NIENDE
Abram følger Gud

År A
1. kvartal
9. lekse

FELLESSKAP

Fellesskap betyr å elske hverandre.

Henvisninger
Henvisninger: 1 Mos 12,1-9; Apg 7,2-7; Heb 11,8-12; Alfa og Omega 1, s. 105-113.

Minnevers
«Så drog Abram av sted, som Herren hadde sagt ham.» 1 Mos 12,4

Mål
At barna må:
Vite at Abram elsket familien og slektningene sine, og var glad da Gud ledet
dem til et bedre sted.
Føle kjærlighet til familiene sine og være villige til å la Gud lede dem og familiene deres.
Gi respons ved å be Gud om å lede familiene deres hver dag.

Den røde tråden

Kristne familier elsker hverandre og følger Gud.

Innledning
Kort sammendrag av
bibelfortellingen
Gud leder Abram, Sarai, Lot og hele
deres hus, fra Ur til Kanaans land. De bosetter seg der. Gud lover å gjøre dem til en
stor nasjon, å velsigne menneskene som arbeider sammen med og for dem, og at alle
jordens folk vil bli velsignet gjennom dem.
Denne leksen handler om
fellesskap
Abram og familien og slektningene fulgte
Guds vilje og etablerte et samfunn på et nytt
sted. De var Guds menighet på den tiden.
Gud velsigner og leder familier og
menigheter også i dag.
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«Fremdeles er det mange som blir prøvd på
samme måte som Abraham. De hører riktignok
ikke Guds stemme direkte fra himmelen, men
Herren kaller dem gjennom undervisningen i sitt
ord og ved måten han leder dem på. Det blir
kanskje krevd at de skal oppgi en karriere som
gir utsikt til rikdom og ære, eller at de skal forlate en hyggelig og fordelaktig omgangskrets og
skille lag med slekt og venner for å gi seg ut på
en sti som tilsynelatende bare bringer selvfornektelse, offer og prøvelse.» (Alfa og Omega 1, s.
106)

Lærerens «verdt å vite»
Kallet fra himmelen kom første gang til
Abraham mens han enda bodde i Ur i Kaldea.

LEKSE
Program
PROGRAM

MINUTTER

AKTIVITETER

DETTE TRENGER DU

Velkommen Til alle er kommet

1

Forberedelses- Inntil 10
aktiviteter

A. Pakking

B. Følg lederen
C. Lag en kamel eller en sau

*
2

3
4

Sang og
bønn*
Bibelfortell.
Bibelfortellingen

suitcaseeller
or travel
bag;for
clothes
Koffert
bag; klær
ferie på et
for a vacation
in a warm
place
varmt
sted og klær
for ferie
på et
and clothes
kaldt
sted for a vacation in a
cold place
kart;
map;maskeringstape
masking tape (optional)
copy
of
illustration……
on page
144av
kopi av illustrasjon
til hvert
for
each
child,
cotton
balls
(cotton
barna; bomullsdotter eller
wool) or polyester
polyesterfyll.,
lim fiberfill, glue,
scissors

Se side 96.

*Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.
Inntil 20

Opplev bibelfortellingen

Kostyme for Abram, evt.
kassettspiller

Minnevers

bibler

Leksen
i praksis

Inntil 15

papir, tegnesaker

Del med
andre

Inntil 15

magneter, binders

I lydighet mot kallet flyttet han til Karan. Så langt drog
farens familie sammen med ham. For på tross av sin
avgudsdyrkelse tjente de også den sanne Gud. Abraham
ble boende i Karan til Tarah døde. Men etter farens død
påla Gud ham å dra videre. Men broren Nakor og hans
familie klynget seg til sitt hjem og sine avguder. Den eneste
som valgte å dele pilegrimslivet med Abraham – foruten
hans kone Sarai – var Lot, sønn til Haran, Abrahams bror
som hadde vært død i mange år. Likevel var det en ganske
stor flokk som drog ut fra Mesopotamia. Abraham hadde
allerede en anselig mengde storfe og småfe, som var
Østens rikdom, og dessuten mange tjenere og medhjelpere. Han drog ut fra sine fedres land for aldri mer å
vende tilbake. Derfor tok han med seg alt han eide, alle
eiendelene de hadde samlet, og de tjenestefolkene de
hadde fått i Karan. Blant dem var det mange som lot seg
lede av edlere hensyn enn det som gjaldt deres arbeid og
selviske interesser. I Karan hadde Abraham og Sara ledet

andre til å tilbe den sanne Gud.. Disse ønsket fortsatt å tilbe
og tjene Herren, Abrahams Gud. De sluttet seg til
Abrahams husstand og fulgte ham til løftets land. De drog
ut for å reise til Kanaan, og de kom til Kanaan. (Alfa og
Omega 1, s. 107, 108)

