LEKSE FEM

Knuste steintavler
Henvisninger
2. Mosebok 31,1832,1-8 og 15-19; 34,110; Alfa & Omega 1,
kap. 28

Minnevers:
«For du er god og
tilgir gjerne;»
(Salmene 86,5 –
første del)

Månedens tema
Gud åpenbarer seg for oss.

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Moses er lenge sammen med Gud på Sinai-fjellet. Folket oppgir håpet om å få se ham igjen. De presser Aron til å lage en gud
for dem, slik at denne kan gå foran dem på reisen, i.o.m. at de
ikke kan se verken Gud eller Moses. Aron lager en gullkalv av
gullsmykkene deres. De holder en støyende feiring mens de tilber
gullkalven som sin gud. Gud ber Moses om å gå ned og ta folket
for seg. Moses er så sint at han knuser steintavlene Gud har gitt
ham – tavlene med budene som Gud har risset inn med sin egen
finger. Moses ber Gud om å tilgi folket. Flere angrer oppriktig og
Gud tilgir dem.

Denne leksen handler om nåde
Mål:
At barna skal:
Vite at Gud tilgir hvis
de gjør noe galt eller
ikke bryr seg om å
gjøre hans vilje.
Føle den freden man
opplever når man vet
at man har fått
tilgivelse for
sine synder.
Gi respons ved å ta
imot og eie Guds tilgivelse.

Den røde tråden:
Gud elsker meg og
tilgir meg alt når jeg
ber ham om det.
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Ingen synd er for stor til at Gud kan tilgi den, så lenge synderen tilstår, angrer og virkelig ønsker å gjøre opp med Gud. Han
er barmhjertig og nådig og lengter etter at hans egenrådige barn
skal komme tilbake til ham for å ta imot hans tilgivelse.

Lærerens «verdt å vite»
«Sentralt på Sinai-halvøya ligger Sinai-fjellet. Det er et fjell som
er 3,2 km langt og 1,6 km bredt... og ligger godt synlig fra sletten
der Israels barn lå i leir. Sletten er jevn og godt egnet til å slå leir
på, omkranset av fjell. Den er omkring 3 km bred og 800 m
bred.... I faktiske mål er den på over 2.400.000 km2, og med forgreninger er den på over det dobbelte. Dette viser at Israels folk,
to millioner i tallet, ville finne rikelig med plass både til å høre og
se....Det finnes ikke noe annet sted mellom disse fjellene som er så
godt egnet for å gi og ta imot loven, som denne steinete
prekestolen...og det naturlige amfiteateret.» (Smith's Bible Dictionary,
pp. 634, 636.)

Dekorering av rommet
Se lekse 1.

NÅDE

Program
Program

1

Dittg
val

Minutter

Aktiviteter

Dette trenger du:

Velkommen

Til alle er
kommet

Ønsk velkommen ved
døren. Glade/bekymret?

Forberedende
aktiviteter

Inntil 10

A. «Puslespillet»

Store «steintavler» (gjerne 1 m
høye) tegnet på kartong e.l.

B. Gratis!

Div. tekst m. ordet «gratis», sakser,
tykt papir

Sang og bønn*

Inntil 10

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt

Diverse sangbøker
Barnas misjon
Kollektkurv, skilt m. ordlyden «Takk
for din nåde»

Bønn

2

Bibelfortellingen

Inntil 20

Å oppleve fortellingen

«Steintavlene» fra forrige uke, ryggsekk/er, tung stein e.l. (ca. 7 kg),
evt. gammelt teppe/gamle aviser
og/eller hard flate/plate.

Minnevers

Vi leser Bibelen

Bibler, tykt – gjerne rødt papir,
sakser, ti utklippede hjerter, tusj

3

Leksen i praksis

Inntil 15

«Jeg er lei for det»

Kopieringsoriginaler av «steintavlene», tegnesaker, søppelkurv

4

Del med andre

Inntil 15

Tilgivelsens farger

Tegneark, tegnesaker

OBS! Avslutning

En bok, en klebrig lapp

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

1

Ønsk barna velkommen ved døren. Spør dem om hvordan de har hatt
det i løpet av uken som er gått – hva de er glade for/bekymret over. La
dem begynne med den forberedelsesaktiviteten du har valgt å bruke.

