LEKSE FIRE

Hjelp til de sultne
Henvisninger
Matteus 14,13-21;
Markus 6,30-44;
Johannes 6,1-13;
Alfa og Omega 4,
side 314-320.

Minnevers:
«Dere skal gi dem
mat! «(Matteus 14,16).

Månedens tema
Jesus viser oss hvordan vi kan tjene ham.

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Jesus drar til et øde sted for å være alene sammen med disiplene. Men 5000 menn, samt kvinner og barn, finner ham. Jesus
har omsorg for dem, helbreder deres syke og forkynner om Guds
rike. Sent på ettermiddagen sier Jesus til disiplene at de skal gi de
sultne menneskene noe å spise. Andreas kommer med fem brød
og to fisker som en gutt har hatt med seg. Jesus velsigner brødet
og fisken, og disiplene fordeler det. Alle spiser seg mette. Det blir
12 kurver med matrester til overs.

Denne leksen handler om nåde
Mål:
At barna skal:
Vite at tjeneste
innebærer å møte
andre menneskers
behov.
Føle iver etter å
hjelpe andre både
fysisk og åndelig.
Gi respons ved å
hjelpe noen på en
konkret måte denne
uken.

Den røde tråden:
Jeg tjener Jesus når
jeg hjelper andre
med deres behov.
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Jesus ber oss vise den samme omtanken for folks fysiske og
åndelige behov som han viste selv. Vi tjener ham når vi tar oss av
andres behov.

Lærerens «verdt å vite»
«Kristus gjorde aldri et mirakel uten i den hensikt å avhjelpe et
virkelig behov. . . . Ved å mette de fem tusen fjerner Jesus sløret
fra naturens verden og åpenbarer den kraft som stadig er i
virksomhet til gagn for oss» (Alfa og Omega, bind 4, side 315-316).

Dekorering av rommet
Se 1. lekse.

TJENESTE

Program
Program

1

Dittg
val

2

Minutter

Aktiviteter

Dette trenger du:

Velkommen

etter hvert

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

Forberedelsesaktiviteter

Inntil 10

A. Masse fisk

Ark (10x28 cm) til alle barna, 4 cm
bredt fiskemønster, saks til hvert
barn, blyanter

B. Brød, brød og atter
brød

Forskjellig slags brød, våtservietter,
bordplate eller stort brett

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt
Bønn

Diverse sangbøker
Barnas misjon
Kollektkurv fra sist uke
Ingenting

Sang og bønn*

Bibelfortellingen

Inntil 10

Inntil 20

Å oppleve fortellingen

Bibelske drakter, voksen «Andreas»,
liten kurv, to fiskekjeks, fem salte
kjeks, stor kurv

Minneverset

Minneverset på papirlapp, vokspapir, hjemmebakt brød ELLER
pitabrød

Bibelstudiet

Bibler, kurv, utklippede fisker/utklippet brød

3

Leksen i praksis

Inntil 15

Hva er det jeg har?

Papir, blyanter, merkepenner,
fargestifter

4

Del med andre

Inntil 15

En kurv full av
kjærlighet

Fotokopier av arket «Deilige kurver»
side 141 (to per barn), fargede
papirremser (1x23 cm), sakser, limstift eller lim, utklippet fisk, utklippet brød, blyant eller penn

*Sang og bønn kommer inn i programmet der det måtte passe best.
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UNDERVISNING
Velkommen
Hils barna velkommen etter hvert som de kommer. Spør hvordan
uken har vært for dem – både det som har vært hyggelig og det som kan
ha vært leit. Er det noe fra forrige lekse de har lyst til å snakke om? Sett
dem i gang med den forberedelsesaktiviteten du har valgt.

1

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

A. Masse fisk

Du trenger:
• ark (10x28 cm) til alle
barna
• 4 cm bredt fiskemønster
• saks til hvert barn
• blyanter

Hjelp barna å lage 4cm brede viftebretter. Strek opp fiskemønsteret (se
side 139) på den øverste bretten. Klipp ut fisken uten å klippe i de brettede
sidene. Når de bretter ut, får de mange fisker.

