LEKSE SEKS

Henvisninger
2. Kongebok 5,1-16;
Alfa og Omega 3,
side 107-109.

Na'aman og den skitne
elven
Månedens tema
Gud gjør for oss det som vi selv ikke makter.

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Minnevers:
«Av hans fylde har vi
alle fått, og det nåde
over nåde» (Johannes
1,16 NB).

Mål:
At barna skal:
Vite at Guds nåde er
en gave til alle mennesker.
Føle glede over Guds
rikelige nåde.
Gi respons på Guds
nåde og ønske å dele
den med andre.

Den røde tråden:
Guds nåde er for alle.

Na'aman, som er general i arameerkongens hær (Syria), er
spedalsk. En ung israelsk jente arbeider som slave for hans kone.
Jenta foreslår at Na'aman skal dra til profeten Elisja og bli helbredet. Arameerkongen er enig, og Na'aman drar til Israel. Elisja
sender en budbærer som sier at Na'aman skal vaske seg sju
ganger i Jordanelven. Na'aman vil ikke, men tjenerne hans overtaler ham. Han følger Elisjas råd, blir helbredet og erkjenner at
Elisjas Gud er Gud, og lover å bare tilbe ham.

Denne leksen handler om nåde
Gud tilbød seg å helbrede Na'aman, som hadde vært en
fiende av hans folk. Da Na'aman endelig gikk med på å gjøre slik
Gud sa, ble han helbredet både fysisk og åndelig. Gud tilbyr den
samme nåden til alle som vil ta imot.

Lærerens «verdt å vite»
«Det er tre ting som skiller spedalskheten fra andre sykdommer: 1) Inkubasjonstiden er som regel lang – to til tjue år, men to
– tre år i gjennomsnitt. . . . 2) Spedalskhet blir i vår tid trolig for det
meste spredt ved dråpeinfeksjon. 3) Det som spesielt kjennetegner
spedalskheten er følelsesløshet» (The SDA Bible Dictionary, bind 8,
side 668).
«Folk som ble mistenkt for å ha blitt spedalske, ble satt i
karantene i sju dager før de ble undersøkt av en prest. Hvis symptomene fortsatte, ble de sperret inne i enda sju dager (3 Mos 13,45). De som fortsatt var angrepet, ble utstøtt av fellesskapet. . . .
Selv hus kunne bli kjent spedalske, trolig på grunn av tørråte eller
mugg, som ville gjøre folk urene» (Illustrated Dictionary of Bible Life
and Times. [The Reader's Digest Association, Inc., 1997], side
212,213).

Dekorering av rommet
Se 5. lekse.

60

LEKSE SEKS

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?

Klistremerker til alle barna (½ med
«S» og ½ uten)

Forberedelsesaktiviteter

Inntil 10

A. Utestengt!

Klistremerker fra Velkommen.

B. Mystiske esker

To esker, små, velkjente gjenstander (nøkkel, børste, kam,
blyant, etc.), uvante gjenstander
(kompass, uvanlig verktøy)

Sang og bønn*

Bibelfortellingen

Inntil 10

Inntil 20

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt
Bønn

Diverse sangbøker
Barnas misjon
Gaveeske til kollekten
Ingenting

Å oppleve fortellingen

Hvite, runde klistrelapper, liten, tom
medisinflaske, bilder av sykepleieting (medisin, sprøyter, legeveske,
operasjonsverktøy, etc.)

Minneverset

Små papirlapper, tom medisinflaske

Bibelstudiet

Bibler, papirlapper

3

Leksen i praksis

Inntil 15

Til deg personlig!

Papirlapper

4

Del med andre

Inntil 15

Til dem!

5 x 10 cm kraftig papir, blyanter,
fargestifter, merkepenner, bibler

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

Du trenger:
• Klistremerker
til alle barna
(½ med «S» og
½ uten)

1

Lag nok blanke klistremerker til halvparten av barna, og klistremerker
med bokstaven «S» (for spedalskhet) til den andre halvparten. Når du hilser
på barna ved døren, fester du et klistremerke på dem og sier til dem med
«S» at de skal sette seg bak i rommet, og de med blanke klistremerker setter
seg foran til neste aktivitet.
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.

