabbat er en dag, hvor vi tager hen til nogle særlige stæder, gør
særlige ting, og spiser særlig mad. Nu skal vi tegne billeder i vores bog
om de særlige ting, som vi gør på sabbatten. Du kan bede børnene om at
tænke på sabbatsmad eller -slik, gåture, sabbatsvenner; særlige steder, vi besøger
om sabbatten; historier eller sange eller andre sjove ting. Børnene kan tage bøgerne
med hjem og udfylde dem, når de kommer i tanke om andre ting at tegne.
[NB: Det vil være en stor hjælp for børnene, hvis de kan se en bog, som du har lavet på
forhånd, som de kan få idéer fra.]
Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på disse spørgsmål: Hvad er det, der gør sabbatten
til en særlig dag? Hvilke ting kan I godt lide at gøre på en sabbat? Gud
elsker os så meget, at han gjorde sabbatten til en helt særlig dag. Husk
at:

Medbring:
• Fest-ting (fx
flag, plakater,
balloner, serpentiner, farvede paptallerkener og krus,
hatte osv.)
• Festmad (fx
lagkage, boller og kakao,
frugt og kiks
osv. Husk drikkelse!)
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Gud skabte sabbatten, fordi han elsker os.

B. Sabbatsfest
Lad børnene hjælpe dig med at dække et festbord. Mens I gør klar, kan du snakke
om, hvor dejligt det er at gøre klar til fest. Forklar børnene, at de kun har fødselsdag
én gang om året, men Gud har lavet en fødselsdag hver uge, sabbatten. I kan synge
denne fødselsdagssang, eller en anden, som I selv finder på.
I dag er det Jordens fødselsdag, hurra, hurra, hurra!
For sabbatten er tegnet på, at Gud han skabte Jorden så,
fordi han elsker alle os, der bor på den.
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Tilbagemelding
Giv børnene tid til at svare på disse spørgsmål, mens I spiser jeres festmad: Hvilke
andre dage kan man holde fest på? (fødselsdage, jul, nytår, bryllupsdage, Skt.
Hans, fastelavn osv.) Spiser vi en særlig slags mad på de dage? Hvad er det?
Holder vi fest med nogle særlige venner eller vores familie? Hvordan gør
I jer klar til at holde festen? Sabbatten er også en festdag. Hvad er de
ting, der gør sabbatten særlig? Husk, at:
Gud skabte sabbatten, fordi han elsker os.
Sig det sammen med mig.

Noter
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Sang og bøn

*

Fællesskab
Fortæl om børnenes glæder og sorger (hvad de har været glade for eller kede af)
ud fra det de fortalte, da de kom (det som er passende). Byd gæsterne specielt
velkommen og introducer dem ved navn. Husk at bemærke, hvis nogen har haft
fødselsdag i ugens løb.
Sangforslag
Jesus skabte solen – (Her bor Jesus, s. 11)
Hvem skabte stjernerne? – (Syng og mal, nr. 19)
Hvem har skabt alle… – (Syng og mal, nr. 18)
Vil du vide, hvordan det lød? – (Syng og mal, nr. 59)
Gud, han skabte stjernerne – (Syng og mal, nr. 9)
Gud skabte hvalen – (Syng og mal, nr. 13)
Kære Gud, jeg takker dig – (Syng og mal, nr. 35)
Skaberværket – (Syng og mal, nr. 50)
Til arbejd’ har vi dage seks – (Børnesange, nr. 58)
Jeg er glad hver sabbatsdag – (Vi synger med de minste, nr. 1)
Mission
Sig: Vi er glade for at kunne fejre sabbat, den dejlige dag, som Gud
har skabt for os. Du kan spørge et barn eller en voksen, som har boet
i et andet land, om at fortælle, hvordan de holder sabbat der, eller
kan du bruge historien fra Børnenes missionshistorie.
Kollekt
Sig: Vores kollekt bliver brugt til at hjælpe andre piger og drenge til
at høre om sabbatten, den gave, som Jesus har givet os.
Bøn
Spørg: Hvad kan gøre jer glade på en sabbat? Hvis den ting, som bliver
nævnt, er i lokalet, eller hvis der er et billede af det, så kan barnet
holde tingen, mens du beder. (sko, mad, sange, familien osv.) Tak, Jesus,
fordi du har givet os (tingen, der blev nævnt). Giv hvert barn mulighed for
at takke Gud for den gave.
(*Sang og bøn kan bruges når som helst i programmet)
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Bibelhistorien