Oppsummering
Spør: Var det moro å lage fiskestim? (ja) Kan dere komme på en
bibelfortelling om fisk? (Godta svar.) I bibelfortellingen i dag blir to små fisker
veldig viktige. Denne fiskehistorien viser at (si budskap sammen):
JEG TJENER JESUS NÅR JEG HJELPER ANDRE MED DERES BEHOV.

B. Brød, brød og atter brød.

Du trenger:
• forskjellig slags
brød (hvitt,
helkornbrød,
rugbrød, maisbrød, muffins,
kjeks, flatbrød
etc.)
• våtservietter å
vaske hendene
med
• bordplate eller
stort brett
Forberedelse:
• Sett brødsortene på et
brett eller en
bordplate og
dekk dem til
helt til dere skal
gjøre denne
aktiviteten.
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Vis fram brødene. Hold opp ett om gangen og spør barna hva slags brød det er.
Etter samtalen bryter du (ikke skjær) biter av alle brødene og lar barna smake på dem,
eller de brødene de vil (avhengig av størrelsen på gruppen). Si: Fortellingen vår i dag
handler om fem brød. Denne fortellingen lærer oss at vi tjener Jesus når vi tjener
andre.

Oppsummering
Spør: Visste dere at det finnes så mange forskjellige slags brød? Hvorfor tror dere
at det finnes så mange? Hva slags brød liker du best? Hva slags brød spiser dere for
det meste hjemme? Likte dere å smake på forskjellige slags brød? (ja) Hva slags brød
likte du best? Gi barna tid til å tenke seg om. La oss lese minneverset vårt i Matteus
14,16. Les sammen fra Bibelen. Bibelfortellingen vår i dag forteller oss en hel masse
om å dele. Det er godt å dele. Når vi deler, tjener vi Jesus. La oss si dagens budskap
sammen:
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JEG TJENER JESUS NÅR JEG HJELPER ANDRE MED DERES BEHOV.

brett

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
«Kjære Gud» (Spre gleden!)
«Gode ord» (Spre gleden!)
«Sangen om en venn» (Barnas Lovsang nr. 120 a og b)
«Vi kan dele» (Barnas Lovsang nr. 141 a og b, Barnesangboka nr. 188)
«Gjør noen glad» (Barnas Lovsang nr. 31 a og b)
«Jeg kan ikke hva du kan» (Barnas Lovsang nr. 216 a og b)

Misjon
Bruk Barnas misjon. Minn barna om at vi tjener Jesus når vi oppfyller andre menneskers
behov. Å hjelpe folk på andre steder i verden er en måte å tjene Jesus på.

Kollekt
Si: Å gi av våre penger for å hjelpe andre som bor andre steder i verden er en måte å tjene Jesus på. Gi av et glad hjerte!

Du trenger:
• kollektbeholder
fra sist uke

Bønn
Å be for andre er en viktig måte å møte deres behov på. La barna komme med bønneønsker for hverandre. Gi hvert bønneønske til et barn som skal be bare for dette bønneønsket. Når det er bedt for alle bønneønskene, avslutter du med en kort bønn og takker
Jesus fordi han hører barnas bønner.
*Sang og bønn kommer inn der det passer best i programmet.
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Bibelfortellingen
Du trenger:
• bibelske drakter
• voksen
«Andreas»
• liten kurv
• to fiskekjeks
• fem salte kjeks
• stor kurv

