LEKSE FEM

Dobbelt velsignet
Henvisninger
2. Kongebok 4,8-37;
8,1-6;
Alfa og Omega 3,
side 101-104.

Minnevers:
«[Han] kan gjøre
uendelig mye mer
enn alt det vi ber om
og forstår»
(Efeserne 3,20).

Mål:
At barna skal:
Vite at Gud elsker å
velsigne oss og gi oss
gaver.
Føle seg trygg på at
Gud vil ta seg av oss
og gi oss gaver.
Gi respons ved å
stole på at Gud vil
sørge for mer enn vi
kan tenke på å spørre
om.

Månedens tema
Gud gjør for oss det som vi selv ikke makter.

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Når Elisja drar gjennom Sjunem, får han spise hos en velstående dame. Hun og mannen hennes bestemmer seg for å
bygge et rom på taket, så Elisja kan bruke det når han kommer.
Elisja er glad for dette og ønsker å gjøre noe for dem til gjengjeld.
Siden de er barnløse, sier Elisja til kvinnen at neste år skal hun få
en sønn. Og det gjør hun. En dag blir denne sønnen syk og dør.
Moren henter Elisja. Gutten får livet tilbake.

Denne leksen handler om nåde
Kvinnen fra Sjunem ba ikke om noe (2. Kongebok 4,28), men
Gud ga henne og mannen hennes en uvurderlig gave – to ganger.
Gud gir oss velsignelser vi ikke engang tenker på å be om; de er
gaver han i sin nåde gir oss.

Lærerens «verdt å vite»
«La seg over gutten. Vi får ikke vite grunnen til den fremgangsmåten Elisja brukte for å få gutten tilbake til livet. Det er
mulig at Herren befalte ham å gjøre det på denne måten, eller
han kan ha etterlignet Elia (1. Kongebok 17,21). Bønn utelukker
ikke andre fremgangsmåter. Det kan være at profetens kropp
varmet den døde barnekroppen, men det var ikke dette som ga
barnet livet tilbake. Det var Kristus, som først ga livet, som brakte
gutten tilbake til livet. Dette var et mirakel og kunne bare utføres
av Gud. Det var Herren som vekket barnet til live igjen, og slik vil
han også ved Jesu annet komme vekke alle sine trofaste barn fra
søvnen i gravene (Jes 26,19; Joh 5,28.29; 1 Kor 15,52; 1 Tess 4,16;
Åp 1,18)» (The SDA Bible Commentary, bind 2, side 870).

Dekorering av rommet
Den røde tråden:
Gud gir meg flere velsignelser enn jeg vet
å be om.
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Lag en bord rundt ei oppslagstavle eller på en hvit vegg. Bruk
følgende tekst: «Guds nåde» (øverst) og «til alle» (nederst). Sett en
eske innpakket som gave med en stor sløyfe midt på tavla. Skriv
«en gave» på gaveesken, eller lag hjerter i forskjellige farger og
under dem teksten «mer enn alt det vi ber om og forstår. . . «
(Efeserne 3,20). Heng opp bilder og /eller slike tekster: Gud kan
helbrede de syke; Gud kan vekke de døde; Gud kan løse våre
problemer; Gud kan gi oss alt det vi trenger; Gud kan beskytte oss
mot farer, etc.

NÅDE

Program
Program

1

Dittg
val

2

Minutter

Aktiviteter

Dette trenger du:

Velkommen

etter hvert

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

Navnelapper til alle barna,
merkepenner

Forberedelsesaktiviteter

Inntil 10

A. En overraskelse!

Klistremerker eller små godbiter

B. En gave til deg!

To små gaver til hvert barn,
innpakket sammen

C. Strekk deg etter det

Bilde på veggen

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt
Bønn

Diverse sangbøker
Barnas misjon
Innpakket gaveeske med sprekk
Ingenting

Sang og bønn*

Bibelfortellingen

Inntil 10

Inntil 20

Å oppleve fortellingen

Babybilde av hvert barn; bibelske
drakter; babydukke i teppe; seng,
bord, stol og lampe; snekkerverktøy, f.eks. hammer og sag