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

Du trenger:
• Klistremerker
fra Velkommen.

A. Utestengt!
I denne aktiviteten får barna oppleve den utstøtelsen som de spedalske i
Bibelen følte. Vis til hvordan de sitter og de klistremerkene barna har på seg. La
barna med blanke klistremerker gå rundt og hilse på hverandre, men de med
«S» på klistremerkene sine går rundt og roper «uren» når noen kommer nær
dem.

Oppsummering
Spør: Hvordan føltes det å bli plassert bak i rommet? (utenfor, som om jeg
hadde lus, etc.) Hvordan ville du like å måtte rope «uren» når du traff mennesker? (Det ville jeg ikke like.) Det var slik folk ble behandlet i bibelsk tid hvis
de var spedalske. Hva er spedalskhet? (Se Lærerens «verdt å vite».)
Bibelfortellingen vår i dag handler om en veldig viktig mann som ble spedalsk.
La oss si dagens budskap sammen:
GUDS NÅDE ER FOR ALLE.

Du trenger:

B. Mystiske esker

• To esker
• små, velkjente
gjenstander
(nøkkel,
børste, kam,
blyant, etc.)
• uvante gjenstander (kompass, uvanlig
verktøy)

Forberedelse: Lag to esker med et hull som er akkurat stort nok til en barnehånd. I den ene esken legger du kjente gjenstander, for eksempel en nøkkel,
børste, kam, blyant, etc. I den andre esken legger du ukjente ting, for eksempel
kompass, uvanlig verktøy. (Sørg for at du har nok gjenstander til sammen i de to
eskene til at alle barna får tatt ut en ting.) Stor gruppe: Ha et sett med esker per
seks – åtte barn.
Først bruker du esken med vanlige gjenstander, og så den med de uvanlige
gjenstandene. Én om gangen får barna stikke hånden i esken, ta tak i en av gjenstandene og så prøve å føle hva det er, før de trekker den ut og ser om de hadde
rett. (De lar gjenstandene ligge utenfor esken.)

Oppsummering
Spør: Hvordan føltes det da du ikke klarte å finne ut hva som var i eske nummer
to? (ikke overrasket; gjorde mitt beste, etc.) Var det kjekt å kunne kjenne hva det var?
(ja) Bibelfortellingen vår i dag handler om en mann som hadde en sykdom som tar
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bort evnen til å kjenne ting. Denne fortellingen viser oss at budskapet vårt for i dag
er sant. La oss si det sammen:
GUDS NÅDE ER FOR ALLE.

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
«Vår Gud er så stor» (Min båt er så liten nr. 19)
«Slipp meg inn» (Spre gleden!)
«Jesus er kongen min» (Barnas Lovsang nr. 77 a og b, Min båt er så liten nr. 11)
«Nådens flagg vaier vidt» […fra hjerteslottet mitt, for kongen er hjemme i dag]
«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)

Misjon

Du trenger:

Bruk Barnas misjon.

• gaveeske til
kollekt

Kollekt
Si: Vi gir for å være med og spre sannheten om at Guds nåde er for
alle. (Ta inn kollekten.)

Bønn
Be barna fortelle om en gang de ble friske etter en skramme, feber, mageknip,
forkjølelse, etc. Gud kan helbrede små og store skader. Når dere ber i gruppen, gir du alle
barna sjansen til å takke Gud for helbredelser.
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Bibelfortellingen
Å oppleve fortellingen

Du trenger:
• hvite, runde klistrelapper,
• liten, tom medisinflaske,
• bilder av sykepleieting
(medisin, sprøyter, legeveske,
operasjonsverktøy, etc.)

La barna feste de selvklebende prikkene på hender og armer. Fortell dem
når de skal fjerne prikkene,
slik Gud fjernet Na'amans
spedalskhet.