Dekorering av rommet
Lag en teltinngang ved å henge stoff over en
stokk og feste den ene fliken til siden. Sett fram gryter,
panner, en opprullet matte, håndkle eller teppe ved inngangen. Plasser leketøyssauer eller -geiter rundt inngangen.
Lag en plakat som sier: «Når Jesus leder vil jeg følge
ham.» Bruk bilder av kart og forskjellige transportmidler.
Lag en plakat som sier: «Hvordan Abram levde:» Bruk
bilder av nomadefolk og dyrene deres i ørkenen.
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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. Spør om det er noe fra siste lekse de har lyst til å snakke om.
La dem begynne med den forberedelsesaktiviteten du har valgt å bruke.

1

Forberedelsesaktiviteter
Velg den aktiviteten som passer best i din klasse.

A. Pakking

Du
trenger:
❑ Koffert eller

bag

Si: Jeg skal på ferie til et sted der det er varmt. Kan dere pakke
det jeg trenger? La barna velge ut de klærne som passer og legge dem i
kofferten. Etterpå sjekker du at de har pakket de riktige klærne. Si: Nå skal
jeg på ferie til et sted der det er kaldt. Kan dere pakke for meg?
La barna pakke kofferten med klær som passer å ha på et kaldt sted. Etterpå
sjekker du kofferten igjen.

❑ Klær som

passer i
varmt vær
❑ Klær som
passer i
kaldt vær

Oppsummering
Spør: Hvorfor pakket vi dette [hold opp et klesplagg] til en
ferie på et varmt sted og ikke på et kaldt sted? Er det spennende
å pakke for å dra på ferie? Hvor mange dager pleier dere å være
borte når dere er på ferie? Hvor mye pakker dere? Hvor mye ville
dere pakke hvis dere skulle flytte til et nytt sted? I bibelfortellingen i dag, ba Gud Abram om å forlate hjemstedet sitt og ta med
seg familien sin og alt han eide. Abram visste ikke engang hvor han
skulle reise! Men Abram og familien hans gjorde som Gud sa fordi

Kristne familier elsker hverandre og følger Gud.
Si det sammen med meg.

B. Følg lederen

Du
trenger:
❑ et kart
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Be barna om å stille seg opp bak deg. Si: Nå skal vi ut på en reise.
Jeg ser på kartet, og vil at dere skal følge etter meg. Hør godt
etter!
Si f. eks. «ta tre skritt til høyre», «ta to skritt til venstre», «gå til vinduet»,
«sett dere ned», «de som står først og sist i rekken, bytter plass», etc. Led
barna rundt i rommet, og til slutt tilbake til plassene sine.

9. LEKSE

Alternativ: Lag en labyrint av stoler eller ved å bruke maskeringstape på gulvet. La barna prøve å finne veien gjennom den.

Oppsummering
Spør: Liker dere å følge beskjeder? Var det lett eller vanskelig å
følge mine beskjeder? Pleier dere å vite hvor dere skal når dere skal
på reise? Hva med foreldrene deres? Hvordan ville det være hvis dere
måtte ut på en reise uten å vite hvor dere skulle eller hvordan dere
skulle komme fram? Det er det som skjedde i fortellingen vår i dag.
Gud ba Abram om å dra fra Ur sammen med familien sin. Gud sa at
han ville vise Abram hvor han skulle dra. Abram og familien hans
ville gjerne følge Gud.

Kristne familier elsker hverandre og følger Gud.
Si det sammen med meg.
Alternativ oppsummering: Spør: Hvor mange var det som fant veien
gjennom labyrinten alene? Hvor mange var det som trengte hjelp?
Hvordan føles det å ikke vite hvor dere skal? Det var det som skjedde
med Abram. Gud ba Abram om å dra fra Ur sammen med familien
sin. Gud sa at han ville vise Abram hvor han skulle dra. Abram og
familien hans ville gjerne følge Gud.

Kristne familier elsker hverandre og følger Gud.
Si det sammen med meg.

C. Lag en sau eller en kamel
Gi hvert av barna en kopi av dyreillustrasjonene. Hjelp dem med å lime på
bomullsdottene eller polyesterfyllet når de har klippet ut sauen eller kamelen.
Oppsummering
Spør: Ville dere ta med dere en kamel hvis dere skulle ut på en
stor reise? Hvorfor/hvorfor ikke? Ville dere ta med dere en flokk
med sauer? Hvorfor/hvorfor ikke? Ville dere tatt med én sau? I
fortellingen i dag hører vi om at Abram dro ut på en lang reise.
Han tok med seg familien sin og sauene og kamelene sine. De dro
av gårde fordi Gud ba dem om det.