Oplev bibelhistorien
Bed børnene om at bruge instrumentet,
hver gang du siger ”sabbat”. Hvis du ikke
har nogle instrumenter, kan børnene bare
klappe eller trampe.
Eva vågnede og kiggede sig omkring.
Den varme sol var lige ved at krybe
op over Jorden. (Peg på et punkt, der
er foran dig.) Nu prøver vi at forestille
os, hvad der skete den dag.
Eva vendte sig om og kiggede bagved sig. Aftenen før havde solen lige
gået ned der. (Peg på et punkt, der er
bagved dig.) Det kan være hun tænkte: Jeg må spørge Gud, hvad der sker
med solen om natten.
Så huskede hun det. Gud havde
sagt, at det ville blive en særlig dag
i dag. Eva kiggede ned til Adam,
som lå og sov. Hun prikkede forsigtigt Adam på skulderen. ”Vågn op,
Adam,” sagde hun. ”I dag er en særlig dag. Gud sagde, at han ville være
sammen med os hele dagen.”
Adam satte sig op og strakte sig
lidt. Hvor var det en smuk dag! Det
ville blive hans og Evas første rigtige
dag på jorden. De skulle udforske og
se så mange ting.
”Adam? Eva?” hørte de en stemme
sige. Det var Gud! Han havde kommet hen til dem for at være sammen
med dem. ”Dette er en særlig dag.
Jeg vil kalde den for Sabbat. (Lille
pause). Jeg vil være sammen med jer
hele dagen. Jeg har lavet sådan et
flot hjem til jer, og jeg vil gerne vise
jer det. Er I klar?
”Vi er klar,” sagde Adam.¨
”Ja,” sagde Eva, ”dette bliver en
god dag.”
Gud gik hen til et træ, og plukkede en rund orange frugt. ”Disse
er gode at spise til morgenmad,”
smilede han, ”især på en sabbat.”
(Lille pause). Han viste Adam og Eva,
hvordan man skrællede appelsinen.

Snart begyndte den søde saft at løbe
ned af deres fingre.
Det var en virkelig god gåtur, de
fik den sabbat. (Lille pause). De var
henne at stå og kigge på et kæmpestort vandfald. De gik også hen
til en sø, hvor de kiggede på svaner.
De smagte på alle mulige forskellige frugter. Der var mange smukke
fugle, som kom og satte sig på deres
fingre og hoveder. De red også på
løver og elefanter og legede med
aberne.
Da solen var ved at gå ned, satte de
sig på en lille bakke og kiggede på
den flotte solnedgang. Gud spurgte,
”var det en god sabbat?” (Lille pause).
”Jeg synes dette er en helt særlig
dag. Nu er jeg færdig med mit arbejde med at skabe Jorden. Denne
dag ville jeg gerne bruge på at være
sammen med jer. Det vil være sabbat (lille pause) hver syvende dag.
Resten af dagene kan I bruge på at
passe haven og dyrene. Jeg vil også
være sammen med jer de dage, men
sabbatten (lille pause) har jeg sat
til side, så vi kan være sammen hele
dagen.”
”Det har været en dejlig dag,”
sagde Adam, lige da solen var gået
ned.
De sad stille et stykke tid. Så sagde
Eva: ”Tak, Gud. Tak for den dejlige
dag. Tak for sabbatten.”