Forberedende aktiviteter
Velg den eller de aktivitetene som passer best for din gruppe.

Materiell:
· store «steintavler» (gjerne
1 m høye) tegnet på kartong
e.l.

A. «Puslespillet»
Tegn opp «puslespill-brikker» på «steintavlene». Klipp brikkene fra hverandre. La
barna som gruppe få sette «puslespillet» sammen. (De trenger ikke å få vite hva resultatet skal bli!) Snakk sammen om dette: Synd skaper problemer for oss, men selv
om vi bryter de ti bud, vil Gud tilgi oss når vi ber ham om det. Han vil hjelpe oss
opp igjen når vi har falt.

Oppsummering
La barna få tid til å svare idet du spør: Hva er det som er lettest – å ødelegge
eller knuse noe, eller å reparere det igjen? Hvordan har vi det når vi har gjort
noe galt – når vi har brutt ett eller flere av de ti bud? Hva forteller Bibelen om
hvordan Gud behandler oss når vi gjør noe galt? La oss slå opp til og lese
Salmene 86,5 sammen. Når vi gjør en feil, hva kan vi gjøre og vite da? Vi leser 1.
Johannes 1,9. La oss si «Den røde tråden» sammen:
GUD ELSKER MEG OG TILGIR MEG ALT NÅR JEG BER HAM OM DET.

Materiell:
· div. tekst barna
kan klippe i
som inneholder
ordet «gratis»
· sakser
· tykt ark/papir
· limstifter

B. Gratis!
Samle sammen reklamer, brosjyrer, kataloger og annet som inneholder ordet
«gratis». Barna klipper ut ordene «gratis» og limer dem på arket.

Oppsummering
Si: Hva betyr ordet «gratis» for dere? Gud forteller oss at hans nåde er en
gave vi kan få helt gratis. Les høyt fra Efeserne 2,7.8. Vi kan ikke gjøre noe som
helst for å fortjene Guds nåde. Vi kan heller ikke gjøre noe som er så galt at Gud
vil nekte å gi den til oss. Hans kjærlighet og tilgivelse er gaver som vi får helt
gratis.
GUD ELSKER MEG OG TILGIR MEG ALT NÅR JEG BER HAM OM DET.
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Sang og bønn

Dittg
val

Fellesskap
Snakk sammen om hvordan barna har hatt det i løpet av uken som er gått – hva de er
glade for/bekymret over (bruk skjønn). Sett av tid til å dele erfaringer fra leksen de har hatt
denne uken. Marker fødselsdager og andre viktige begivenheter. Ønsk besøkende spesielt
velkommen og fortell alle hva de heter.

Forslag til sanger
«Guds nåde» (Barnas Lovsang nr. 202 a og b)
«Jeg vil forandre livet mitt» (Barnesangboka nr. 263 – vektlegg første vers)
«Guds kjærlighet» (Barnesangboka nr. 259)
«Å,å,å,å, hvor Gud er god mot meg» (Barnesangboka nr. 280)
«Han har kastet alle mine synder» (Barnas Lovsang nr. 205a og b, Min båt er så liten nr. 38)

Misjon
Bruk fortellingen i Barnas misjon.

Kollekt
Si: Nåden er det Gud gir oss av den ene grunnen at han elsker
oss så høyt. Når vi gjør noe galt, elsker han oss like høyt, og han
tilgir oss når vi ber ham om det. Kollekten i dag går til å fortelle
andre om at Gud elsker dem og tilgir dem. La oss synge kollektsangen vår mens vi sender rundt kollektkurven.