Minneverset

Gul eller gullfarget filt til sirkler;
svart tusj, liten gaveeske

Bibelstudiet

Bibler

3

Leksen i praksis

Inntil 15

Mine uventede gaver

Papir, blyanter, merkepenner,
fargestifter, ELLER modellerleire

4

Del med andre

Inntil 15

Å gi gaver

Gaver delt ut under forberedelsesaktivitet A eller B

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

Du trenger:
• Navnelapper
til alle barna
• merkepenner

1

Ønsk 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?
Gi alle barna en navnelapp med teksten «Jeg er velsignet. (barnets
navn) .» Del ut merkepenner så de kan skrive navnet sitt. Minn dem om at
Gud har velsignet dem.
Sett dem i gang med den forberedelsesaktiviteten du har valgt.

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

Du trenger:
• klistremerker
eller små godbiter

A. En overraskelse!
Si: (lærerens navn) har noen overraskelser til dere. Du kan gå og be
ham/henne om én av dem. Be læreren om å gi to overraskelser i stedet for den ene
som barna spør om.

Oppsummering
Spør: Hvordan føltes det da du fikk mer enn du ba om? (overrasket, glad) Gud gir
oss ofte mer enn vi ber om. La oss finne minneverset og lese det sammen. Det står i
Efeserne 3,20. Finn verset og les det sammen. Bibelfortellingen vår i dag er et eksempel på Guds gaver til oss. Si dagens budskap sammen med meg:
GUD GIR MEG FLERE VELSIGNELSER ENN JEG VET Å BE OM.

Du trenger:
• to små gaver
til hvert barn,
innpakket
sammen

B. En gave til deg!
Legg de små innpakkede gavene på barnas stoler før de kommer.

Oppsummering
Spør: Hvordan føltes det da du kom inn og helt uventet fant gaver på stolen din?
(overrasket, elsket, etc.) Lurte du på hvorfor du fikk en gave? (ja) Hva kan være noen
av grunnene til at du fikk det? (fordi læreren min er glad i meg, etc.) Du fikk gavene
fordi du er elsket. Gud er veldig glad i deg og liker å gi deg gaver som du ikke regner
med. La oss slå opp til Efeserne 3,20 og lese det. Dette er minneverset vårt. Finn verset
og les det sammen. La oss si dagens budskap sammen:
GUD GIR MEG FLERE VELSIGNELSER ENN JEG VET Å BE OM.

Du trenger:
• bilde på veggen

C. Strekk deg etter det
Forberedelse: Heng et bilde høyt nok oppe på veggen til at ingen av ungene kan
nå det. Be barna om å hente bildet for deg. La dem prøve seg til noen ber om hjelp. Si:
Så klart, jeg skal gjerne hjelpe deg.

Oppsummering
Spør: Hvordan føltes det da du ikke klarte å nå opp til bildet? (frustrerende) Ba du
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om hjelp? (Godta svar.) Gud svarer allerede før du ber. Han vet akkurat hva det er du
trenger. Minneverset vårt i dag er Efeserne 3,20. Finn verset og les det sammen. La
oss også si dagens budskap sammen:
GUD GIR MEG FLERE VELSIGNELSER ENN JEG VET Å BE OM.

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. Be barna om å snu seg mot den som sitter ved siden av dem og si: «Måtte Guds nåde
være med deg.» Nevn fødselsdager, spesielle begivenheter eller prestasjoner. Ønsk gjester
spesielt velkommen.

Forslag til sanger
«Hvilken herlig dag» (Barnas Lovsang nr. 52 a og b, Barnesangboka nr. 56 N og B)
«Takk min Gud for hele meg» (Barnas Lovsang nr. 132 a og b)
«Takk at du er min» (Barnas Lovsang nr. 246 a og b, Barnesangboka nr. 223,
Hjertesanger nr. 2)
«Takk at jeg er til» (Barnas Lovsang nr. 247 a og b, Barnesangboka nr. 224 N og B)

Misjon
Bruk Barnas misjon. Vær på utkikk etter tegn på Guds velsignelser for menneskene i
fortellingen.

Kollekt
Si: Gud gir oss så mange velsignelser. Vil du være med og gi for å velsigne andre?