Medbring:
• rytme/rasleinstrumenter

Tilbagemelding
Giv dem tid til at svare, når du spørger:
Hvordan tror I, Adam og Eva havde
det med at være sammen med Gud
en hel dag? Tror I, Gud var træt,
da han havde skabt en hel verden?
Hvorfor ville han hvile sig selv? Tror
I, Gud lavede sabbatten til ham selv,
eller til menneskene? Hvorfor?
Gud skabte sabbatten, fordi
han elsker os.
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Medbring:
• Bibler

Bibelhistorien

Huskeverset

Slå op i Bibelen til 1 Mos 2 og vis det
til børnene. Sig: Vores historie i dag
kommer fra dette sted i Bibelen. Peg
på hvert vers idet du læser dem højt. Vær
sikker på at børnene forstår, at historien
står i Bibelen.
Spørg: Hvem skabte denne specielle dag til os? Hvorfor? Hvilken dag
er det? Hvem var sammen med Gud
på den allerførste sabbat? Hvad lavede de? Husk:

Peg på 1 Mos 2, vers 3, og sig: Her står
vores huskevers til i dag. Læs verset, og
lær børnene verset med disse fagter:

Gud skabte sabbatten, fordi
han elsker os.

Gud (Peg opad).
velsignede (Vend håndfladerne nedad, og lad som om
at du sætter hænderne på nogens hoved).
den syvende dag (Vis syv
fingre).
og helligede den (Læg
håndfladerne mod hinanden).

Noter
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Forstå bibelhistorien

Sabbatssuppe
Sæt tæppet, lagenet eller kassen i midten
af lokalet, og spørg: Hvad er suppe?
(Forskellige grønsager, der er blandet sammen med væske.) Sig: I dag skal vi lave
sabbatssuppe. Vi skal ikke bruge en
gryde, men vi bruger en kasse [eller et
tæppe]. Hver af jer skal være en del af
suppen. For at komme ind i sabbatsgryden, skal man tænke på noget at
lave om sabbatten, som kan minde

4

os om Jesus eller skabelsen. Det kan
være, at nogle af børnene skal hjælpes lidt
på vej. Når alle børnene er i ”gryden”, er
suppen færdig. Du kan godt gentage aktiviteten.
Spørg: Hvorfor skabte Gud sabbatten?
Gud skabte sabbatten, fordi
han elsker os.

Medbring:
• Et tæppe eller
et lagen eller
en kasse, der
er stor nok, til
at børnene kan
være i den

Sig det med mig.

Brug bibelhistorien

Sabbatsskoleinvitationer

Tilbagemelding

Bed børnene om at tænke på en, som
de gerne vil invitere med i Bibelklub/sabbatskole næste uge. Giv dem en festinvitation, eller lad dem lave deres egen og
dekorere den med glimmer, garn, klistermærker eller andet. Bed dem om at give
invitationen til en ven.

Spørg: Hvor mange af jer inviterer
folk med til jeres fødselsdag? Hvad
fejrer vi om sabbatten? (Verdens fødselsdag) Brug din invitation til at invitere
en ven til at komme og fejre Verdens fødselsdag, fordi
Gud skabte sabbatten, fordi
han elsker os.

Medbring:
• Festinvitationer
eller papir/
pap
• Tegneredskaber og
andre kreative materialer

Afslutning
Tak Gud for sabbatten, som viser
hans kærlighed til os. Bed om, at
Gud vil hjælpe os til at få andre til at
komme i Bibelklub/sabbatskole.
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B Ø R N E N E S

B I B E L H I S T O R I E

En særlig dag
Ugens tekst
og referencer
1 Mos 2,1-3
Patriarker og
Profeter s.19-21.

Huskevers
”Gud velsignede
den syvende
dag og helligede
den”
(1 Mos 2,3)

Tema
Gud
skabte en
vidunderlig
verden, fordi
han elsker
mig.

Eva vågnede og kiggede sig omkring. Den
varme sol var lige ved at krybe op over
Jorden. I går aftes havde hun set den gå
langsomt ned. Det kan være hun tænkte:
Jeg må spørge Gud, hvad der sker med
solen om natten.
Nu prøver vi at forestille os, hvad der
skete resten af dagen.
Eva hørte grenene på træerne, der hvislede i vinden. En lille fugl
med mange farver havde sin
rede der. Eva lo lidt. Hun løftede sin hånd op, og fuglen
fløj ned og satte sig på en af
hendes fingre.
Nu kom der en stor flot
løve. Den strakte sig søvnigt, og lagde sig til rette
ved Evas ben. Eva aede den
på dens smukke manke, og
løven rykkede sig tættere på
hende.
Sommerfuglene
legede
tagfat over græsset. Man
kunne også høre nogle elefanter, som truttede i det fjerne.
Eva prikkede forsigtigt Adam på skulderen. Adam åbnede øjnene og smilede til
Eva. Så hørte de begge en stemme, der
kom nærmere. Det var Gud!
Gud satte sig ned ved siden af dem. Han
aede løven lidt, og sagde: ”Vi har en hel
dag, vi kan bruge sammen.” Han gav Eva
en stor duftende appelsin og viste hende,
hvordan man skræller den. Eva delte appelsinen med Adam, og de smagte begge
på den dejlige saft.