Materiell:
· «skilt» med ordlyden «Takk for
din nåde» festet
til kollektkurven

Bønn
Si: Fordi Gud viser oss en slik uendelig stor nåde, kan vi være sikre på at han tilgir
oss når vi ber ham om å gjøre det. La oss tenke på noe vi trenger tilgivelse for og be
stille (inni oss) til Gud om tilgivelse, mens vi forteller ham at vi er lei oss for det vi har
gjort. La oss ikke glemme å takke ham. Vi avslutter med å be den bønnen Jesus bad,
«Fader vår», sammen.
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2

Bibelfortellingen

Materiell:
· «steintavlene»
barna lagde i
forrige uke
· en eller flere
ryggsekker
· tung stein eller
annet som
veier omtrent
sju kilo
· evt. gammelt
teppe/gamle
aviser og/eller
hard flate/plate

Å oppleve fortellingen
Ta fram «steintavlene» som barna
lagde i forrige uke. Dersom noen av
barna ikke var tilstede i forrige uke, får
disse de tavlene dere da lagde ekstra.
Legg evt. et gammelt teppe, aviser
og/eller en hard flate på gulvet som kan
ta imot bruddstykkene og gjøre det
enklere å knuse tavlene.
Ta med minst én ryggsekk fylt med
omtrent sju kg (gjerne steiner, murstein
e.l.).
Fortell eller les bibelfortellingen.
Etter at Gud hadde gitt folket de ti
bud fra Sinai-fjellet, kalte han Moses opp
til fjellet. Gud ønsket å gi flere retningslinjer til israelittene slik at det skulle bli lettere for dem å leve etter budene i hverdagen.
Moses snakket lenge med Gud der
oppe på fjellet. Gud forklarte budene
nøye. Han gav Moses de ti bud skrevet
med sin egen finger. Moses var borte så
lenge som 40 dager, nesten 6 uker! Det
var så lenge at folket trodde at de aldri
skulle få se ham igjen. Derfor gikk de til
broren hans Aron.
«Aron,» sa de, «Moses har vært borte
så lenge. Vi vet ikke hva som er skjedd
med ham. Visst har han har ført oss ut av
Egypt, men nå har han forlatt oss. Vi vil
ha guder som vi kan se, akkurat slik som
egypterne!»
Aron visste at dette var galt, men
han var redd for folket. Derfor sa han:
«Gå hjem og si til alle at de skal gi meg
gulløreringene sine.»
Aron smeltet gullet og formet det til
en gullkalv. Israelittene var opprømte og
glade. De danset og ropte: «Dette er vår
gud. Det er denne som førte oss ut av

54

LEKSE FEM

slaveriet i Egypt. Dette er guden som skal
lede oss til det flotte nye landet vårt!»
Aron visste at han hadde gjort noe
galt. Han visste at folket brøt det andre
budet Gud hadde gitt dem. Likevel bygde
han et alter for gullkalven, og folket holdt
høytid for den mens de danset, sang,
spiste og drakk!
Moses var fremdeles oppe på fjellet
sammen med Gud, da Gud sa: «Gå ned,
for ditt folk, ..., har båret seg ille at. De
har laget seg en støpt kalv. Den har de
kastet seg ned for og ofret til...»
Moses skyndte seg ned fra fjellet
med de to store og tunge lovtavlene – de
helt spesielle steinene som Gud hadde
skrevet på med sin egen finger. Forsøk å
forestille dere alt dette: Sinai-fjellet er mer
enn to tusen meter høyt. Har noen av
dere noen gang klatret så langt, oppover
og oppover? Hvor lang tid tror dere at
dere ville brukt på det? Og hvordan tror
dere det ville gått dersom dere hadde
måttet bære en tung stein? (La det gå på
omgang å prøve den 7 kg tunge ryggsekken.) Hvordan kjennes det? Hvor langt
kan dere gå med slik bagasje?
Da Moses hadde kommet halvveis
ned fra fjellet, møtte han en av medhjelperne sine, Josva. Mens de gikk
videre nedover sammen, hørte de masse
bråk. Josva ble redd. «Jeg hører hærrop i
leiren! Kan noen ha angrepet israelittene?»
«Nei, sa Moses. «Det er ikke hærrop;
det er sang og skrål vi hører.»
Moses og Josva fortet seg videre. Da
de kom ned til leiren og fikk se gullkalven og dansen, ble Moses så sint at han
slengte lovtavlene mot fjellet og knuste
dem. (Barna knuser sine lovtavler. Pass
på at de gjør det på en trygg måte!)
Gud forstod hvordan Moses hadde
det. Han var lei seg for at hans folk
hadde syndet. Moses bad om at Gud

