LEKSE SEKS

En bolig for Gud
Henvisninger
2. Mosebok 25,1-9;
35,4-9;
Alfa & Omega 1,
kap. 30

Minnevers:
«La dem reise en helligdom for meg, og
jeg vil bo midt iblant
dem.» (2. Mosebok
25,8)

Mål:
At barna skal:
Vite at Gud ønsker at
de skal tilbe ham i
kirken og ta med
gavene sine til ham.
Føle seg villige til å gi
tid, talent og pengegaver til Guds
menighet.
Gi respons ved jevnlig å delta i gudstjenester og ved å gi
gaver i form av sin
tid, sitt talent og sine
penger.

Den røde tråden:
Jeg tilber Gud når jeg
gir ham gavene
mine.
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Månedens tema
Vi svarer på Guds godhet ved å tilbe ham.

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Gud ønsker å ha en bolig i israelittenes leir. Derfor gir han
Moses en nøyaktig beskrivelse av hvordan dette bærbare tabernaklet skal bygges. Han inviterer israelittene til delta i dette prosjektet ved å komme med gaver til byggingen av tabernaklet.
Folket gir villig dyrebart metall, edelstener, dyreskinn, treverk og
tekstiler som kjærlige gaver til Guds bolig.

Denne leksen handler om tilbedelse
Hengivenhet til Gud og en oppofrende ånd er passende måter
å vise vår Herre at vi tilber og elsker ham helt og fullt. Vi gir ham
det budskapet at han er mye viktigere enn noen av de materielle
tingene han har gitt oss. Når vi gir ham rikelige gaver, takker vi
ham også for alle hans gaver til oss.

Lærerens «verdt å vite»
«Mens byggingen av helligdommen pågikk, kom det stadig
folk, unge og gamle, menn, kvinner og barn, med sine gaver, inntil
de som hadde oppsyn med arbeidet, mente at de hadde nok, ja,
endog mer enn de kunne bruke…Alle som elsker Gud og tjener
ham, og som verdsetter velsignelsen ved hans hellige nærvær, vil
legge den samme offervilje for dagen når det gjelder å bygge hus
hvor Gud kan møte dem. Med glede vil de bringe ham et offer av
det aller beste de eier.» (Alfa & Omega 1, kap. 30, s. 320)

Dekorering av rommet
Leksene 6-9 omhandler byggingen av tabernaklet i ørkenen
og senere Salomos tempel. Samle og still ut forskjellige ting som
kan ha blitt brukt som gaver til begge byggeprosjektene. Sett
gjerne fram bilder av tabernaklet, templet og deres egen kirkebygning. Forslag til kilder: The SDA Bible Commentary, bibelordbok
eller leksikon.

TILBEDELSE

Program
Program

Minutter

Aktiviteter

Dette trenger du:

Velkommen

Til alle er
kommet

Ønsk velkommen ved Ingenting
døren. Glade/bekymret?

1

Forberedende
aktiviteter

Inntil 10

«Gave-eske»*

Dittg
val

Sang og bønn*

Inntil 10

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt

Små esker, selvklebende lapper,
papir, blyanter, sakser, evt. litt
ekstra kollekt.

Diverse sangbøker
Barnas misjon
* Kollektesker laget under den forberedende aktiviteten

Bønn

2

Bibelfortellingen

Inntil 20

Å oppleve fortellingen

Stort bilde av tabernaklet, stort
bilde av øverstepresten i
presteskrudet

Minnevers

Vi leser Bibelen

Bibler, bilde av helligdommen, bilde
av øverstepresten i presteskrudet

Ti 10-kroninger, bibler

3

Leksen i praksis

Inntil 15

«Hva bør jeg gi?»

4

Del med andre

Inntil 15

«En spesiell gave til
Guds hus»

*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 forberedende aktiviteten.