Na'aman var general i arameerhæren
(Syria). Na'aman var en berømt kriger.
Han var en nær venn av kongen.
En dag ble denne krigeren veldig syk.
Huden hans begynte å tørke inn. Den ble
hvit og begynte å falle av. Han kunne
ikke lenger føle ting så godt som før.
Na'aman var blitt spedalsk, og det var en
sykdom som ingen lege kunne helbrede
ham for. [Barna fester hvite, selvklebende
lapper til sine armer og hender.]
En ung israelsk jente arbeidet hos
Na'amans kone. Hun var blitt tatt til
fange på et av hærtogene mot Israel.
Hun bodde nå hos fienden, langt hjemmefra, men hun hadde ikke glemt alt det
Gud hadde gjort for Israel.
«Hvorfor drar ikke mannen din og
snakker med profeten i Israel så han kan
bli frisk?» spurte hun Na'amans kone.
«Elisja kan helbrede spedalskheten.»
Na'aman hadde vært hos alle legene
i Aram; han hadde prøvd alle medisinene
deres. Ingenting virket. Elisja var hans
eneste håp.
Tenk dere for et merkverdig syn det
må ha vært! Na'aman kom med en
mengde arameiske soldater og vogner
nedlesset med verdisaker som skulle
betale for et mirakel i Israel. Han fikk
ingen medisin av Elisja. [Hold fram en tom
medisinflaske og rist på hodet «nei».]
Profeten brente ikke røkelse og hvisket
ingen hemmelige formler. Han sa bare at
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Na'aman skulle dra og bade – men ikke
hvor som helst. Det måtte gjøres i
Jordanelven som rant forbi ikke så langt
borte.
Na'aman var oppgitt da han kom
tilbake til folkene sine. Han hadde trodd
at Israels Gud ville gjøre noe stort, men
alt han fikk beskjed om å gjøre var å dra
og vaske seg i den skitne elven! Og ikke
bare én gang! Sju ganger! Han ville hjem.
Elvene i Damaskus var rene og friske.
Jordanelven var en skitten bekk som ikke
var stort bredere enn et hus!
Heldigvis ble han stoppet av en av
tjenerne. «Hvis Elisja hadde bedt deg om
å gjøre noe vanskelig, da hadde du vel
gjort det?» spurte han.
Det er klart, tenkte Na'aman. Han
hadde inntatt hele riker. Det fantes ikke
noe som var for vanskelig for ham, bortsett fra å helbrede seg selv.
Tjeneren fortsatte. «Og hvorfor er det
da så vanskelig å gjøre noe så lite? «
Na'aman bestemte seg for å gjøre det
profeten hadde sagt.
Han dro ned til Jordanelven. Seks
ganger dukket han under. Ingenting
skjedde. Da han steg opp av vannet den
sjuende gangen, var noe blitt annerledes.
Den bleke, tørre huden var borte. Den
var nå blitt myk og brun som på en ung
mann. [Si at barna skal ta av de hvite
flekkene.]
Forandringen skjedde ikke bare utenpå. Na'aman var også blitt en annen
innvendig. «Jeg vet at Israels Gud er den
eneste sanne Gud,» sa han.
Det var bare Guds kjærlighet som
kunne gjøre en tjenestejente så snill mot
dem som hadde bortført henne. Det var
bare Guds kraft som kunne utføre mirakler gjennom profeten Elisja. Og bare Guds
nåde kunne helbrede en fremmed soldat
for både synd og sykdom.
Gud ønsker å gi sine gaver til alle.

Oppsummering
Spør: Kan du si meg noen av de tingene vi bruker for å helbrede sykdom i
vår tid? (medisiner, sprøyter, operasjoner,
gå til legen, etc.) Vis fram bildene og
snakk om forskjellige medisinske
hjelpemidler. Gud er den aller beste
legen. Han elsker å helbrede. Han ber
folk samarbeide med seg mens han helbreder dem. Hvordan samarbeidet
Na'aman med ham? (Han ydmyket seg
og badet i Jordanelven.) Hvem var det
Na'aman lærte å stole på? (Den beste av
alle leger – Elisjas Gud) Gud helbredet en
general i fiendehæren. Hva forteller det
oss om Gud? La oss svare med dages
budskap:
GUDS NÅDE ER FOR ALLE.

