LEKSE TRE

Levende vann?
Henvisninger
Johannes 4,1-42;
Alfa og Omega 4,
side 150-161.

Minnevers:
«Men den som
drikker av det vann
jeg vil gi ham, skal
aldri mer tørste»
(Johannes 4,14).

Mål:
At barna skal:
Vite at Jesus ønsker å
frelse alle, uansett
religiøs, kulturell eller
etnisk bakgrunn.
Føle et ønske om å
være venner med
mennesker som har
en annen bakgrunn.
Gi respons ved å
finne en ny venn
denne uken.

Den røde tråden:
Jesus er alles venn.

Månedens tema
Jesus viser oss hvordan vi kan tjene ham.

Kort sammendrag av bibelfortellingen
På sin reise gjennom Samaria sammen med disiplene bryter
Jesus med et dobbelt tabu: han ber om vann fra en samaritansk
kvinne. Det han gjør og det de snakker om overbeviser henne om
at han er Messias. Hun løper tilbake og henter alle i byen så de
kan få treffe ham. Mange samaritanere tror på ham som et resultat av Jesu to dager hos dem.

Denne leksen handler om nåde
Jesus viser oss hvordan vi skal møte andre. Vi bør følge hans
eksempel og bygge fellesskap med alle mennesker som Guds barn
og vise dem respekt, samtidig som vi deler Jesus med dem.

Lærerens «verdt å vite»
Samaritanene – det står om deres opprinnelse i 2. Kongebok
17,24-34.
«Da jødene vendte tilbake etter eksilet (ca. 536 f.Kr.) og begynte å gjenreise sin religion, tilbød samaritanene seg å hjelpe
dem, men . . . jødene avviste blankt dette tilbudet (Esra 4,1-3). . . .
De var overbevist om at samaritanenes religion var forvrengt, og
de ville unngå et tilbakefall til feilene fra tiden før eksilet. De valgte derfor religiøs og sosial isolasjon. Dette førte til et stadig
sterkere hat mellom de to folkene, noe som ofte gjorde seg utslag
i fiendtlige handlinger. . . .
Josefus sier at samaritanene var så uærlige at de hevdet å
være jøder når . . . de kunne ha fordel av å stå dem nær, men de
benektet å ha noe med jødedommen å gjøre når dette ville vært
en belastning . . . . Da samaritanene ble forkastet av jødene,
bygde de et tempel på Garisim-fjellet, der de ofret i samsvar med
det mosaiske ritualet» (The SDA Bible Dictionary, bind 8, side
972,973).

Dekorering av rommet
Se 1. lekse.
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TJENESTE

Program
Program

1

Dittg
val

2

3

4

Minutter

Aktiviteter

Dette trenger du:

Velkommen

etter hvert

Hils på barna ved
døren; er de glade/lei
seg?

Ingenting

Forberedelsesaktiviteter

Inntil 10

A. Sett sammen

«Brønn» bygd av murstein,
pappesker, malt plakatpapp eller
brunt papir; kaldt vann; pappbegre

B. Feir forskjellene

Bilder av barn fra forskjellige
nasjoner, smaksprøver på mat fra
andre kulturer, kartotekkort

Sang og bønn*

Bibelfortellingen

Inntil 10

Inntil 20

Fellesskap
Sanger
Misjon
Kollekt
Bønn

Diverse sangbøker
Barnas misjon
Beholder til kollekten
Ingenting

Å oppleve fortellingen

prisme (om mulig), brønn, vannkran
eller to beholdere – en tom og en
delvis fylt med vann

Minneverset

Bibler, små kopper til hvert barn,
minneverset skrevet på små papirlapper, teip

Bibelstudiet

Bibler
Bind for øynene til alle barna

Leksen i praksis

Inntil 15

Blind for forskjeller

Del med andre

Inntil 15

Hjelpmidler for å dele
Jesus med andre

• bildebøker
• lapp til foreldrene

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

Du trenger:
• «brønn» av
murstein,
pappesker,
malt plakatpapp eller
brunt papir
• kaldt vann
• pappbegre

1

På forhånd lager du en brønn av murstein, pappesker, plakatpapp som
er bøyd i en halvsirkel mot en vegg, eller brunt papir. Sett kaldt vann og
pappbegre i brønnen.
Ønsk barna velkommen og be dem bort til brønnen så de kan få litt
vann. Nevn for dem at det er en brønn i bibelfortellingen vår i dag.
Sett dem i gang med den forberedelsesaktiviteten du har valgt.