Forberedende aktivitet
Materiell:
· små esker
· selvklebende
lapper
· papir
· blyanter
· sakser
· evt. litt ekstra
kollekt i
bakhånd til
barn som ikke
har med
kollekt

«Gave-eske»
Gi alle barna en liten eske og en selvklebende lapp med ordene «Når jeg gir
gavene mine, tilber jeg Gud.» Dersom du ikke har esker tilgjengelig, kan dere lage dem
av stivt papir ved å brette opp og lime tre kanter. La barna tegne opp en hånd hver på
et ark. Klipp ut hendene og fest dem på eskene. Skriv barnas navn midt på hånden og
fest den selvklebende lappen rett ved. Sett eskene fram under kollekten. Barna kan
legge kollekten i esken sin mens du minner dem om at det å gi penger, er en måte å
tilbe Gud på. De kan gjerne ta eskene sine med hjem og bruke dem til å legge tilside
kollekt til neste sabbat.

Oppsummering
Spør: Hvorfor gir vi kollekt på sabbatsskolen? (For å støtte Guds verk, for å
takke ham for alle hans velsignelser, fordi jeg har lyst, fordi jeg elsker Gud osv.)
Hvorfor tror dere at Gud ber oss om å gi ham gaver? – Han er jo allmektig og
kan egentlig ordne det han vil uten vår hjelp, ikke sant? (Han ber oss om gaver
slik at vi kan få oppleve gleden ved å gi; for å hjelpe oss å lære å være uselviske osv.)
Gir vi fordi vi har lyst eller fordi vi føler at vi må? (Ta imot svar.) Les høyt fra 2.
Korinterne 9,7.
«Den røde tråden» for i dag er slik:

JEG TILBER GUD NÅR JEG GIR HAM GAVENE MINE.
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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
«Klinge, klinge» (Kollektsang)
«Du er du og duger» (Barnesangboka nr. 28)
«Du har to øyne» (Barnesangboka nr. 154 a og b)

Misjon
Bruk fortellingen i Barnas misjon.

Kollekt

Materiell:
· kollektesker
laget under
den forberedende
aktiviteten

Bønn
Si: Bønn er en helt spesiell måte å tilbe Gud på. Når vi snakker med Jesus, tilber vi
ham. Har dere en spesiell venn, eller er det kanskje en i familien dere liker å sitte og
snakke med? Det er dette som er bønn - en god samtale med vår nære venn Jesus.
Jesus elsker at vi tilber ham ved at vi snakker med ham. Har dere noe spesielt dere
gjerne vil takke ham for her i dag? Ta imot bønneemner og takk til Gud.
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Bibelfortellingen
Materiell:
· stort bilde av
tabernaklet
· stort bilde av
øverstepresten
i presteskrudet

Å oppleve fortellingen
Si: Det er mye planlegging som
skal til når man skal bygge en ny
kirke. En arkitekt lager tegninger som
viser bygningsarbeiderne hvordan de
skal arbeide. Bygningsarbeiderne
skaffer de materialene som skal til.
Medlemmene i menigheten gir ekstra
mange gaver slik at det blir penger til
materialene og lønn til bygningsarbeiderne. I dag skal vi få høre en
fortelling om en menighet som gledet
seg over det nye gudshuset de skulle
bygge, og derfor gav de rikelig med
gaver fra hjertet.
Når jeg forteller, vil jeg gjerne at
dere svarer meg når dere hører disse
ordene:

Når jeg sier:
Gud
Bolig/en
Kom/me med, gi, gav

Sier dere:
Jeg elsker deg, Gud!
Amen!
Til Gud!