Bønn

Du trenger:
• Innpakket
gaveeske med
sprekk

Be en «popkornbønn». Fortell barna at du begynner bønnen, og så
stopper du for å la dem si et ord som beskriver de velsignelsene de er takknemlige for. Hvert
barn sier bare ett ord om gangen, for eksempel «foreldre,» «kjæledyr,» «sykkel,» «venner,»
«mat,» «Jesus,» etc. Når ordbønnene synes å være slutt, avslutter du med takk til Gud for ventede og uventede velsignelser.
*Sang og bønn kommer inn der det passer best i programmet.

LEKSE FEM 53

2

Bibelfortellingen
Du trenger:
• Babybilde av
hvert barn
• bibelske drakter
• babydukke i
teppe
• seng, bord,
stol og lampe
• snekkerverktøy, f.eks.
hammer og
sag

Å oppleve fortellingen
Roller: Elisja, mann, kvinne og sønn
fra Sjunem.
Rekvisitter: babybilde av alle barna i
miniorklassen; bibelske drakter til Elisja,
kvinnen, mannen og sønnen fra Sjunem;
babydukke i teppe; et område av rommet
innredet så det ser ut som det rommet
som ble laget til Elisja (se 2. Kongebok
4,10) med seng, bord, stol og lampe;
snekkerverktøy, for eksempel hammer,
sag, etc.

Husker dere mannaen som israelittene fikk i ørkenen? Gud ga dem den
gaven nesten hver eneste dag ! Husker
dere da Gud ga Hanna sønnen Samuel?
Senere fikk hun tre sønner til, og to døtre
! Gud gir og gir og gir – noen ganger mer
enn vi ber om !
Det var en kvinne som bodde i
Sjunem. [Kvinnen fra Sjunem står foran
klassen.] Hun ga ofte profeten Elisja mat
når han kom til Sjunem. Hun visste at
han ofte kom denne veien [Elisja går
foran klassen], så hun bestemte seg for å
lage et rom der Elisja kunne sove.
[Kvinnen og mannen fra Sjunem later som
om de bruker verktøyet til å bygge.] Elisja
ble så glad at han ba henne om å si hva
hun ønsket seg. [Elisja snakker med kvinnen fra Sjunem.] Kvinnen sa at det var
ikke noe hun ønsket seg. [Kvinnen smiler
og rister på hodet.]
Senere fant Elisjas tjener ut at hun
var barnløs. Elisja visste at Gud elsker å
gi gaver, så da Elisja fikk vite dette,
sendte han bud på kvinnen. [Kvinnen fra
Sjunem står i døråpningen til Elisjas «rom».
Elisja går til «døren».] «Om et år så gir Gud
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deg et barn å holde på armen,» sa han.
Kvinnen trodde ikke sine egne ører.
Hvordan var det mulig? [Kvinnen rister
vantro på hodet.]
Ett år senere kom Elisja tilbake til
kvinnens hus i Sjunem. Vennene hans
sto ved døren og inviterte ham smilende
inn. Kvinnen hadde et guttebarn i
armene ! [Kvinnen står ved siden av mannen og holder en babydukke.]
Babyen vokste og ble en stor gutt.
En dag hjalp han faren sin ute på
åkeren. [Gutt og far bøyer seg som om de
skjærer korn.] Plutselig fikk gutten
hodesmerter. [Gutten holder seg til
hodet.] Faren ropte på en tjener og sa at
han skulle ta med seg gutten hjem til
moren. Moren holdt ham i armene og
prøvde å hjelpe ham, men gutten ble
bare sykere. Til slutt døde han. [Gutten
«dør».]
Guds gave til kvinnen i Sjunem –
den største gaven hun kunne tenke seg
– var blitt revet bort. Hun la ham på
Elisjas seng i rommet på taket. [Legg gutten på sengen.] Kvinnen skyndte seg å få
tak i Elisja. [Kvinnen står foran Elisja med et
trist uttrykk i ansiktet.] «Jeg ba deg ikke om
noe,» sa hun. «Men Gud ga meg en sønn.
Nå er sønnen min borte!»
Profeten skyndte seg å bli med til
hjemmet deres i Sjunem. [Elisja skynder
seg til rommet på taket.] Da han hadde
bedt, strakte han gutten ut på sengen og
la seg oppå ham. Munnen hans dekket
guttens munn og hendene dekket guttens hender. To ganger dekket han gutten med sin egen kropp. Da han reiste
seg andre gangen, nøs gutten. [Gutt nyser
sju ganger.] Sju ganger nøs gutten, og da
han nøs den sjuende gangen, åpnet han
øynene. Han var våknet til live igjen.
[Gutt åpner øynene og reiser seg.]
Elisja ropte på guttens mor. [Kvinnen
kommer til rommet.] Da hun så gutten,