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

Du trenger:
• bilder av barn
fra forskjellige
nasjoner
• smaksprøver
på mat fra
andre kulturer
• kartotekkort

A. Sett sammen
Finn bilder av barn fra alle nasjonaliteter. Finn bilder eller smaksprøver på mat fra
forskjellige kulturer. På kort skriver du navnene på de forskjellige nasjonalitetene og
kulturene som er representert med bildene og smaksprøvene. Be klassen finne de kortene som passer sammen med de forskjellige bildene og smaksprøvene. (La dem
smake på maten dersom det passer slik.) Snakk om hvordan maten er forskjellig fra
det dere vanligvis spiser.

Oppsummering
Hvorfor synes Jesus at alle er like enestående? (Han har skapt alle, og han døde
for å frelse dem.) Hvordan vil Jesus at du skal være mot dem som er annerledes enn
deg selv? (Behandle dem som mine venner og Jesu venner.) Hvem ønsker Jesus å
være venn med? For å finne svaret på det, skal vi lese minneverset vårt: Johannes
4,14. Les sammen. Hvem vil Jesus tilby livets vann til? La oss si dagens budskap sammen:
JESUS ER ALLES VENN.

Du trenger:
• Musikk til
«Jesus elsker
alle små»
• en måte å
spille den på

B. Feir forskjellene
Spill «Jesus elsker alle små». Plutselig stopper du musikken og ber barna gruppere
seg etter en av følgende: hårfarge, øyenfarge, eller fargene på ting de har på seg.
Gjenta med andre kategorier.

Oppsummering
Spør: Selv i vår gruppe er vi forskjellige fra hverandre. På hvilken måte er vi
forskjellige? (forskjellig hårfarge, øyenfarge og farge på klærne, etc.) Hvordan ligner vi
på hverandre? (samme språk, menighet, etc.) Jesus har skapt oss alle forskjellige, men
alle er verdifulle for ham. La oss si dagens budskap sammen:
JESUS IS EVERYONE’S FRIEND.
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Sang og bønn

Dittg
val

Fellesskap
Fortell om barnas gleder og sorger (glade og triste) som de fortalte deg om da de kom
(hvis det passer). Ta tid til å dele erfaringer fra siste ukes leksestudium og repeter minneverset. Nevn fødselsdager, spesielle begivenheter eller prestasjoner. Ønsk gjester spesielt
velkommen.

Forslag til sanger
«Jesus er min beste venn» (Barnas Lovsang nr. 165)
«Jeg vet ingen» (Barnas Lovsang nr. 69 a og b, Barnesangboka nr. 140)
«Vet du noen?» (Barnas Lovsang nr. 139 a og b)
«Jesus elsker alle barna» (Barnas Lovsang nr. 222 a og b, Barnesangboka nr. 146, Min båt
er så liten nr. 12)
«Alle, alle vil vi ha med!» (Barnas Lovsang nr. 184, Min båt er så liten nr. 23)
«Kjære Gud» (Spre gleden!)

Misjon
Bruk Barnas misjon. Påpek at Jesus elsker alle. De menneskene vi leser om i misjonsfortellingen er kanskje forskjellige fra oss, men Jesus er like glad i dem for det.

Kollekt
Pynt kollektkurven slik at den viser folk fra den divisjonen som får
kollekten dette kvartalet.
Si: Kollekten vår i dag skal hjelpe mennesker som kanskje er forskjellige fra oss, men som fortjener å få det de trenger så de kan utføre Guds
verk i sin del av verden.