Øv på disse svarene et par ganger og
gå så videre med fortellingen.
Israelittene kunne se Guds – (Jeg
elsker deg, Gud!) tilstedeværelse hver dag.
De så opp på skyen som ledet dem om
dagen og husket på at Gud – (Jeg elsker
deg, Gud!) var med dem. Hver natt så de
ildstøtten og kjente varmen fra Guds –
(Jeg elsker deg, Gud!) nærvær. Likevel var
ikke det nok. De trengte et helt spesielt
sted der de kunne møte Gud – (Jeg elsker
deg, Gud!) Han ønsket at hans folk skulle
vite at han var med dem hele tiden, og at
de kunne komme og tilbe ham. Gud –
(Jeg elsker deg, Gud!) ønsket å ha en bolig
– Amen! i israelittenes leir.
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Gud – (Jeg elsker deg, Gud!) visste
nøyaktig hvordan boligen – Amen! hans
skulle være. Han gav bygningsplanen til
Moses. Der var hver minste detalj
beskrevet, slik at folket skulle vite nøyaktig hva de skulle gjøre når de begynte
byggingen. (Vis bildet av tabernaklet.)
Gud – (Jeg elsker deg, Gud!) snakket
med Moses og sa: «Si til israelittene at de
skal komme med – (Til Gud!) gaver til
meg. Av hver den som kjenner trang til
det, skal dere ta imot en gave til meg.
Dette er gavene som dere skal ta imot av
dem: gull, sølv og bronse, fiolett, purpurrød og karmosinrød ull, fint lingarn og
geiteragg, rødfargede værskinn, delfinskinn og akasietre, olje til lysestaken, balsam…karneol og andre edelstener….(Vis
fram bildet av øversteprestens kjortel.) La
dem reise helligdommen for meg, og jeg
vil bo midt iblant dem.»
Det var viktig for Gud – (Jeg elsker
deg, Gud!) at ingen følte at de måtte gi –
(Til Gud!) gaver til byggingen av hans
bolig – Amen! Derfor sa han til Moses at
de skulle ta imot gaver bare av dem som
kjente trang til å gi – (Til Gud!) – altså de
som virkelig hadde lyst til å gi – (Til Gud!)
Mange mennesker kom med – (Til
Gud!) smykkene og speilene av edle metaller som egypterne hadde gitt dem da
de reiste fra Egypt. De var glade for å
komme med – (Til Gud!) dem, fordi de
syntes det var mye bedre å lage en fin
bolig – (Amen!) for Gud – (Jeg elsker deg,
Gud!) der de kunne tilbe ham, enn å ha
smykkene og speilene for seg selv. De
gav – (Til Gud!) de mest verdifulle tingene
sine til Gud – (Jeg elsker deg, Gud!), slik at
han skulle få det beste og det vakreste
stedet i hele leiren. De var glade for å
kunne gi – (Til Gud!) noe som var til hjelp
for å bygge et spesielt sted der de kunne
møte Gud– (Jeg elsker deg, Gud!). De
hadde sett Guds – (Jeg elsker deg, Gud!)

allmakt. De kjente hans plan, og de ønsket å kunne prise og tilbe ham på en helt
spesiell måte.
Vi kan prise og tilbe Gud – (Jeg elsker
deg, Gud!) på samme måte i dag. Gud –
(Jeg elsker deg, Gud!) gir oss muligheten til
å gi -(Til Gud!) til ham. Han ønsker at vi
skal gi – (Til Gud!) med et glad hjerte på
akkurat samme måten som israelittene
gav – (Til Gud!) sine gaver til ham der ute
i ørkenen.

Oppsummering
Gi barna tid til å svare idet du spør:
Har noen av dere noe gang vært med
på å bygge en ny kirke sammen med
menighetsfamilien deres? Hjalp dere
til på noe måte? Hvordan tror dere det
ville vært å være med i israelittenes
leir den gangen de forberedte byggingen av Guds spesielle bolig? Tror dere
at dere ville vært glade for å hjelpe til?
Hva bør vi gjøre når menigheten vår
trenger hjelp? Husk at:
JEG TILBER GUD NÅR JEG
GIR HAM GAVENE MINE.

Minnevers
Del barna inn i to grupper. Still gruppene så langt fra hverandre som mulig.
La den første gruppen si høyt/rope: «La
dem så reise en helligdom for meg,…» –
den andre gruppen svarer med siste del
av verset: «…og jeg vil bo midt iblant
dem.» Gjenta flere ganger og la gruppene
bytte setninger.