Kristne familier elsker hverandre og følger Gud.
Si det sammen med meg.

Du
trenger:
❑ kopi av

kamel- og
lamillustrasjon
kamel bak i
heftet til
hvert av
barna
❑ bomullsdotter eller
polyesterfyll
❑ lim
❑ sakser
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2

Bibelfortellingen

Opplev bibelfortellingen

Du
trenger:
❑ kostyme for

Abram
❑ evt. kas-

settspiller
❑ en voksen
mann

Hovedpersoner
Abram (spilles av en voksen) som
skal lede barna til det lovede land.
Gud (spilles av en voksen som er
gjemt i rommet. Evt. bruk opptak).
Forteller

Kostyme
Den som spiller Abram har på seg
kappe og hodeplagg.
Scene
Sett møblene slik at barna må gå rundt
dem. Kanskje dere vil ta med barna på
en tur ut eller til andre steder i kirken.
Stemme: Abram!
Abram: Ja? (Abram ser seg rundt og klør
seg i hodet. Han lurer på hvem som roper.)

Abram (til barna i klassen): Nå skal dere
være familien og tjenerne mine. Gud har
bedt meg om å pakke og reise fra Ur.
Han vil at vi skal dra til et nytt land som
han vil vise oss. Jeg vet ikke hvor det er,
men jeg vil følge Gud, så nå reiser vi. La
oss begynne å pakke. Kamelene vil bære
tingene våre.
Forteller: Så Abram og kona hans,
Sarai, og nevøen hans, Lot, og alle tjenerne deres, pakket alt det de eide. (Be
barna late som om de pakker og lesser på
dyrene sine.)

Abram: (faller på kne) Her er jeg, Herre.

Forteller: Det var ikke lett for Abram og
Sarai å ta farvel med slektninger og gode
venner. Men de visste at Gud kalte dem,
og de ville følge Gud. Snart var de klare
til å dra.

Stemme: Jeg vil at du skal dra bort fra
denne byen, Ur. Ta familien din og tjenerne dine og alle dyrene og dra til et
land som jeg vil vise deg.

Abram: Ha det! Farvel! (Abram vinker til
venner og slektninger.)(Til barna) Nå drar
vi! Følg etter meg! Vi skal følge Gud sammen.

Abram: Til et annet sted, Gud? Et annet
land?

Forteller: Alle tjenerne, sauene, geitene
og kamelene fulgte Abram da han dro
fra Ur. (Hvis dere laget sauer og kameler i
forberedelsesaktiviten, kan barna holde
dem opp når de følger etter Abram.)

Stemme: Abram! Jeg er Herren din Gud
som skapte himmelen og jorden.

Stemme: Jeg vil velsigne deg, Abram.
Jeg vil beskytte deg. Jeg vil gjøre familien
din til en stor nasjon. Og gjennom familien din vil hele jorden bli velsignet.
Abram: Jeg vil gjøre det du vil jeg skal
gjøre, Herre.
Forteller: Abram stolte på Gud og ville
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gjøre det han sa. Så han begynte å
pakke. Han snakket med tjenerne, og de
samlet dyrene. Alle gjorde seg klare til å
dra. Han snakket med kona si, nevøene
og vennene sine, men det var bare en av
nevøene hans som ville være med.

Det var veldig langt å gå dit Gud ville at
Abram skulle dra. Abram visste ikke akkurat hvor han skulle. Men han visste at
Gud ledet ham, og det var nok. Abram
fulgte Gud.

9. LEKSE

Abram: (Til klassen) Jeg er ikke helt
sikker på hvor vi skal, men vi følger Gud.
Han vil lede oss til det stedet han vil. Det
vil ta mange dager, men vi skal hvile oss
på veien. La oss stanse her og hvile oss
litt. (Abram leder barna tilbake til plassene
sine.)

Minnevers
Slå opp i 1 Mos 12 og pek på de ni
første versene. Si: Bibelfortellingen i
dag er hentet herfra i Bibelen, som
er Guds ord. Pek så på 4. vers og si:
Her er minneverset. Les det høyt og si
det mens du gjør disse bevegelsene:
Så drog Abram av sted pek
forover

Oppsummering
Spør: Hva tror dere Abram følte
da han hørte at Gud snakket til
ham? Hvordan ville dere føle det
dersom Gud sa til dere at han ville
at dere skulle flytte? Abram og
Sarai måtte ta farvel med vennene
sine og mange av slektningene.
Hva ville dere synes om å reise fra
vennene deres? Hvor mange i
Abrams familie ble med ham?
Abram og familien hans var glad i
hverandre og de elsket Gud.

som Herren

pek
oppover

hadde sagt ham

pek på
munnen

Gjenta dette sammen til barna kan
verset.