Å oppleve fortellingen
Roller:Andreas
Rekvisitter:
• Bibelsk drakt til «Andreas»
• liten kurv med to fiskekjeks og fem
salte
• større kurv fylt av fiskekjeks og salte
• kjeks (Gjem begge kurvene like ved.)
Si: Kom, så setter vi oss på dette
teppet. I dag har vi fått fint besøk i
sabbatsskolen vår. Vi later som om
han heter Andreas og er en av Jesu
disipler.
Andreas: Jeg er glad for å være
sammen med dere, gutter og jenter. Jeg
vil gjerne fortelle dere om en stor dag i
mitt liv mens jeg arbeidet sammen med
Jesus – den dagen Jesus mettet 5000
menn, pluss kvinner og barn. En hel
masse mennesker hadde kommet sammen for å høre Jesus tale og helbrede
de syke. Jesus talte i mange timer og
delte Guds kjærlighet med folket.
Morgen ble til middag, og snart var det
sent på ettermiddagen. Jesus talte fortsatt. Men det begynte å rumle i de
tomme magene til folket som satt og
hørte på.
Vi disipler var bekymret. Vi visste at
sultne mennesker kan bli veldig vanskelige å ha med å gjøre, og dessuten var vi
også sultne og trøtte.
«Jesus,» sa vi, «si at de skal gå hjem.
Det er ikke mat til dem her. De kan heller
komme tilbake i morgen.»
Jesus var også sulten. Men han
hadde så mye han ville fortelle dem. Og
ennå var det syke mennesker som ventet
på å bli helbredet.
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Jesus sa til oss: «Dere skal gi dem
noe å spise.»
Vi så på den store folkemengden –
det var flere enn vi kunne telle. «Det ville
ta minst åtte månedslønner å kjøpe mat
til alle!» sa vi.
Men Jesus hadde ikke tenkt at vi
skulle kjøpe mat. Vi trenger ikke så mye
for å tjene Gud, og Jesus viste det med
det han nå gjorde.
Jeg fant en ung gutt i folkemengden
som var villig til å dele nisten sin med
oss. Han hadde to fisker og fem små
brød. [Andreas holder fram den lille kurven
med to fiskekjeks og fem flate saltkjeks. Ikke
ta fram den store kurven.]
Det var akkurat det Jesus trengte.
Alle satte seg. Jesus velsignet guttens
niste omtrent slik: [Be barna lukke øynene
under bønnen.] «Takk for denne maten,
far.» [Under bønnen bytter du om kurvene.
Når barna merker forandringen, ber du dem
tenke seg reaksjonen til folkemengden rundt
Jesus da de så hva som nå skjedde.] Jesus ga
brødet til oss disiplene så vi kunne dele
ut til folket. Vi begynte å dele ut brødet
han hadde velsignet, først til gutten, og
så til alle de andre. Det var mye mat, og
mer enn nok til alle. [Hvis det passer slik, gir
du barna litt av de salte kjeksene i den store
kurven.]
«Her er en bit til deg . . . og deg . . .
og deg,» sa vi. Deretter velsignet Jesus
fisken, og så delte vi ut den også. [Gi
noen fiskekjeks til barna.] Den gutten som
hadde gitt bort nisten sin til Jesus ble forbløffet og glad fordi alle kunne få av
maten hans. Vet dere hvor mange kurver
som ble til overs? [Få barna til å telle til 12
sammen med Andreas.] Det er en masse
kurver!
Og hvis nisten fra en gutt var nok til
5000, hva tror dere ikke at Jesus kan
utrette med det dere gir? Når dere deler
deres mat, klær, penger eller leker med

dem som trenger hjelp, er det som om
dere gir dem til Jesus.

Oppsummering
Spør: Hvilken del av fortellingen til
Andreas likte du best? (Godta svar.)
Hvordan ville du ha følt det om du hadde
vært den lille gutten som ga bort nisten
sin? (forbløffet, lykkelig, glad for at jeg
hadde delt med Jesus, etc.) Hva slags
hunger kan folk ha? (hunger etter Guds
Ord, hunger etter mat; hunger etter
vennskap, etc.) Hvem kjenner du som er
sulten på en eller flere av disse måtene?
(Godta svar.) La oss si dagens budskap
sammen:
JEG TJENER JESUS NÅR JEG
HJELPER ANDRE MED DERES
BEHOV.