Vi leser Bibelen sammen

Du trenger:

Forberedelse: Skriv rollene nedenfor
på papirlapper sammen med deres
respektive vers. Velg ut seks barn som
leser fortellingen fra 2. Kongebok 5,1-16
for resten av klassen. Gi barna en rolle
hver og la dem få oversikt over de
versene der de skal lese om det deres
rolle sier eller gjør. Voksne hjelper leserne
etter behov.

• bibler
• papirlapper

Roller:
Na'aman (vers 1,4,5b,6,9,11,12,14,15)
Israelske tjenestepike (vers 2,3)
Kongen av Aram (vers 5a)
Israels konge (vers 7)
Elisja (vers 8,10,16)
Na'amans tjenere (vers 13)

Minnevers

Oppsummering

Forberedelse: Ta
små papirlapper og
Du trenger:
skriv ett ord fra ver• små papirlapset (Johannes 1,16)
per
på hvert av dem.
• tom medisinNummerer papirlapflaske
pene og krøll dem
sammen til små
kuler. Legg dem i en tom medisinflaske
som om de var piller. Et av barna kan
åpne flasken og tømme ut «pillene».
Frivillige åpner en av «pillene» hver og
leser et ord. Barna skal bruke numrene
på papirlappene og samarbeide for å få
lagt ordene i riktig rekkefølge. Så sier de
verset sammen. Gjenta til barna kan si
verset utenat.

Spør: Hvilken del av denne fortellingen liker du aller best? (Godta svar.)
Lærte du noe nytt da du fikk høre
fortellingen fra Bibelen? (Godta svar.)
Hva skal du huske om mennesker som
er annerledes enn deg selv? La oss svare
med dagens budskap:
GUDS NÅDE ER FOR ALLE.
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Leksen i praksis
Du trenger:
• papirlapper

Til deg personlig!
Anvend de følgende tekstene på et
barn hver og føy til barnets navn. (For eksempel: og stor nåde var over (navn) )
Skriv tekstene på papirlapper og legg
dem i en skål. (Du kan også finne flere og
bruke dem.)
Barna kommer fram én og én og
trekker en lapp som de leser til den personen som har navnet sitt skrevet inn i
verset. Pass på at du har noen ekstra lapper så de kan bli lest for besøkende.
Ordspråkene 3,34
Apostlenes gjerninger 4,33 – siste del
Romerne 1,7 – siste del
Galaterne 6,18
1. Timoteus 1,14
1. Timoteus 2,4
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Oppsummering
Spør: Hva syntes dere om å finne
navnene deres i Bibelen? (Dette gjør
Bibelen virkelig og personlig, etc.) Hva
må du huske på når du fristes til å tro at
du eller din gruppe er bedre enn andre?
La oss si budskapet vårt:
GUDS NÅDE ER FOR ALLE.

4

Del med andre

(Så de vet at Guds nåde gjelder dem personlig.) La oss si budskapet vårt sammen
igjen:

Til dem!
Bruk stivt papir og la barna lage et
vers med en annens navn i. (Se Leksen i
praksis.) Barna bør prøve å få levert kortet til dette mennesket i den kommende
uken.

Oppsummering
Spør: Hvem har tenkt på noen de vil
dele bibelverskortet sitt med? (Godta
svar.) Hvorfor er det en god idé å gi noen
et bibelvers med navnet deres tilføyd?

Du trenger:

GUDS NÅDE ER FOR ALLE.

Avslutning
Syng «Jeg vet ingen» (Barnas Lovsang
nr. 69 a og b, Barnesangboka nr. 140) sammen. Be et av barna å be en takkebønn
og takke for at Guds nåde er for alle. Alle
kan være Jesu venn.