Du trenger:
• kollektkurv

Bønn
Be barna tenke på noen som er forskjellig fra dem selv (annen rase, språk, etc.) Del
klassen i par og la alle barna be for de behovene denne personen har.
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Bibelfortellingen
Du trenger:
• prisme (om
mulig)
• brønn
• vannkran eller
to beholdere –
en tom og en
delvis fylt med
vann

Å oppleve fortellingen
Bruk den samme brønnen som dere
brukte til velkomsten. Be barna samle seg
rundt brønnen mens du forteller.
Når du sier:
«vann» ELLER
«drikke»

Skal en hjelper
gjøre følgende:
Skru opp en
vannkran eller
helle vann fram og
tilbake mellom to
beholdere

Vis barna hvordan de kan holde prismet opp mot lyset så de kan se alle de
forskjellige fargene. Minn dem om at det
var Jesus som laget alle fargene, og alle
fargene er jo forskjellige, men like vakre
for det. Han har også laget alle de
forskjellige, men like verdifulle menneskene, og han elsker dem alle. Jesus er
glad i alle.
En dag var Jesus og disiplene på vei
gjennom Samaria, et land som var
forskjellig fra Jesu hjem i Galilea. Jødene
og samaritanene likte ikke hverandre.
Samaritanene var forskjellige fra jødene.
De hadde en annen religion, og de
snakket litt annerledes. Kjenner du noen
som snakker norsk med en litt spesiell
aksent?
Jesus satte seg ved en brønn utenfor
byen Sykar. Han var sliten, han var sulten, og han var tørst. Disiplene dro for å
kjøpe mat.
Det var midt i middagsvarmen, og
alle samaritanene var innendørs. Mens
Jesus satt der, kom det bare én kvinne
for å hente vann. [Skru opp kranen eller
hell vann.]
«Kan jeg få litt å drikke?» [Skru opp
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kranen eller hell vann.] spurte Jesus.
Kvinnen så seg rundt og lurte på om
det virkelig kunne være henne Jesus
snakket til. Det var ikke meningen at de
to skulle snakke med hverandre.
«Du burde ikke spørre meg om
drikke,» [Skru opp kranen eller hell vann.]
svarte hun og snudde seg for å gå tilbake
til byen.
«Hvis du hadde spurt meg om vann,»
[Skru opp kranen eller hell vann] «så ville
ikke jeg sagt nei til deg. Jeg ville gitt deg
vann, og du skulle aldri blitt tørst igjen,»
sa Jesus.
Kvinnen lyttet. Hun hadde glemt at
hun egentlig ikke skulle snakke med
Jesus. Alt hun kunne tenke på var det
rene, klare vannet [Skru opp kranen eller
hell vann.]. Hun ville så gjerne smake
dette spesielle vannet [Skru opp kranen
eller hell vann], så hun ikke skulle bli tørst
igjen.
Men Jesus forklarte. Vannet [Skru opp
kranen eller hell vann.] han snakket om,
var faktisk evig liv, som vi får når vi tror
på Jesus og velger å følge ham.
Kvinnen trodde. Hun løp tilbake til
byen for å få alle med seg så de kunne få
dette vannet [Skru opp kranen eller hell
vann] som Jesus lovte.
Jesus ble i Sykar i to dager og delte
livets vann [Skru opp kranen eller hell vann]
med dem som bodde der. Det gjorde ikke
Jesus noe at folket der var annerledes
enn ham selv. Det spilte ingen rolle for
ham at de tilhørte en annen religion eller
at jødene hatet dem. Jesus er glad i alle
folkeslagene på jorden. Alle er Jesu venner, samme hvor de bor eller hvordan de
ser ut. Han vil at vi skal skaffe ham nye
venner, samme hvor ulik oss de er.
La oss tenke litt på en dråpe vann.
[Skru opp kranen eller hell vann.] Det er noe
ganske spesielt med den. Hvis du holder
den opp mot sollyset, er den ikke lenger

blank. Den har alle regnbuens farger –
akkurat som prismet. Regnbuer blir til når
Solen skinner gjennom regndråpene. Når
vi lar Guds lys skinne inn i være liv, lærer
vi å sette pris på alle de mange forskjellige hudfargene folk omkring i verden
har. Det livets vann [Skru opp kranen eller
hell vann] han vil gi oss er for alle.