Minnevers
Forberedelse:
Du trenger:
Skriv minneverset
• minneverset på
(«Dere skal gi dem
papirlapp
mat» Matteus 14,16)
•
vokspapir
på en papirlapp,
• hjemmebakt
pakk det inn i matbrød ELLER
papir og bak det inn
pitabrød
i et brød. (NB: kanskje vil du bruke ett
av de brødene du hadde med til forberedelsesaktivitet B, eller skjære i bunnen
av et ferdigbakt brød og stikke verset inn
i midten, eller bruke pitabrød.)
Samle barna rundt deg, bryt opp
brødet og ta ut minneverset. Gjenta verset flere ganger sammen med barna.
(Dersom det passer, så gi barna en brødbit hver.)

Vi leser Bibelen sammen

Du trenger:

Skriv følgende tekster på fisk – eller
brødformede utklipp og legg dem i en
kurv. La barna ta tur og trekke én ut og
finne tekstene der de finner eksempler
på at Gud sørget for mat til folket.

• bibler
• kurv
• utklippede
fisker/utklippet
brød

Markus 6,39-44
(mettet over 5000)
Markus 8,6-10
(mettet over 4000)
1. Kongebok 17,2-6 (Elia)
2. Kongebok 4,1-7 (Elisja)
5. Mosebok 8,16
(manna)
4. Mos. 11,31.32
(vaktler)
Joh. 21,5.6.12.13
(fisk)

Oppsummering
Spør: Hva hadde alle disse menneskene felles? (Alle trengte mat, og Gud
skaffet dem mat på en spesiell måte.)
Hvordan kan Gud bruke deg til å finne
mat til en sulten person eller familie?
(Mine foreldre og jeg kan kjøpe mat eller
vi kan dyrke noe og gi det til denne personen eller familien.) Har dere noen
gang fått mat fra noen når dere virkelig
trengte det? (nei; ja) Hvordan føltes det
da dere fikk det? (takknemlig) Hvem
ellers er det du hjelper når du hjelper
dem som trenger det? La oss lese
Matteus 25,30. (Få barna til å finne teksten i biblene sine og lese den. De hjelper
også Jesus.) La oss si dagens budskap
igjen:
JEG TJENER JESUS NÅR JEG
HJELPER ANDRE MED DERES
BEHOV.

LEKSE FIRE 45

3

Leksen i praksis
Du trenger:
• papir
• blyanter,
merkepenner,
fargestifter

Hva er det jeg har?
Gi barna et ark hver. Spør: Hva er det
jeg har som Jesus kan mangedoble? Be
barna tegne bilder til svar på spørsmålet.
Noen eksempler; penger, klær, mat, leker,
cd-plater, kunstneriske evner, smil, et glad
vesen, etc.

Oppsummering
Spør: Hvordan kan vi gi disse tingene
til Jesus så han kan mangedoble dem og
bruke dem til å møte andres behov?
(penger: gi gaver; klær/mat/leker: gi
direkte til den som trenger det eller til
velferdslaget, ADRA, etc., smil/vennlig
holdning: hver dag be Jesus hjelpe deg å
være vennlig og glad så du kan være en
god representant for ham og gjøre andre
glad også.)
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Merk deg at når du gir noe til
Jesus, mister du det ikke; han formerer det så du har mer å gi. Hvor mange
av dere har lyst til å tjene Jesus med
det han har gitt dere å dele? (be dem
om å rekke opp hendene.) La oss si
dagens budskap sammen:
JEG TJENER JESUS NÅR JEG
HJELPER ANDRE MED DERES
BEHOV.

4

Del med andre
En kurv full av kjærlighet
(1) Gi hvert av barna to fotokopier av
arket «Deilige kurver» side 141. (kopier
dem helst opp på farget papir.) Be barna
brette langs de prikkede linjene og klippe
etter de heltrukne linjene tvers gjennom
begge arkene. Minn dem om å brette inn
langs de prikkede linjene så de ikke er
synlige når prosjektet er ferdig. Begynn
med den øverste remsen på det stykket
du har i høyre hånd og vis barna hvordan de skal veve kurven ved å smette
den foldede remsen rundt og gjennom
remsene på venstre side, heller enn over
og under. (Se illustrasjon.) Gjør det motsatte med neste remse, smett den gjennom der den andre gikk rundt, og rundt
der den andre gikk gjennom. Få så barna
til å ta en 23x1 cm remse farget papir og
lime endene til innsiden av kurvene som
vist. (Tilpasset fra Bible Story Crafts &
Projects Children Love, Group, Loveland,
CO, 1995, side 81,84,85.)
(2) Få barna til å skrive på et fiskeformet utklipp noe de vil dele med andre.
Få dem også til å skrive på et brødformet
utklipp navnet på noen de vil dele med.
De kan lage mer enn ett sett av slike utklipp og hjelpe mer enn én person. Noen

1.