måtte tilgi israelittene, og det gjorde han.
Han elsket dem selv om det de hadde
gjort var veldig galt.
Nå bad Gud Moses om å lage to nye
steintavler og ta dem med opp på fjellet.
Der skrev Gud de ti bud igjen. Han tok
israelittene til seg som sitt folk igjen. Han
fortalte Moses at han ville velsigne dem
på en helt spesiell måte dersom de ville
holde seg nær til ham. For en fantastisk,
kjærlig og tilgivende Gud!
Akkurat på samme måte er det med
oss nå i dag. Gud tilgir oss når vi gjør noe
galt. Alt vi trenger å gjøre, er å be ham
om det. Når vi holder oss når til ham, vil
vi også oppleve hans kjærlighet og tilgivelse.

Oppsummering
Sett av tid til å la barna få svare idet
du spør: Hvorfor tror dere at det var så
vanskelig for israelittene å vente
tålmodig på at Moses skulle komme
ned fra fjellet? Hva tror dere at dere
ville gjort dersom dere hadde vært i
leiren da noen foreslo å lage en
avgud? Hvorfor tror dere at Gud skrev
de ti bud med sin egen finger på to
steintavler istedenfor å skrive dem i
en bok? (Fordi budene skulle vare i evig
tid.) Hva synes dere om det israelittene
gjorde mens Moses ikke var sammen
med dem? Hva ville dere ha gjort?
Hvordan tror dere det ville vært å se
Moses knuse de ti bud? Hva synes
dere om at Gud tilgav israelittene?
(Det hjelper meg til å forstå at han tilgir
meg også når jeg gjør noe galt; Jeg elsker
Gud enda høyere fordi han er så til-

givende, etc.) Når vi vet at vi har gjort
noe galt, hva bør vi gjøre da? (Be Gud
om tilgivelse. Forsøke å gjøre opp med
den jeg har vært ugrei med og be om tilgivelse for det jeg har gjort.) Hvor sikre
kan vi være på at Gud elsker oss og
tilgir alle syndene våre? (Helt sikre.) La
oss si «Den røde tråden» sammen:
GUD ELSKER MEG OG TILGIR
MEG ALT NÅR JEG BER HAM
OM DET.

Minnevers
Forsøk å lære barna minneverset ved
å repetere det sammen til rytmisk klapping: «For du er god og tilgir gjerne;»
(Salmene 86,5 – første del) Bruk for
eksempel åtte klapp, inkludert ordene
Salmene 86,5 [– «første del» kan gjerne
kuttes ut.] Gjenta inntil barna kan verset.

Vi leser Bibelen sammen
Skattejakt
Før sabbatsskolen klipper du ut ti
hjerter og skriver på spørsmålene og
bibeltekstene under – ett spørsmål og én
tekst på hvert.
1. Hvorfor ville israelittene lage en
avgud? 2. Mosebok 32,1
2. Hva brukte Aron da han lagde gullkalven? 2. Mosebok 32,2
3. Hva sa folket etter at Aron hadde
laget kalven? 2. Mosebok 32,4
4. Hva ropte Aron ut etter at han
hadde bygd et alter foran gullkalven?
2. Mosebok 32,5