Oppsummering
Spør: Hva føler du når du er sammen
med en som har enn annen hudfarge
enn deg selv eller som snakker et annet
språk? (Godta svar.) Hvordan vil Jesus at
du skal være mot dem? (Han vil at vi skal
elske dem og godta dem.) Og hva skal du
huske når du møter en som er
annerledes en deg selv? La oss svare
med dagens budskap:
JESUS ER ALLES VENN.

Minnevers

Du trenger:
Skriv dagens
• små kopper til
minnevers på papirhvert barn,
lapper og teip dem
•
minneverset
rundt små pappbeskrevet
på små
gre. Gi barna et
papirlapper,
beger vann hver. Si
• teip
minneverset for dem
mens de drikker
vannet. Så skal de
lese verset som står på koppene deres
sammen og deretter gjenta det etter
hukommelsen.

Vi leser Bibelen sammen

Du trenger:

Få barna til å slå opp til tekstene
nedenfor og se alle de forskjellige menneskene som Jesus kalte sine venner.
Johannes 4,7-10
Lukas 17,12
Lukas 19,2-5
Matteus 10,19
Lukas 8,1.2
Matteus 8,28

Matteus 10,2-4
Matteus 19,14

• Bibler

(den samaritanske kvinnen)
(spedalske)
(Sakkeus)
(tollere)
(Maria
Magdalena)
(mannen som
var besatt av
onde ånder)
(Judas)
(barn)

Oppsummering
Spør: Hvorfor tror du at alle disse
forskjellige menneskene våget å komme
til Jesus? (Fordi de følte at han godtok
dem; Han var glad i dem samme hvem
de var og hva de gjorde.) Hva slags
følelser får du når du er sammen med
folk som er annerledes enn deg selv?
(OK, noen ganger ubehagelig, etc.) Kan
dere komme på en grunn til at vi bør
være venner med noen som er
annerledes enn oss? (For å hjelpe dem å
finne Jesus; for å oppmutre dem.) La oss
si dagens budskap igjen:
JESUS ER ALLES VENN.
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Leksen i praksis
Du trenger:
• bind for
øynene til alle
barna
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Blind for forskjeller
Si: Vi kan ha mange grunner for å si
at vi ikke liker mennesker. Hva er noen
av de tingene vi ser på når vi skal
avgjøre om vi vil være venner med
noen? (klær, hår, leker, penger, hvor
glupe de er, etc.) Enn om vi ikke lot disse
tingene få bety noe? Vi kunne være
«blinde» for disse tingene. La barna ta
bind for øynene; sett dem sammen to og
to og la dem snakke til hverandre; så
skal de gjette hvem det er de snakker
med.
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Oppsummering
Spør: Likte dere å snakke med noen
som dere ikke kunne se? (Skulle gjerne
sett dem også; det var OK, etc.) Hva lærte
du av denne erfaringen? (At det viktige
er hvem vi er på innsiden. Det vi ser på
utsiden er ikke det viktigste.) Hvordan vil
du se på mennesker fra nå av? (Jeg
ønsker å huske at alle er unike, uansett
hvordan de ser ut eller hvor de kommer
fra.) La oss gjenta dagens budskap sammen:
JESUS ER ALLES VENN.

4

Del med andre
Del en bok
Si: En måte å tjene Gud på er å
dele det vi har med mennesker som er
forskjellige fra oss. Noen ganger kan
det være vanskelig å bli venner med
andre barn som ikke snakker samme
språk som oss, bruker andre klær enn
oss, eller som er vant til å gjøre ting
forskjellig fra oss. Kjenner du noen
unger i nabolaget som er forskjellig
fra deg? Kanskje de leker for seg selv.
Kanskje de kommer fra et annet land.
Kanskje de har en annen hudfarge.
Kanskje snakker de ikke så godt
norsk.
Be barna om å kikke gjennom
bilde/lesebøkene du har hjemme.
Kanskje har de noen bøker som de har
likt veldig godt å se i/lese, men nå har
lest mange ganger. Be dem ta med en
slik bok eller to til en gutt/jente i nabolaget som er forskjellig fra dem for å
spørre om de kan lese en morsom bok

sammen. Hvis den nye vennen liker
boken/bøkene, kan de lånes eller gis
bort. Si: Kanskje får du en ny venn du
kan lære mange spennende ting fra,
siden dere er litt forskjellige.