Vi leser Bibelen sammen
Si: Israels barn kom til Gud med
fargerike gaver. Gud ønsket at helligdommen skulle være vakker. Alt i helligdommen hadde en spesiell betydning for å minne israelittene om Gud.
Gud ønsket spesielle farger på taket,
på gardinene og på prestekjortlene.
Vis fram bildet av helligdommen og
presten i presteskrudet. Forsikre deg om
at barna legger merke til fargene fiolett,
purpurrød og karmosinrød (fiolett kan
tilsvare blått, purpurrød kan også bety
fiolett og karmosinrød er rødt.)
La oss lese fra 2. Mosebok 25, 3-4
for å finne tre farger som har en spesiell betydning. La barna nevne de tre
fargene. Gi dem så de tre neste bibeltekstene og la dem som måtte ønske det,
lese høyt. Snakk sammen om hva disse
fargene representerer for Guds folk.

Materiell:
· bibler
· bilde av helligdommen
· bilde av øverstepresten i
presteskrudet (i
farger)

4. Mosebok 15,37-40 – fiolett
(lydighet [komme i hu Herrens bud])
Johannes 19,2-3 – purpur
(kongeverdighet)
Hebreerne 9,22 – rød ([karmosinrød]
offer – utøse blod for syndstilgivelse)
Snakk sammen om alle de flotte fargene i naturen. Spør: Hvilke yndlingsfarger har dere? Gud elsker vakre
farger. Fargene er en av hans gaver til
oss. La oss tilbe ham og gi ham gaver
for å vise vår takknemlighet. La oss
huske på at:
JEG TILBER GUD NÅR JEG
GIR HAM GAVENE MINE.
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Leksen i praksis
Materiell:
· ti 10-kroninger
· bibler

Hva bør jeg gi?
Si: Johnny fikk 100 kroner i bursdagsgave. Han ville gjerne gi noe
tilbake til Gud. Hvordan burde han
gjøre det? La oss lese fra Malaki 3,10
for å få en idé. Les verset høyt. Hva er
tiende? (Ti prosent av det vi tjener.) Hvor
bør vi komme med tienden vår? (Til
menigheten.) La oss ta 100 kroner for å
finne ut av hva Johnny burde gi i
tiende. La et barn vise fram en 10-kroning. Denne 10-kroningen er det
samme som én tiendedel av gaven på
100 kroner som han hadde fått, så
dette er tienden han burde gi. Den
tilhører Gud. Johnny ville kanskje
også gi noe i kollekt til et spesielt
prosjekt i menigheten eller for å
hjelpe andre slik at de også kan få
høre om Gud.

Oppsummering
Gi barna tid til å svare idet du sier:
Tienden fra Johnnys 100-lapp tilhørte
egentlig aldri ham. Den tilhørte Gud.
Han gav Gud det som allerede var
hans. Johnny kunne bruke eller spare
det som var igjen etter at han hadde
betalt tienden til Gud. Hva med dere?
Gir dere Gud tiende? Vi kan også vise
Gud vår kjærlighet ved å gi ham
kollekt av pengene som er til overs
etter at tienden er betalt. Hva er
forskjellen på tiende og kollekt? La
barna forsøke å svare, og avslutt med følgende: Tienden er som vi allerede har
snakket om, noe vi gir tilbake til Gud
– noe som egentlig alltid tilhørte ham.
Kollekten kan vi kan kalle en «ekstra»
gave som vi gir til Gud fordi vi elsker
ham. Vi kan gi ham akkurat det vi har
lyst til i kollekt. Når vi gir Gud kollekt,
tilber vi ham. Mister vi noe når vi gir
Gud tienden og kollekten? (Nei.)
Hvorfor er det slik? Hvilke andre
gaver kan vi gi til Gud? La oss si «Den
røde tråden» sammen igjen:
JEG TILBER GUD NÅR JEG
GIR HAM GAVENE MINE.
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Del med andre
En spesiell gave til Guds hus
På forhånd undersøker du hva
menigheten kunne trenge i form av et
mindre innkjøp som for eksempel et malingsspann, malekoster, et redskap, en
duk e.l. La helst barna få velge mellom
minst to ting de kunne tenke seg å være
med på å hjelpe til med å anskaffe til
menigheten. Sammen finner dere ut av
hvor mye det dere bestemmer dere for å
anskaffe, vil koste, og hvor mange av
sine egne penger barna kan ta med til
kirken hver uke. Dette kan for eksempel
være penger de tjener på å hjelpe til
hjemme, eller ukepenger. Lag en plan for
hvordan dere skal spare og samle inn
pengene. Den sabbaten dere har lekse ni,
overrekker dere enten pengene, eller det
dere har handlet inn, til menigheten. Gjør
noe spesielt ut av overrekkelsen, gjerne
ved begynnelsen av gudstjenesten. Avtal
dette med menighetens pastor i dag. Ikke
glem å minne alle om at dette er en måte
å tilbe Gud på.