knelte hun og takket Gud. [Kvinnen klemmer gutten og kneler mens gleden fyller hele
ansiktet.] Hun hadde fått en av livets
største gaver – to ganger.

Oppsummering
Spør: Hva tror du kvinnen og
mannen i Sjunem følte da gutten
deres ble født? (glade, velsignet, etc,)
Når du kommer hjem i dag, bør du
spørre foreldrene dine hva de følte da
du ble født. Hva har denne fortellingen lært deg om Gud? (At Gud er
glad i meg og gir mer enn jeg ber om
eller forstår.) La oss si dagens budskap
sammen:
GUD GIR MEG FLERE VELSIGNELSER ENN JEG VET Å
BE OM.

Minnevers
Forberedelse:
Klipp ut 15 ringer av
Du trenger:
felt, fra fem til ti cm i
• gul eller gulldiameter. Skriv ett
farget filt til
ord fra minneverset
sirkler
• svart tusj
(Efeserne 3,20) på
• liten gaveeske
hver av «myntene».
Nummerer myntene
i rett rekkefølge på baksiden. Legg myntene i en liten gaveeske.
La ett av barna åpne esken og dele
ut «skatten» til klassen. Les minneverset
høyt og be dem legge myntene i riktig
rekkefølge. Deretter snur de myntene og
oppdager minneverset. Les det sammen.
Legg en mynt om gangen tilbake i esken.
Be barna gjenta verset og si de manglende ordene for hver gang en sirkel blir
lagt i esken.
(Tilpasset fra The Big Book of Bible
Games (Gospel Light: Ventura, CA, 1986),
side 66.)

Vi leser Bibelen sammen

Du trenger:

Si: Bibelen har flere eksempler på at
Gud helt uventet har gitt folk gaver. La
oss se på noen av dem. Hjelp barna å
finne disse versene og lese dem:

• Bibler

Job 42,12 (Job fikk tilbake alt han
hadde mistet og mer til.)
1. Mosebok 2,22 (Adam fikk en
kone.)
Apostlenes gjerninger 3,6 (Tigger fikk
helbredelse i stedet for penger.)
Lukas 1,30.31 (Maria fikk meldingen
om at hun skulle bli mor til
Jesus-barnet.)

Oppsummering
Si: Ingen av disse gavene var slikt
som vi kan pakke inn, men de var likevel
enestående og uventede gaver fra Gud.
Hvorfor tror du Gud liker å gi overraskende gaver? (Han liker å gjøre sine barn
glade; han vil at vi skal stole på at han
kan gi oss det vi trenger, etc.) Hva liker
du best – uventede gaver eller gaver du
har ventet på? (blir det samme; uventede
gaver, etc.) Hva skal du huske på når du
er nedfor og ikke har det du trenger? La
oss svare med budskapet vårt:
GUD GIR MEG FLERE VELSIGNELSER ENN JEG VET Å
BE OM.
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Leksen i praksis
Du trenger:
• papir
• blyanter,
merkepenner,
fargestifter
ELLER
• modellerleire

Mine uventede gaver
Gi alle barna et ark eller modellerleire. La barna tegne eller forme i leire
noen av de gavene Gud har gitt dem som
de ikke har bedt om (foreldre, hjem, venner, evne til å gå, snakke, etc.)