Du trenger:

Oppsummering
Spør: Kjenner du noen unger i
nabolaget som er annerledes enn
deg? Leker du med dem? Hvordan tror
du de vil føle seg om de får en ny venn
som vil lese sammen med dem? Når vi
deler med dem som er forskjellige fra
oss, tjener vi Gud. La oss gjenta
dagens budskap sammen:

• bildebøker
• lapp til foreldrene

JESUS ER ALLES VENN.

Avslutning
Syng "Vi kan dele" (Barnas Lovsang
nr. 141 a og b, Barnesangboka nr.188)
sammen. Be sammen med barna om at
Gud må være med dem i uka som kommer, slik at de frimodig kan bli kjent med
noen som er annerledes enn dem.
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ELEVMATERIELL

Levende vann?
Henvisninger
Johannes 4,1-42;
Alfa og Omega 2,
side 150-161.

Minnevers
“Men den som
drikker av det vann
jeg vil gi ham, skal
aldri mer tørste»
(Johannes 4,14).

Den røde
tråden
Jesus er alles venn.
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En morgen fikk Maria seg en overraskelse på skolen. Ei ny jente satt på pulten
ved siden av hennes. Læreren presenterte
dem for hverandre: «Maria, dette er Pei Ling.
Hun og foreldrene hennes kommer fra Kina.»
«Hyggelig å hilse på deg, og velkommen
til klassen,» sa Maria.
«Hyggelig å hilse på deg,» sa Pei Ling på
litt merkelig norsk.
Den kvelden ba Maria Jesus om å hjelpe
henne å være Pei Lings venn. Det var bra at
Maria gikk til Jesus og spurte om hjelp. Jesus
vet hvordan man skal være venn med alle!
En dag gikk Jesus og disiplene gjennom
Samaria, et land som var ganske forskjellig
fra det Jesus var vant til i Judea. Jøder og
samaritanere likte ikke hverandre. Og de
snakket aldri til hverandre. Samaritanene var
annerledes enn jødene. De hadde en annen
religion, og de snakket litt annerledes.
Kjenner du noen som snakker norsk, men
med en litt fremmed aksent?
Jesus satte seg ved en brønn utenfor
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byen Sykar. Han var sliten, han var sulten, og
han var veldig tørst. Disiplene gikk til byen
for å handle mat.
Midt på dagen, da det var som varmest,
holdt samaritanene seg inne. Ellers var denne
brønnen, som ble kalt Jakobs brønn, et
travelt møtested. Men det var bare én kvinne
som kom for å hente vann mens Jesus satt
der.
«Kan jeg få litt å drikke?» spurte Jesus.
Kvinnen så seg rundt. Snakket denne
jøden virkelig til henne? tenkte hun. Hvordan
kan en jøde finne på å snakke til en samaritan? De snakket jo aldri til hverandre !
«Du bør ikke spørre meg om drikke,»
svarte hun og snudde for å gå tilbake til
byen.
«Hadde du bedt meg om vann, så ville
ikke jeg sagt nei til deg,» sa Jesus. «Jeg ville
gitt deg vann, og du skulle aldri blitt tørst
igjen.»
Kvinnen lyttet. Aldri tørst igjen? Hun
glemte at hun ikke burde snakke med jøder.
Hun kunne ikke få dette rene, klare vannet
ut av tankene. Hun ville svært gjerne smake
dette spesielle vannet så hun ikke skulle bli
tørst igjen.
Så forklarte Jesus. Det vannet han talte
om var egentlig evig liv, og det får vi når vi
tror på Jesus og velger å følge ham.
Kvinnen trodde. Og hun ville at også
andre skulle tro og få dette vannet som Jesus
lovte dem. Hun skyndte seg til byen. «Kom
og hør en mann som har et herlig budskap,»
sa hun.
Jesus ble to dager i Sykar og øste opp av
livets vann for folket som bodde der. Det
gjorde ikke Jesus noe at folket der var
annerledes enn ham selv. Det gjorde ikke noe
at de tilhørte en annen tro. Det gjorde ikke
noe at jødene hatet dem. Jesus elsker alle
folkeslagene i vår verden. Alle er Jesu venner,
samme hvor de bor eller hvordan de ser ut.
Han vil at vi skal hjelpe ham å finne nye venner, samme hvor de bor eller hvordan de ser
ut. Han vil at vi skal få nye venner for ham,
samme hvor forskjellige de er fra oss.