Materiell:
· bibler
· tykt, gjerne
rødt papir
· sakser
· ti utklippede
hjerter
· tusj
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5. Beskriv de to lovtavlene som Moses
bar ned fra fjellet. 2. Mosebok 32,15
6. Hvem sa til Moses: «Det lyder hærrop i leiren»? 2. Mosebok 32,17
7. Hvor knuste Moses de ti bud?
2. Mosebok 32,19
8. Hvem hugde ut de to nye steintavlene? Hvem skrev på dem?
2. Mosebok 34,1
9. Hvem var det som skrev på de
første lovtavlene og hvordan ble det
gjort? 2. Mosebok 31,18
10. Hvordan beskrev Gud seg selv da
Moses tok med de nye lovtavlene til
ham? 2. Mosebok 34,6.
Gjem de ti hjertene rundt i rommet
før sabbatsskolen begynner. Be barna om
å lete etter dem. Når alle er blitt funnet,
setter barna seg tilbake ved plassene
sine. La barna lese opp ett spørsmål av
gangen, slå opp i Bibelen, lese bibelverset
og svare på spørsmålet. (Ingen må føle

seg presset til å lese høyt – barna kan
velge å gi hjertet videre til noen som har
lyst til å lese eller de kan gi det til en voksen.)

Oppsummering
Spør: Hvorfor tror dere at Moses
knuste de dyrebare lovtavlene som
Gud hadde skrevet på med sin egen
finger? (Fordi han var sint; han ville vise
at folket hadde brutt Guds bud osv.) Les
høyt fra 2. Mosebok 34,6-7 igjen. Hva
kan vi si til oss selv når vi er motløse
over noe galt vi har gjort? (Gud er
barmhjertig, nådig, full av kjærlighet og
trofasthet. Selv om han straffer de
skyldige som ikke ber om tilgivelse, tilgir
han ondskap, opprør og synd.) Har dere
lyst til å fortelle andre om dette? La
oss si «Den røde tråden» igjen:
GUD ELSKER MEG OG TILGIR
MEG ALT NÅR JEG BER HAM
OM DET.

3

Leksen i praksis
Materiell:
· «steintavlene»
klippet ut i
papir i
passende farge
– én til hver.
(kopieringsoriginal s.141)
· tegnesaker
· søppelkurv
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«Jeg er lei for det»
Del ut «steintavlene» til barna. Si: I
bibelfortellingen i dag fikk vi høre at
Moses brøt i stykker steintavlene fordi
folket var ulydige. Av og til bryter vi
også de ti bud. Nå skal vi tenke på ett
eller annet galt vi har gjort og tegne
eller skrive det på disse «steintavlene».
Ingen trenger å få vite hva vi tegner
eller skriver på dem – det er mellom
oss og Gud. Når vi har tegnet og
skrevet ferdig, river vi i stykker «steintavlene» for å vise at vi brøt budene
når vi gjorde noe galt. La oss nå be
stille til Jesus og be ham om tilgivelse
for det vi er lei oss for. Så takker vi
ham for at han tilgir oss og ber ham
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om at vi må bli mer like ham. (Ha en
stille bønnestund nå.) Etter den stille
bønnestunden ber du høyt: Kjære
Gud, vi har alle sammen gjort gale ting
som vi er lei oss for, og det ber vi deg
om tilgivelse for. Takk for at du alltid
tilgir oss og elsker oss! Amen.
Si: Nå sender jeg rundt søppelkurven slik at dere kan kaste «steintavlene» vi nettopp rev i stykker. Gud
kaster ikke vekk budene, men han
tilgir og kaster vekk, eller glemmer,
våre synder når vi ber ham om det.
((Etter en idé fra K-3-Fun-To-Learn Bible Lessons, vol. 2, Loveland, CO:
Group,1995, pp. 87,88.))