• 5 x 10 cm stivt
papir
• blyanter,
fargestifter,
merkepenner
• bibler
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ELEVMATERIELL

Henvisninger
2. Kongebok
5,1-16;
Alfa og Omega 3,
side 107-109.

Minnevers
«Av hans fylde har
vi alle fått, og det
nåde over nåde»
(Johannes 1,16 NB).

Den røde
tråden
Guds nåde er for
alle.
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Na'aman og den
skitne elven
Rør ved albuene. Så gnir du pekefingrene lett mot hverandre. Hvor følte du
mest? Det er mange flere nerver i fingrene
enn på albuen. Gud ga oss spesielle nerver
så vi skulle vite når vi rører ved noe som er
varmt, kaldt, hardt, mykt eller vondt. Folk
som er spedalske mister evnen til å kjenne
slikt. Nå skal du få høre hva som skjedde
med en mann som var spedalsk.
Na'aman var general i arameerhæren
(Syria). Na'aman var en berømt kriger. Han
var en nær venn av kongen.
En dag ble denne krigeren veldig syk.
Huden hans begynte å tørke inn. Den ble
hvit og begynte å falle av. Han kunne ikke
lenger føle ting så godt som før. Na'aman
var blitt spedalsk, og det er en sykdom
som ingen lege kunne helbrede ham for.
En ung israelsk jente arbeidet hos
Na'amans kone. Hun var blitt tatt til fange
på et av hærtogene mot Israel. Hun bodde
nå hos fienden, langt hjemmefra, men hun
hadde ikke glemt alt det Gud hadde gjort
for Israel.
« Hvorfor drar ikke mannen din og
snakker med profeten i Israel så han kan
bli frisk? « spurte hun Na'amans kone.
«Elisja kan helbrede spedalskheten.»
Na'aman hadde vært hos alle legene i
Aram; han hadde prøvd
alle medisinene deres.
Ingenting virket. Elisja
var hans siste håp.
Tenk dere for et
merkverdig syn det må
ha vært! Na'aman kom
med en mengde
arameiske soldater og
vogner nedlesset med
verdisaker som skulle
betale for et mirakel i
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Israel. Han fikk ingen medisin av Elisja.
Profeten brente ikke røkelse eller hvisket
hemmelige formler. Han sa bare at
Na'aman skulle dra og bade – men ikke
hvor som helst. Det måtte gjøres i
Jordanelven som rant forbi ikke så langt
borte.
Na'aman var ganske oppgitt da han
kom tilbake til folkene sine. Han hadde
trodd at Israels Gud ville gjøre noe stort,
men alt han fikk beskjed om var å dra og
vaske seg i den skitne elven! Og ikke bare
én gang! Sju ganger! Han ville hjem.
Elvene i Damaskus var rene og friske.
Jordanelven var bare en skitten, liten bekk
som ikke var stort bredere enn et hus!
Heldigvis ble han stoppet av en av
tjenerne. «Hvis Elisja hadde bedt deg om å
gjøre noe vanskelig, da hadde du vel gjort
det?» spurte han.
Det er klart, tenkte Na'aman. Han
hadde erobret flere land. Det fantes ikke
noe som var for vanskelig for ham, bortsett fra å helbrede seg selv.
Tjeneren fortsatte. «Og hvorfor er det
da så vanskelig å gjøre noe så lite?»
Na'aman bestemte seg for å gjøre det profeten hadde sagt.
Han dro ned til Jordanelven. Seks
ganger dukket han under. Ingenting skjedde. Da han steg opp av vannet den
sjuende gangen, var noe blitt annerledes.
Den bleke, tørre huden var borte. Den var
nå blitt like myk og brun som på en ung
mann.
Forandringen skjedde ikke bare utenpå. Na'aman var også blitt en annen
innvendig. «Jeg vet at Israels Gud er den
eneste sanne Gud,» sa han.
Det var bare Guds kjærlighet som
kunne gjøre en tjenestejente så snill mot
dem som hadde bortført henne. Det var
bare Guds kraft som kunne utføre mirakler
gjennom profeten Elisja. Og bare Guds
nåde kunne helbrede en fremmed soldat
for både synd og sykdom.
Gud ønsker å gi sine gaver til alle.