Oppsummering
Spør: På hvilken måte minner det
vi har planlagt å gi til menigheten, oss
om bibelfortellingen for i dag? Hva
synes dere om at vi gjør noe som minner om dagens bibelfortelling i vår
egen menighet ved at vi har planlagt å
gi …(gaven dere har bestemt dere
for)?
La oss si «Den røde tråden» sammen:
JEG TILBER GUD NÅR JEG
GIR HAM GAVENE MINE.

Avslutning
Avslutt med bønn. Takk Jesus for at
vi er så heldige å kunne tilbe ham ved å
gi ham våre gaver.
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ELEVMATERIELL
Henvisninger
2. Mosebok 25,1-9;
35,4-9;
Alfa & Omega 1,
kap. 30

Minnevers:
«La dem reise en
helligdom for meg,
og jeg vil bo midt
iblant dem.» (2.
Mosebok 25,8)

Den røde
tråden:
Jeg tilber Gud når
jeg gir ham gavene
mine.
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En bolig for Gud
Hva er det fineste du eier? Er det en leke,
en bok eller kanskje et kjæledyr? Hvordan
synes du det ville vært å skulle dele denne
tingen med en annen? Hva ville du synes
hvis pastoren din hadde bedt deg om å ta
den med til kirken neste uke for å gi den til
Gud?
Israelittene kunne se Guds tilstedeværelse hver dag. De så opp på skyen
som ledet dem om dagen og husket på
at Gud var med dem. Hver natt så de ildstøtten og kjente varmen fra Guds
nærvær. Likevel var ikke det nok. De
trengte et helt spesielt sted der de kunne
møte Gud. Han ønsket at hans folk
skulle vite at han var med dem hele
tiden, og at de kunne komme og tilbe
ham. Gud ønsket å ha en bolig i
israelittenes leir.
Gud visste nøyaktig hvordan boligen
hans skulle være. Han gav bygningsplanen til Moses. Der var hver minste detalj
beskrevet, slik at folket skulle vite nøyaktig hva de skulle gjøre når de begynte
byggingen.
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Gud snakket med Moses og sa: «Si til
israelittene at de skal komme med gaver
til meg. Av hver den som kjenner trang til
det, skal dere ta imot en gave til meg.
Dette er gavene som dere skal ta imot av
dem: gull, sølv og bronse, fiolett, purpurrød og karmosinrød ull, fint lingarn og
geiteragg, rødfargede værskinn, delfinskinn og akasietre, olje til lysestaken, balsam…karneol og andre edelstener….La
dem reise helligdommen for meg, og jeg
vil bo midt iblant dem.»
Det var viktig for Gud at ingen følte at
de måtte gi gaver til byggingen av hans
bolig. Derfor sa han til Moses at de skulle
ta imot gaver bare av de som kjente
trang til å gi – altså de som virkelig
hadde lyst til å gi.
Mange mennesker var glade for å
kunne komme med smykker og andre
vakre ting som egypterne hadde gitt dem
da de reiste fra Egypt. Et fint sted der de
kunne tilbe Gud, var mye bedre enn å
beholde smykkene selv. De gav de mest
verdifulle tingene sine til Gud, slik at han
skulle få det beste og det vakreste stedet i
hele leiren.
Israelittene hadde sett Guds allmakt.
De kjente hans plan, og de ønsket å
kunne prise og tilbe ham på en helt spesiell måte på et helt spesielt sted.
Vi kan prise og tilbe Gud på samme
måte i dag. Gud gir oss fremdeles
muligheten til å gi til ham. Han ønsker at
vi skal gi med et glad hjerte på akkurat
samme måten som israelittene gav sine
gaver til ham den gangen for lenge siden.