Kristne familier elsker
hverandre og følger Gud.
Si det sammen med meg.
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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
Jesus elsker alle små
Jeg går ikke ensom her
(Barnas Lovsang nr. 161)
Om jeg er liten eller stor
Ja, nå vet jeg hva jeg vil
(Min båt er så liten, s. 21)
Her er veien som jeg nå skal vandre
La mine føtter gå
Misjon
Si: Gud har en plan for alle. I dag skal vi høre om (presenter hovedpersonen) og hvordan Gud virket på (ham/henne). Bruk fortellingen
fra Barnas Misjon eller en annen fortelling som passer.
Kollekt
Bruk en krukke, eske e.l. som representerer den divisjonen kollekten går til
dette kvartalet. (F. eks. lim på et kart over området.) Si: Når vi gir
kollekt, hjelper vi andre til å lære å lytte til Guds stemme.
Bønn
Lag en bønneterning ved å lime et bilde på hver side av esken. Kast
terningen og be spesielt for den det er bilde av på toppen. Bruk terningen
gjennom resten av kvartalet.
* Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.

Du
trenger:
❑ en firkantet

eske
❑ seks bilder

av noen
som står
deg nær, f.
eks. foreldre, venner,
søsken,
lærere etc.
❑ lim
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3

Leksen i praksis

Spør: Er det noen av dere som
har flyttet til et nytt sted noen
gang, slik som Abram? For å følge
Guds vilje, måtte Abram pakke sakene sine og flytte. Men Gud leder
oss på forskjellige måter. Det er
slett ikke sikkert at det er Guds
vilje at dere skal flytte. Kan dere
komme på andre måter Gud kan
lede familiene deres på?
(Forslag: Gud kan hjelpe dere til å få
gode venner, gjøre dere friske, beskytte
dere når dere reiser, hjelpe foreldrene
deres til å finne en god jobb, hjelpe
foreldrene deres til å finne en grei
barnevakt etc.)
Del ut tegnesaker og si: I dag kan
dere tegne et bilde av hvordan Gud

har ledet og hjulpet familien
deres.

Du
trenger:

❑ papir
Oppsummering
❑ tegnesaker
Når dere er ferdige, kan du la
de barna som har lyst, vise fram tegningene sine og fortelle om dem.
Spør: Leder Gud familien deres
hver dag? (ja, nei, vet ikke) La barna
svare, og forsikre barna om at Gud alltid
ønsker å lede oss. Hva synes dere om
at Gud leder familiene deres?

Kristne familier elsker
hverandre og følger Gud.
Si det sammen med meg.

4

Del med andre

La barna sitte rundt et bord. Gi hvert
av barna en liten magnet og noen
binders. Vis dem hvordan de kan sette
bindersene sammen til en lenke. La dem
utforske hvordan magneten tiltrekker seg
bindersene. Be dem prøve å bruke magneten til å trekke binderskjeden bortover
bordet.

sammen. Hva er det som
Du
binder oss sammen? (kjærlighet)
trenger:
Så dere hvordan magneten
ledet binderskjedene? Hvem
❑ små magkan magneten minne oss om?
neter
(Gud) Ta med dere magneten
❑ binders (av
og bindersene hjem og vis
metall)
noen andre hva magneten gjør.

Kristne familier elsker
hverandre og følger Gud.

Oppsummering
Spør: Nå later vi som om hver av
bindersene er en i familien din. Se
hvordan alle i familien er bundet

Si det sammen med meg en gang
til.

Avslutning
Be Gud om å velsigne hver av familiene som er representert i gruppen, og at alle må være åpne for å bli ledet av ham i uken som kommer.
Forbered at barna kan synge på sabbatsskoleåpningen eller gudstjenesten neste sabbat.
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E L E V M A T E R I E L L

Henvisninger
1 Mos 12,1-9;
Apg 7,2-7; Heb
11,8-12; Alfa og
Omega 1, s. 105113.