2.

av de tingene de kan dele er: leker med
venner; personlige eiendeler med brødre
og søstre; tid til å gjøre visse jobber for
mor eller far; tid til å hjelpe velferdslaget,
etc. Gjennom uken kan de fylle kurven
med noe godt, for eksempel rosiner og
nøtter, og gi det til ett av de menneskene
de hjelper.

Oppsummering
Spør: Hvordan har du tenkt å gjennomføre dine planer om å dele? (La alle
barna få dele sine planer for den kommende uken med resten.) Hva lærer vi av
formen på kurven? (At vi skal tjene
hverandre av kjærlighet.)

Du trenger:
• fotokopier av
arket «Deilig
kurv» side 141
(to per barn)
• fargede papirremser (1x23
cm)
• sakser
• limstift eller lim
• utklippet fisk
• utklippet brød
• blyant eller
penn

JEG TJENER JESUS NÅR JEG
HJELPER ANDRE MED DERES
BEHOV.

Avslutning
Syng «Vi kan dele» (Barnas Lovsang nr.
141 a og b, Barnesangboka nr. 188) sammen. Be et barn be om at alle barna skal
tjene Jesus ved å oppfylle andres behov i
den uken som kommer.

3.

4.
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ELEVMATERIELL
Henvisninger
Matteus 14,13-21;
Markus 6,30-44;
Johannes 6,1-13;
Alfa og Omega 4,
side 314-320.

Minnevers
«Dere skal gi dem
mat!» (Matteus
14,16).

Den røde
tråden
Jeg tjener Jesus når
jeg hjelper andre
med deres behov.
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Hjelp til de sultne
Har du noen gang vært sulten? Gikk du
uten frokost i dag? Hvordan kjennes det når
du er sulten? Er det noe du kan gjøre for å
glemme at du er sulten? Har du noen gang
kost deg så mye med det du har holdt på
med at du glemte at du var sulten?
Fortellingen vår handler om mer enn 5000
sultne mennesker.
Jesus utførte et av sine største mirakler med en liten gutts nistepakke.
Det var ikke mye som det var noe
smått med den dagen Jesus skaffet mat
til over 5000 mennesker. En veldig menneskemengde hadde kommet sammen
for å høre Jesus tale og se ham helbrede
de syke. Jesus talte i mange timer og
delte Guds kjærlighet med folket. Morgen
ble til middag, og snart var det sent på
ettermiddagen. Jesus talte fortsatt, og det
knurret i de tomme magene til svært
mange mennesker.
Disiplene var også trøtte og sultne.
«Jesus,» sa de,
«send folket hjem.
Det finnes ikke
mat her. De kan
komme tilbake i
morgen.»
Jesus var også
både trøtt og sulten, men han
hadde mye mer
han ville fortelle til
folket. Og det var
flere syke som
ventet på å bli helbredet.
Jesus sa:
«Dere skal gi dem
noe å spise.»
Disiplene så ut
over menneskemassen – det var
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flere enn de kunne telle. «Det ville koste
åtte månedslønner å kjøpe nok mat!» sa
de. Men Jesus hadde ikke ment at de
skulle kjøpe mat.
Andreas fant en gutt som var villig til
å dele nisten sin med Jesus. Han hadde
tatt med seg to fisker og fem små brød.
Det var akkurat det Jesus trengte.
Han velsignet guttens nistepakke og disiplene begynte å dele ut – først til gutten,
og så til alle dem som var der.
«Her er en bit til deg . . .og deg . . . og
deg,» sa de. Gutten hadde delt nisten sin
med Jesus, og Jesus mangedoblet den.
Han delte nisten med over 5000 menn,
kvinner og barn! Og da alle hadde fått,
samlet disiplene sammen 12 kurver med
restmat!
Hvis én gutts niste var nok til å mate
over 5000 mennesker, hva tror du da
Jesus kan gjøre med de gaver du gir
ham? Hvis du bruker de gaver han har
gitt deg til å hjelpe andre som trenger det,
vil Jesus sørge for at det rekker lenger. Du
tjener Jesus når du hjelper mennesker i
nød.