Oppsummering
Si: Vi kastet syndene våre i søppelkurven for å minne hverandre på
at når vi ber Gud om tilgivelse for noe
galt vi har gjort, da er syndene våre

borte. Hva gjør Gud med syndene vi
har bedt om tilgivelse for? La oss se
etter svaret i biblene våre. Vi leser fra
Mika 7,19. Forklar teksten. Gud viser oss
barmhjertighet (– bruk gjerne ord som
kjærlighet og nåde for å forklare ordet
barmhjertighet) og han vil tråkke på
syndene våre og han vil kaste dem
ned i det dype havet. Dette betyr at

han vil glemme dem. Hva synes dere
om dette? (Lettelse, glede, elsker Gud
osv.) Hva kan vi huske på når vi er
motløse fordi vi har gjort noe galt? La
oss si «Den røde tråden» sammen:
GUD ELSKER MEG OG TILGIR
MEG ALT NÅR JEG BER HAM
OM DET.

4

Del med andre
Tilgivelsens
farger

Materiell:

· tegneark
Spør om noen
· tegnesaker
har lyst til å lese
Romerne 3,23 og 24.
Si: Disse bibelversene forteller oss at vi
har syndet alle sammen. Hvordan har
vi det når vi har gjort noe vi vet er
galt? Del ut tegneark og tegnesaker.
Tegn et bilde av dere selv som viser
hvordan dere har det når dere har
gjort noe galt. Etterpå velger dere én
eller flere andre farger og tegner et
bilde av dere selv etter at dere har
bedt om tilgivelse og vet at Gud har
tilgitt dere. Denne tegningen tar dere
med hjem, viser den til en venn og
forteller om den. Fortell vennen deres
at Gud gjør det samme for alle som
ber ham om det.

Oppsummering
Spør: Hvilke farger brukte dere for
å tegne bildet av dere selv etter at Gud
hadde tilgitt dere? (Ta imot svar.)
Hvorfor valgte dere den/de fargen(e)?
(Den/de er lys(e) og glad(e). Det er sånn
jeg føler meg når jeg er tilgitt, osv.)

Hvorfor får tilgivelsen oss til å føle oss
slik dere nettopp tegnet det? (Fordi tilgivelse er en god og glad følelse. Jeg
synes det er som om en stor, mørk sky er
blitt borte og jeg kan se solen igjen, etc.)
Hvem vil dere vise tegningen til og hva
vil dere fortelle? (Ta imot svar.) La oss
huske «Den røde tråden» for i dag og
gjenta den sammen:
GUD ELSKER MEG OG TILGIR
MEG ALT NÅR JEG BER HAM
OM DET.
(Etter en idé av Gail Rice, The Textures of Grace in Our Schools,
Lincoln, NE: AdventSource, p. 9.)

Avslutning
Vis fram en hvilken som helst bok,
men det er en fordel om det ikke er en
billedbok. Si: La oss, hver enkelt av oss,
forestille oss at denne boken handler
om våre liv. På noen av sidene i boken
står det om ting vi ikke burde ha gjort
– gale ting. Skriv «TILGITT» på lappen,
åpne boken og fest den på en av sidene.
Gud kan gi historien om våre liv en
lykkelig slutt. Han tilgir oss våre synder. La oss sammen takke Gud for den
store nåden han viser oss. Spør etter en
som har lyst til å be og takke Gud for
dette. Avslutt gjerne med din egen bønn.

Materiell:
· en bok
· en merkelapp
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ELEVMATERIELL
Henvisninger
2. Mosebok 31,1832,1-8 og 15-19;
34,1-10; Alfa &
Omega 1, kap. 28

Minnevers:
«For du er god og
tilgir gjerne;»
(Salmene 86,5 –
første del)