Oppsummering
Si: Noen ganger tar vi noen av Guds
gaver for gitt. Har du gjort det med de
gavene du tegnet (eller formet med

56

LEKSE FEM

leire)? (ja, nei, noen gaver) Hva føler du
når du tenker på disse gavene?
(Takknemlig overfor Gud.) Hva vil du
gjøre når du glemmer hvor flotte disse
gavene fra Gud virkelig er? (Be ham
hjelpe meg å være takknemlig.) Hvordan
lyder budskapet vårt for i dag?
GUD GIR MEG FLERE VELSIGNELSER ENN JEG VET Å
BE OM.

4

Del med andre
Å gi gaver
Bruk gavene fra forberedelsesaktivitet
A eller B og be barna om å si hvem de
har tenkt å gi én av gavene til.

Oppsummering
Si: Dere fikk noen gaver da dere kom
til sabbatsskolen i dag. Nå har dere
sjansen til å gi en av disse gavene til en
annen. Hva synes dere om å skulle dele
med noen en gave som dere har fått helt
uventet? (Glad for å kunne dele; skulle
ønske jeg kunne beholdt gaven min, etc.)

Hva er det Jesus ber oss om å gjøre? La
oss lese Matteus 10,8, den siste delen. (Be
et barn om å lese verset.) Hvorfor deler
jeg mine velsignelser med andre? Svar
med dages budskap:

Du trenger:
• gaver delt ut
under forberedelsesaktivitet
A eller B

GUD GIR MEG FLERE VELSIGNELSER ENN JEG VET Å
BE OM.

Avslutning
Syng en sang om Guds nåde som
dere liker. Be og takk Gud for hans nåde.
Husk å be om at dere skal bli flinkere til
å sette pris på Gud og hans gaver.
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ELEVMATERIELL

Henvisninger
2. Kongebok 4,837; 8,1-6;
Alfa og Omega 3,
side 101-104.

Minnevers
«[Han] kan gjøre
uendelig mye mer
enn alt det vi ber
om og forstår»
(Efeserne 3,20).

Den røde
tråden
Gud gir meg flere
velsignelser enn jeg
vet å be om.
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Dobbelt velsignet
Tenk deg den mest vidunderlige gaven
du noen sinne kunne fått. Tenk deg hvor
spennende det ville være å åpne gaven og
oppdage den tingen som du har ønsket deg
hele livet !
Tenk deg nå at du fikk det dobbelte av
det du forventet. Gud er glad i å gi oss gaver.
Han gir oss ofte mer enn vi ber om eller
forstår. La oss lese om en kvinne som helt
sikkert ville være enig i det.
En kvinne fra Sjunem pleide ofte å gi
profeten Elisja mat når han kom dit. Hun
visste at Elisja ofte dro gjennom byen. En
dag satt hun og mannen og snakket om
profetens besøk. «Jeg synes vi burde ha
et rom til Elisja,» sa hun. «Hva synes du?»
Så de bestemte seg for å bygge et
rom til – et sted på taket med seng, bord,
stol og lampe. Elisja ble så glad. Det var
herlig å ha et sted der han kunne overnatte. Han ville gjerne gjøre noe for
denne familien. Så han ba kvinnen om å
si hva hun ønsket seg. Kvinnen sa at hun
ikke ønsket seg noe.
Senere kom Elisjas tjener til å tenke
på at kvinnen var barnløs. Elisja visste at
Gud elsker å gi gaver. Da
Elisja fikk vite dette, visste
han akkurat hva han skulle
gjøre. Han visste at Gud
elsker å gi gaver. Så han
sendte bud på kvinnen.
«Om et år skal Gud gi deg
et barn som du kan holde i
armene,» sa han.
Året etter kom Elisja
tilbake til kvinnen i huset i
Sjunem. Vennene hans sto
og smilte til ham i døråpningen, og på armen
holdt kvinnen en baby
gutt!
En dag var gutten ute
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og hjalp faren sin på åkeren. Plutselig fikk
han vondt i hodet. Faren fikk en tjener til
å bære ham hjem. Moren gjorde alt hun
kunne for ham, men gutten ble bare
dårligere og dårligere. Til slutt sluttet han
å puste; han var død.
Den gaven kvinnen i Sjunem hadde
fått fra Gud – den flotteste gaven hun
kunne ha tenkt seg – var blitt tatt fra
henne. Kvinnen skyndte seg til Elisja. «Jeg
ba ikke om noe,» sa hun. «Men Gud ga
meg en sønn, og nå er sønnen min
borte!»
Profeten skyndte seg å bli med til
Sjunem. Da Elisja hadde bedt, strakte han
gutten ut på sengen og la seg oppå ham.
Munnen hans dekket guttens munn, og
hendene dekket guttens hender. To
ganger dekket han gutten med sin egen
kropp. Etter den andre gangen nøs gutten. Han nøs sju ganger. Da han nøs den
sjuende gangen, åpnet han øynene. Han
hadde våknet til live!
Elisja sendte bud på guttens mor. Da
hun fikk se gutten, knelte hun straks ned
og takket Gud. Hun hadde fått en av
livets største gaver – to ganger. Det var
ingen tvil om at Gud var glad i henne.
Gud er så god ! Han ga henne mer enn
hun ba om eller kunne tenke seg.