Daglige aktiviteter
Sabbaten
· Les bibelfortellingen sammen med familien din.
Hvordan kan dere sammenligne menigheten
deres med den boligen israelittene var med å
bygge for Gud? Hvordan er den annerledes?
· Lær minneverset sammen med familien din.
· Syng en sang dere liker godt som minner dere
om gudstjenesten i menigheten deres.
Søndag
· Les 2. Mosebok 25,1-9 sammen med familien
din. Se dere rundt hjemme etter ting som kunne
vært brukt til å bygge helligdommen. Kunne
Gud ha bygget helligdommen uten hjelp av
israelittene? Hvorfor ba han folket om å komme
med det som trengtes til byggingen?
· Skriv minneverset med store bokstaver på et
ark. Bruk flere farger. Klipp ordene fra hverandre. «Stokk» dem og legg dem i riktig rekkefølge
igjen.
Mandag
· Les 2. Mosebok 25,7 sammen med familien din
igjen. Hva skulle «karneol og andre edelstener»
brukes til? Les 2. Mosebok 39,1-21 sammen for
å finne ut mer om det. Hvis dere har lyst til å
finne ut enda mer, kan dere lese i Alfa & Omega
1, kap. 30, s. 324-326.
· Ordne minneversene dine i riktig rekkefølge og
si fram verset for familien din.
Tirsdag
· Les 2. Mosebok 35, 20-29 sammen med familien din. Nevn fem ting israelittene kom med
som gaver.
· Lag en liste over ting Gud har gitt dere som dere
kan gi tilbake til ham. Hva har du tenkt å spare
hver uke til det sabbatsskoleklassen din har
planlagt å gi til menigheten? Lag en kollekteske
eller pynt en konvolutt som du legger gavene
dine i.
· Si fram minneverset ditt for en voksen.
· Syng sangen «To små øyne» (Barnas Lovsang nr.
180 a og b)

Onsdag
· Les Malaki 3,10 sammen med familien din. Hvis
du tjener penger selv, eller får penger i gave,
kan du spørre en i familien din om å hjelpe deg
med å finne ut av hva du skal betale i tiende.
Legg tienden i en tiendekonvolutt og fyll den ut.
· Forsøk å finne ut hvordan en karneol-stein ser
ut.
· Repeter minneverset sammen. Syng sangen
«Takk min Gud for hele meg» (Barnas Lovsang nr.
132 a og b), «Jeg vil takke Jesus» (Barnesangboka
nr. 267 – Teksten står også på amhari og japansk). Takk Gud for hans gaver til oss.
Torsdag
Slå opp i Bibelen, les og svar på spørsmålene
under sammen med familien din.
1. Hvem eier alt? (Salmene 24,1)
2. Hva annet eier Gud? (1. Korinterne 6,19-20)
3. Hva har Gud bedt oss om å gjøre med det han
eier? (Matteus 25,14-16)
4. Hvor stor del av det vi tjener bør vi gi tilbake til
Gud? (Malakias 3,10)
5. Hvilken type gaver er Gud glad for å få?
(2. Korinterne 9,7)
· Be familien din om å si minneverset sammen
med deg.
Fredag
· Som andakt i kveld, forteller du bibelfortellingen
med dine egne ord.
· Les Malakias 3,10 og 2. Korinterne 9,7 igjen. Be
en voksen om å fortelle om hvordan Gud velsigner pengene som er igjen når tienden og
kollekten er betalt.
· Legg gjerne fram tienden din (hvis du har) og
kollekten du skal ha med til kirken i morgen.
· Si eller syng minneverset sammen.
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