Den røde
tråden:
Gud elsker meg og
tilgir meg alt når
jeg ber ham om
det.
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Knuste steintavler
Har det hendt at du har vært sint fordi
noen har gjort noe galt? Har du noen gang
sagt unnskyld til mamma eller pappa eller
en venn? Var det lett? Har du opplevd at
noen har kommet og sagt unnskyld til deg
etter at de har såret deg? Israelittene såret
Gud veldig. De hadde en veldig god grunn til
å be om unnskyldning. Hva gjorde Gud da?
Etter at Gud hadde gitt folket de ti
bud fra Sinai-fjellet, kalte han Moses opp
til fjellet. Gud ønsket å gi flere retningslinjer til israelittene slik at det skulle bli lettere for dem å leve etter budene i hverdagen.
Moses snakket lenge med Gud der
oppe på fjellet. Gud forklarte budene
nøye. Han gav Moses de ti bud skrevet
med sin egen finger. Moses var borte så
lenge som 40 dager, nesten 6 uker! Det
var så lenge at folket trodde at de aldri
skulle få se ham igjen. Derfor gikk de til
broren hans Aron.
«Aron,» sa de, «Moses har vært borte
så lenge. Vi vet ikke hva som er skjedd
med ham. Visst har han har ført oss ut av
Egypt, men nå har han forlatt oss. Vi vil
ha guder som vi kan se, akkurat slik som
egypterne!»
Aron visste at dette var galt, men
han var redd for folket. Derfor sa han:
«Gå hjem og si til alle at de skal gi meg
gulløreringene sine.»
Aron smeltet gullet og formet det til
en gullkalv. Israelittene var opprømte og
glade. De danset og ropte: «Dette er vår
gud. Det er denne som førte oss ut av
slaveriet i Egypt. Dette er guden som skal
lede oss til det flotte nye landet vårt!»
Aron visste at han hadde gjort noe
galt. Han visste at folket brøt det andre
budet Gud hadde gitt dem. Likevel bygde
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han et alter for gullkalven, og folket holdt
høytid for den mens de danset, sang,
spiste og drakk!
Moses var fremdeles oppe på fjellet
sammen med Gud, da Gud sa: «Gå ned,
for ditt folk, ..., har båret seg ille at. De har
laget seg en støpt kalv. Den har de kastet
seg ned for og ofret til...»
Moses skyndte seg ned fra fjellet. Han
bar med seg de to helt spesielle steinene
som Gud hadde skrevet på med sin egen
finger.
Da Moses hadde kommet halvveis
ned fra fjellet, møtte han en av medhjelperne sine, Josva. Mens de gikk videre
nedover sammen, hørte de masse bråk.
Josva ble redd. «Jeg hører hærrop i leiren!
Kan noen ha angrepet israelittene?»
«Nei, sa Moses. «Det er ikke hærrop;
det er sang og skrål vi hører.»
Moses og Josva fortet seg videre. Da
de kom ned til leiren og fikk se gullkalven
og dansen, ble Moses så sint at han
slengte lovtavlene mot fjellet og knuste
dem.
Gud forstod hvordan Moses hadde
det. Guds folk hadde syndet. Moses bønnfalt Gud om å tilgi israelittene, og det
gjorde han. Han elsket dem selv om det
de hadde gjort var veldig galt.
Nå bad Gud Moses om å lage to nye
steintavler og ta dem med opp på fjellet.
Der skrev Gud igjen de ti bud med sin
egen finger. Han tok israelittene til seg
som sitt folk igjen, og han lovte dem at
han ville velsigne dem på en helt spesiell
måte dersom de ville holde seg nær til
ham. For en fantastisk, kjærlig og tilgivende Gud!
Akkurat på samme måte er det med
oss nå i dag. Gud tilgir oss når vi gjør noe
galt. Alt vi trenger å gjøre er å be ham
om det. Når vi holder oss når til ham, vil
vi også oppleve hans kjærlighet og tilgivelse.