”Kom,” sagde Gud, ”lad og gå ud på
opdagelse.”
Så gik de tre rundt i Edens Have, den
særlige have, som Gud havde skabt til
Adam og Eva. Gud plukkede en fin lilla
blomst og gav den til Eva. Han plukkede
en håndfuld vindruer og sagde: ”Jeg tror
godt, I kan lide dem, prøv at smage!”
Adam og Eva kunne høre den brusende
flod længe før de kunne
se den. Vandet glimtede i
morgensolen. Eva kiggede
ned ad floden, og undrede
sig over, hvor vandet mon
flød hen?
Gud var sammen med
Adam og Eva hele dagen.
De prøvede at smage på
mange forskellige slags
mad. De løb og hoppede
rundt i græsmarkerne. De
sang sange til Gud sammen med englene.
”Jeg velsigner denne
dag, og gør den hellig,” forklarede Gud,
”fordi jeg vil hvile mig efter at have skabt
hele jorden. Hver syvende dag bliver en
sabbat. Det bliver vores særlige dag, hvor
vi kan være sammen.”
Og så gik solen ned. Nu var jordens allerførste uge gået. Det var den allerførste
sabbat. Sabbatten kommer stadig til os
hver syvende dag. Det er den dag, hvor vi
kan være sammen med Gud, og glæde os
over alt, hvad han har skabt for os.
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Leg og lær
Lørdag
• Læs 1 Mos 2,1-3 sammen. Hjælp dit barn med at bruge
bevægelserne, som det har lært i Bibelklubben/sabbatskolen, for at kunne huske verset.
• Hjælp dit barn med at aflevere den invitation, som det har
lavet i Bibelklubben/sabbatskolen. Tak Gud for venner.
Søndag
• Lav en kalender på syv dage. Hjælp
barnet med dagligt at tegne en ting,
som Gud skabte på den ugedag. På
den første dag skabte Gud lyset. Tak
Gud for lyset.
• Brug bevægelserne, og sig
huskeværset sammen.
Mandag
• Læs bibelhistorien sammen, og
udfyld feltet i kalenderen. Denne
dag skabte Gud luft og vand. Gå
udenfor og træk noget frisk luft. Tak
Gud for vandet, hver gang i drikker det i dag. Øv huskeverset.
Tag dybe åndedrag, mens I siger det sammen.
Tirsdag
• Hjælp dit barn med at vælge en ven, som kan blive inviteret
med i Bibelklub/sabbatskole. Hjælp barnet med at udfylde

dagens felt i kalenderen. Denne dag skabte Gud land og
planter. Se på nogle af de planter, som Gud har skabt.
• Sig huskeverset med bevægelser. Del det med et andet
familiemedlem.
Onsdag
• Gå ud og nyd solskinnet. I aften kan I gå ud og se på
månen og stjernerne. Tak Gud for dem.
• Sig huskeverset sammen. Udfyld feltet i kalenderen. Denne
dag skabte Gud solen, månen og stjernerne.
Torsdag
• Udfyld torsdagens felt i kalenderen. Denne dag skabte
Gud fugle og fisk. Sig huskeverset sammen. Tak Gud for at
skabte fugle og fisk.
Fredag
• Tegn i fredagens felt. Denne dag
skabte Gud dyr og mennesker. Lad
barnet opføre sig som et dyr. Glæd
jer til at nyde dagen i morgen.
• Syng ”Jeg er glad hver sabbatsdag”.
Tak Gud for alt, hvad han har skabt,
og for at han skabte sabbatten.