Daglige aktiviteter
Sabbaten
· Gå en tur i naturen sammen med familien din. Samle
med dere for eksempel blader, frø, borrer, gress,
blomster, nøtter, kongler og kvister. Sorter tingene i
hauger med ting som hører sammen (alle nøttene
sammen, alle frøene sammen, etc.). Føles de likedan?
Les bibelfortellingen om en mann som holdt på å
miste berøringssansen.
Søndag
· Få med deg en voksen og lag en blekkflekk på en
tøyrest. Sprut litt hårspray på flekken. Hva skjer?
Na'aman ville sikkert blitt glad om han kunne ha fjernet flekkene sine med hårspray. Hvorfor hadde han
flekker? Les 2. Kongebok 5,1.*
· Skriv minneverset ditt på et ark og pynt det med
bilder av velsignelser som Gud har gitt deg.
Mandag
· Les og snakk om 2. Kongebok 5,2-6 på familieandakten.
· Overlever det verset du laget til noen på sabbatsskolen. Du kan også lage et kort til noen der du
bruker navnet deres sammen med et skriftsted, for
eksempel Romerne 1,7: «Nåde være med [navn] og
fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus!» Fortell
denne personen at Guds nåde er for alle – og det vil
si dem.
· Prøv å fylle ut de tomme plassene i minneverset uten
hjelp. «Av hans ________har vil __________ fått,
_____________ over ____________.» Johannes 1,16.
Tirsdag
· Les 2. Kongebok 5,7-12 sammen med familien. Hva
er noen av de helbredelsesmåtene som blir brukt i
vår tid? Hva tror du er den beste måten å holde seg
frisk på? Skriv «Slik holder vi oss friske» øverst på et
ark. Tegn eksempler på arket.
· Si minneverset uten hjelp. Syng deretter «Søk først
Guds rike» (Barnas Lovsang nr. 244) før dere ber.

Onsdag
· Les 2. Kongebok 5,13-16 sammen med familien.
Hvorfor helbredet Gud Na'aman selv om han ikke
likte Guds retningslinjer?
· Tenk på en gang da du ikke likte Guds retningslinjer.
Be ham om tilgivelse i en stille bønn, og takk ham
fordi han likevel er glad i deg. Be ham hjelpe deg å
gjøre hans vilje.
· Lag et bokmerke som sier: «Å gjøre din vilje, Gud, er
min lyst» (Salme 40,9). På den andre siden skriver du:
«Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk» (Filipperne
4,13). Hans styrke er også en nådegave.
Torsdag
· Bibelen forteller om andre spedalske. Kan du finne
navnene deres?
· 4. Mosebok 12,110 mairim _________________________
2. Mosebok 4,6 soems ____________________________
· Matteus 26,6 isnom _______________________________
Lukas 17,12 it daleskspe ___________________________
· Gud fjernet deres spedalskhet også. De ble ikke
lenger sett på som «urene».
· Si minneverset; syng så «Jeg er trygg hos deg» (Barnas
Lovsang nr. 215 a og b, Barnesangboka nr. 37 N og B)
eller en annen lovsang sammen med familien din før
dere ber.
Fredag
· Til solnedgangsandakten henger du et ark mellom to
stoler. Tenk deg at Jordanelven renner bak det.
Dramatiser beretningen om Na'aman. Husk at du må
dyppe deg sju ganger i «vannet».
· Les Salme 98 – les noen vers hver. Be hver enkelt om
å fortelle om et «under» Gud har gjort for dem.
· Si minneverset sammen. Syng «Vi priser deg, Gud»
(Barnas Lovsang nr. 241) før dere ber.
________________
* Tilpasset fra Kathie Reimer: 1001 Ways to Help Your
Child Walk with God (Tyndale House Publishers, Inc.,
Wheaton, IL, 1994), side 77.
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