Daglige aktiviteter
Sabbaten
· Les bibelfortellingen sammen med familien din. Les
Efeserne 3,20 sammen. Husk at Gud er i stand til å ta
vare på deg og velsigne deg mer enn du kan be om
eller forstå.
· Gå ut en tur i kveld og se på himmelen. Vet du virkelig hva som er der oppe? Mer enn du kan forestille
deg. Se opp på stjernene og prøv å telle dem. Eller les
i en illustrert bok om verdensrommet. Hva forteller
universet oss om Gud?
Søndag
· Les om Elisjas nye rom i 2. Kongebok 4,8-10 på
andakten.
· Ta en liten eske og lag en modell av Elisjas rom på
taket. Hvilke fire ting var i rommet? (2. Kongebok
4,10.) Skriv dem ned her.
_________________________, ______________________,
_________________________, ______________________.
· Klipp ut tegninger av disse fire tingene og legg dem i
«rommet» som du laget.
· Repeter minneverset; si det med dine egne ord.
Mandag
· Les 2. Kongebok 4,11-17 sammen med familien. Har
dere en baby i familien? Eller kjenner du en familie
som har en baby? Hva heter babyen? Skriv navnet
her. _________ Hva het gutten til kvinnen i Sjunem?
Hva ville du kalt ham hvis han hadde blitt født i din
familie? idé: «John» betyr «Guds nådige gave.»
· Syng «Ja, jeg vet at Jesus bryr seg om meg» (Barnas
lovsang nr. 213 a og b, Barnesangboka nr. 129 N og B,
Min båt er så liten nr. 7)
· Si minneverset.

Onsdag
· Les 2. Kongebok 4,22-27 sammen i familien. Snakk
om en gang da dere var i store vanskeligheter og
«løp» til Gud for å få hjelp. Tegn et bilde av det. Tegn
et ansikt på den andre siden av arket som viser hva
dere følte etter at dere hadde overlatt problemet til
Gud.
· Si minneverset sammen før dere ber.
Torsdag
· Les og snakk sammen om 2. Kongebok 4,28-37 i
familien. Hvordan takket moren Gud da gutten hadde
fått livet tilbake? Fortell familien om en gave som du
har fått uventet fra Gud.
· Gud gir oss mange gaver. Kan du ordne opp i noen
av dem?
1. mejh __________________2. tma _________________
· Si minneverset.
Fredag
· På familieandakten forteller dere bibelfortellingen
som en familie. Be én fortelle den første delen, en
annen forteller den andre delen, og fortsett slik til
fortellingen er slutt.
· Be alle om å si en gave fra Gud som de har fått i det
siste. Hvilke gaver var mer enn de ba om eller
forestilte seg? Skriv dem i en bok dere kaller
«Velsignelser». Skriv mer i den etter som ukene går.
· Syng «Takk min Gud for hele meg» (Barnas Lovsang nr.
132 a og b) før dere ber. Si så minneverset sammen.

Tirsdag
· Les 2. Kongebok 4,18-21 på familieandakten.
· Har dere en hage, så bør du gjøre som gutten i
Sjunem og hjelpe far med noe av hagearbeidet. Glem
ikke å kle deg etter været.
· Lag en melodi til minneverset.
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