Daglige aktiviteter
Sabbaten
· Gå en tur i naturen sammen med familien din. Ta
med dere litt brød eller fuglefrø og gi fuglene eller
andre dyr litt mat. Les og drøft Matteus 14,16. Kjenner
dere noen som trenger hjelp til noe praktisk?
Hvordan kan dere i så fall hjelpe dem?
· Syng sangen/e «Vi kan dele» (Barnas Lovsang nr. 141 a
og b, Barnesangboka nr. 188) «Gjør noen glad» (Barnas
Lovsang nr. 31 a og b)

Onsdag
· Les Johannes 6,1-13 på familieandakten. Dette ble
skrevet av disippelen Johannes.
· Tenk på en som trenger hjelp og som dere kan
invitere til middag på sabbaten. Be også denne personen om å bli med dere i kirken hvis det ikke er et
menighetsmedlem. Ring til dette mennesket nå.
· Lag en melodi til minneverset.

Søndag
· Les Matteus 14,13-21 på familieandakten. Tenk deg at
du var gutten som delte nisten sin. Fortell familien din
hva det var du så, luktet, hørte, sa og gjorde.
· Del den hjerteformede kurven fra sabbatsskolen med
dem. Hvis du ikke var på sabbatsskolen, bruker du
fem minutter og tenker gjennom måter du kan dele
med din familie og vennene dine. Gjør så én av dem.
· Si minneverset og klapp rytmen i ordene. Be familien
om å bli med på det.

Torsdag
· Les Johannes 6,11 igjen. Det ble bare mer og mer av
brødet og fisken som Jesus velsignet. Be en voksen
om å få en bobleblåser og boblevann. Få alle i familien til å blåse en boble, sprekke den og si en velsignelse de har fått. Drøft: Hvordan vil Jesus at du
skal reagere på alle hans velsignelser?**
· Si minneverset sammen. Før dere ber, synger dere en
sang om å dele.

Mandag
· Bring orden i navnene på noen av matvarene som er
nevnt i Bibelen.
1. Mosebok 1,11
kutrf
4. Mosebok 13,23
urerd, naperagtel, kefni
5. Mosebok 8,16
nanma
2. Kongebok 4,2
jelo
Johannes 21,13
kifs, dørb
· Klapp minneverset. Be familien om å være med på
det.
Tirsdag
· Sammen med familien leser du Markus' versjon av
bibelfortellingen i Markus 6,30-44.
· Mal bilder av dine favorittretter på et gjennomsiktig
syltetøyglass. Sett glasset på middagsbordet. Når dere
spiser, får du alle i familien til å legge penger på glasset. Når måneden er slutt, gir du pengene til en
organisasjon som hjelper de fattige.*
· Syng en takkesang før dere ber.

Fredag
· Før andakten ber du en voksen om å hjelpe deg å få
noe brød og fiskeformede kjeks. Del dem med familien og dramatiser bibelfortellingen sammen.
· Les Matteus 25,40. Minn de(n) som du har invitert,
om at de er velkommen til middag i morgen.
· Syng minneverset sammen før dere ber.
__________________
*Tilpasset fra Fun-to-Learn Bible Lessons: K-3, bind 2
(Group _Publishing Co., Loveland, CO, 1995), side 53.
___________________
**Tilpasset fra Fun-to-Learn Bible Lessons: K-3, bind 2
(Group _Publishing Co., Loveland, CO, 1995), side
53,54.
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