Abram følger Gud

«Abram! Abram!»
Abram så seg rundt. Han kunne ikke
se noen. Hvem er det som roper på
meg? undret han.
«Abram! Jeg er Herren din Gud som
skapte
himmelen og jorden.»
Minnevers
Abram
sto helt stille. Han holdt
«Så drog Abram
pusten.
Han
hørte godt etter, for det var
av sted, som
Gud
som
snakket
med ham.
Herren hadde
«Jeg
vil
at
sagt ham.» 1 Mos
du skal dra
12,4
bort fra byen
Ur,» sa Gud.
Den røde
«Dra bort fra
tråden
din fars hus
til det landet
som jeg vil
vise deg.»
«Jeg vil
gjøre familien din til et
stort folk,»
fortsatte
Gud. «Jeg vil
velsigne deg
og bevare
deg. Og
gjennom din
familie vil
hele jorden
bli velsignet.»
Gud forklarte Abram
at verdens
frelser ville
bli født inn i hans familie mange år
senere.
Det var ikke noen lett ting Gud ba
Abram om. Men Abram og Sarai ønsket
å følge Gud, så de begynte å pakke alt
de eide. Sarai og tjenerne hennes gjorde
teltene klare til reisen.

Kristne familier
elsker hverandre og følger
Gud.
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Lot, som var nevøen til Abram,
bestemte seg for å bli med Abram og
Sarai. Så Lot og familien og tjenerne
hans pakket også tingene sine. De samlet
dyrene sine og gjorde klar teltene til
reisen.
Til slutt kom dagen da alt var klart.
Abram og Sarai sto opp grytidlig.
Tjenerne var også oppe. Lot, familien og
tjenerne
hans var
klare. Alle
hjalp til med
å lesse tingene sine på
dyrene.
Sauene
brekte og
stampet
nervøst
omkring.
Endelig
kunne
Abram,
Sarai, Lot og
alle tjenerne
begynne å
gå nedover
den støvete
veien. Det
var en lang,
lang vei å
gå til det
landet Gud
hadde lovet
dem. Abram
visste ikke en gang nøyaktig hvor de
skulle gå. Men han visste at Gud ledet
dem, og det var nok for ham. Abram og
alle de som var med ham, ønsket å følge
Gud.
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Aktiviteter
Sabbat
Hjelp barnet å gi
magneten og kjeden
av binders fra sabbatsskolen med en
de har lyst til. Hvem
representerer bindersene? Magneten? Syng
en sang om å dele, f.
eks. «Jeg har to leker og
jeg er glad» eller «Mange
har det ikke godt». Be for
den som har fått gaven.
Bruk disse bevegelsene når
dere sier minneverset hver dag denne
uken:
Så drog Abram av sted.. pek forover
som Herren .................... pek oppover
hadde sagt ham............. pek på munnen

Søndag
Les bibelfortellingen fra 1 Mos 12,1-5. Spør: Hva
var det Gud ba Abram om å gjøre? Hvordan tror du
Abram følte det å skulle forlate hjemmet? Hva ville du
tatt med deg hvis du skulle være med Abram? Be om
at Gud vil lede familien deres denne uken.

Mandag
Lek «Hermegåsa» med barnet. Bytt på å være den
som bestemmer. Spør: Hvem vil du skal lede familien
deres? (Gud) Snakk sammen om hvordan Gud leder
familien deres. Takk Gud for hans ord, Bibelen, som
hjelper oss til å vite hvordan han leder oss hver dag.

Tirsdag
Gå en lang tur med barnet ditt i dag, men ikke si
hvor dere skal. Bestem hva dere skal ha på dere, hva

dere skal ha med, hva dere skal spise osv.
Gå til et fint sted og spis nisten deres der.
Snakk om familien til Abram og hvordan
de forberedte seg for reisen. Hva tok de
med seg? Hva spiste de?

Onsdag
Snakk om de som var med Abram på
reisen (Sarai, Lot og hans familie, tjenerne).
Er det noen som kunne
tenkes å bli med dere
hvis familien deres
skulle ut på en lang
reise? Si navnene deres og tell
dem. Takk Gud for at han leder
dere når dere er på reise.

Torsdag
Syng «Jeg har besluttet å
følge Jesus». Lag et rytmeinstrument ved putte ris, bønner
eller småsteiner i et lite glass
med skrulokk. La barnet bruke
det når dere synger. Takk Gud
for at han leder familien deres
i dag.

Fredag
Repeter bibelfortellingen i
andakten i dag. La hver
enkelt fortelle om en
gang Gud ledet dem
eller familien deres til å
gjøre noe spesielt eller til å
dra til et spesielt sted. La barnet bruke
rytmeinstrumentet som dere laget i går mens dere synger «Jeg har besluttet å følge Jesus». Takk ham for at
han har ledet familien deres denne uken.
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