Daglige aktiviteter
Sabbaten
· Gå en tur i naturen sammen med familien din hvis
det er mulig. Hvor mange forskjellige farger ser dere?
Takk Gud i bønn fordi han gir oss så mange forskjellige farger, planter, dyr, steiner, etc.
· Les og drøft Johannes 4,14 sammen med familien
· Syng sangen «Takk min Gud for hele meg» (Barnas
Lovsang nr. 132 a og b) eller en annen takkesang.
Søndag
· Les Johannes 4,1-15 på familieandakten. Fortell med
egen ord hva du nettopp leste og tegn et bilde.
· Les Johannes 4,13.14 igjen. Husk dette verset hver
gang du drikker vann denne uken.
· Skriv minneverset og bruk forskjellig farge for hvert
ord. Heng det et sted der du kan se det hele uken.
Mandag
· Les Johannes 4,25.26 sammen med familien. Jesus
tok seg tid til å fortelle en kvinne som ikke var jøde
hvem han var. Har du fortalt noen som er annerledes
enn deg selv om Jesus?
· Spør en voksen om å få gamle blader og aviser du
kan klippe i. Klipp ut mennesker av forskjellig hudfarge og lim dem på et ark. Øverst skriver du «Jesus
er alles venn».
· Klarer du å si minneverset uten å kikke etter?
· «Jesus elsker alle barna» (Barnas Lovsang nr. 222 a og b,
Barnesangboka nr. 146, Min båt er så liten nr. 12)
Tirsdag
· Les Johannes 4,27-30 sammen med familien. Hva
gjorde den fremmede kvinnen for å bli misjonær?
Hvordan kan du være misjonær denne uken?
· Si minneverset igjen før dere synger «Alle, alle vil vi
ha med!» (Barnas Lovsang nr. 184, Min båt er så liten nr.
23)

Onsdag
· Les og snakk sammen om Johannes 4,39-42 på
andakten. Hva skjedde da Jesus ga samaritanene i
Sykar det «levende vannet»?
· Finn en tom, ren brusflaske og en ballong. Strekk
ballongen så det blir lettere å blåse den opp. Ta en
teskje natron (5g) i et glass og tilsett ca. 30 ml vann.
Tøm blandingen over på brusflasken og tilsett jus fra
en sitron eller 50 ml eddik. Skynd deg og fest ballongen øverst på flasken. Følg med mens det blir «liv» i
vannet og ballongen blåses opp!*
Torsdag
· Hvem kan få Jesu «levende vann» eller evig liv? Finn
svaret ved å lese Johannes 3,16… Nedenfor finner du
noen eksempler på «hver den». Disse «problemmenneskene» var Jesu venner. Finn versene og skriv
navnene.
Lukas 19,2
kakesus ___________________________
Lukas 8,2
arami _____________________________
Matteus 10,4 sajud ______________________________
Lukas 17,12
ledespalek _________________________
Fredag
· Lag en «brønn» med puter. Skjul en mugge kaldt vann
og noen kopper i «brønnen». Del så ut noe salt mat.
Fortell denne ukens bibelfortelling for familien og
spør om de begynner å bli tørste. Gi dem å drikke fra
brønnen din.
· Les Jesaja 55,1, første del, og Johannes' Åpenbaring
21,6.
· Vis fram den fargerike minneversplakaten din. Be
familien om å si minneverset sammen med deg.
_____________
*Tilpasset fra Kathie Reimer: 1001 Ways to Help Your
Child Walk With God (Tyndale House Publishers, Inc.,
Wheaton, IL, 1994), side 86,87.)
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