Daglige aktiviteter
Sabbaten
· Hvis dere bor slik til at det er mulig, leser dere
bibelfortellingen mens dere ser utover en dal.
Tenk dere at dere er Moses som ser ned på Israel
som tilber gullkalven.
· Les Salmene 86,5 for familien din. (Du kan også
spørre en annen om å lese for deg.) Klapp rytmen til verset slik du gjorde det på sabbatsskolen.)
· Syng sangen «Vet du hvorfor gleden er i meg»
(Barnesangboka nr. 235 B og N, Min båt er så liten
nr. 20) . Takk Gud for hans kjærlighet og tilgivelse.
Søndag
· Les 2. Mosebok 31,18; 32,1-8 og 15-19 sammen
som andakt.
· Lag en «fjell-collage». Klipp ut bilder av fjell og
stein fra gamle blader og lim dem sammen på et
ark, slik at du på en måte lager ditt eget fjell. Gi
fjellet ditt det samme navnet som det fjellet der
israelittene lå i leir (2. Mosebok 19,23). Forestill
deg at du var sammen med israelittene ved foten
av fjellet. Hvordan tror du det ville vært?
· Si fram minneverset til en voksen.
Mandag
· Les 2. Mosebok 32,19 igjen, gjerne som familieandakt. Moses ble sint og knuste lovtavlene.
Snakk sammen om når dere mener det er greit å
være sint.
· Tegn og klipp ut åtte fjell. Skriv ett ord fra minneverset på hvert av «fjellene». (Ikke glem bibelhenvisningen! [Salmene 86,5 – første del]) Ordne fjellene slik at de ligger i riktig rekkefølge.
· Syng sangen «Guds kjærlighet» (Barnesangboka
nr. 259)
· Snakk sammen om hva dere i din familie kan
takke Gud spesielt for. Be sammen og takk ham.
Tirsdag
· Les 2. Mosebok 34,1-10 med familien din.
Hvordan beskriver versene 6 og 7 Gud?
· Tegn og klipp ut de ti bud. Fest dem på til et
speil. Nå fester du ordet «Gud» til en ren vaskeklut – bruk f. eks. en sikkerhetsnål og en papir-

lapp der du har skrevet «Gud». Skitne deg til litt i
ansiktet. Se deg selv i speilet der du har festet de
ti bud. Hvordan skal du bli ren i ansiktet? Skal du
bruke speilet? Nei, du bruker vaskekluten der du
har festet ordet «Gud»! De ti bud kan ikke tilgi
våre synder. De sender oss til Gud. Det er bare
Gud som kan tilgi oss.
Onsdag
· Les Salmene 51,9, gjerne som familieandakt.
Snakk sammen i familien om hva dette verset
betyr.
· Skriv ordene «Guds nåde» øverst på et papir. Hvor
mange ord kan du lage av bokstavene G-U-D-SN-Å-D-E? La familien din hjelpe deg. Snakk sammen om Guds kjærlighet. *
· Ordne «minnevers-fjellene» dine i riktig rekkefølge og si minneverset som en bønn til Gud.
Torsdag
· Les 1. Johannes 1,9 sammen med familien din.
Hva betyr det å bekjenne? Hva er det som skjer
når vi bekjenner?
· Ha litt konditorfarge i et glass vann. Be en voksen om å tilsette litt klor i vannet. Hva skjer?
Kloret står for Jesus som tilgir oss. De gale tingene vi gjør forsvinner fra våre liv når vi ber
Jesus om å tilgi oss.
· Forsøk å si minneverset utenat.
Fredag
· Har dere en vedovn eller en peis, setter dere dere
rundt den når dere skal ha kveldsandakt. Lag en
liten sketsj over bibelfortellingen om Moses, Gud,
Israel og gullkalven.
· Si fram minneverset sammen. Les eller repeter 1.
Johannes 1,9 sammen. Gi ut små papirlapper til
alle. Tegne eller skrive ned en gal ting dere har
gjort. Ikke se på hverandres lapper. Takk Gud for
at han tilgir syndene våre. Nå kaster dere lappene inn i ilden og ser på at de brenner opp.
Hvis dere ikke har mulighet til dette, kan dere
rive lappene i bitte små biter og sammen gå og
kaste dem i søppelkurven. Husk at når Gud tilgir
syndene våre, glemmer han dem også (Jeremia
31,34).
· Takk Gud for hans bud og for at han tilgir oss når
vi gjør noe galt og ber ham om tilgivelse.
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