LEKSE SYV

Tung nok til å flyte
Henvisninger
2. Kongebok 6,1-7;
Alfa og Omega 3,
side 116-117.

Minnevers:
«Be, så skal dere få.
Let, så skal dere
finne» (Matteus 7,7).

Mål:
At barna skal:
Vite at Gud er veldig
glad i dem.
Føle takknemlighet
fordi Gud bryr seg om
alle deres problemer.
Gi respons ved å ha
tillit til at Gud kan
løse alle deres problemer.

Den røde tråden:
Gud bryr seg om alle
mine problemer.
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Månedens tema
Gud gjør for oss det som vi selv ikke makter.

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Profetene ønsker seg et større sted der de kan møte Elisja. De
går ned til Jordanelven og hogger trær til et nytt forsamlingshus.
Mens de er der, mister en av de unge mennene et lånt øksehode i
elven. Han roper av fortvilelse. Elisja går bort til stedet der øksa
falt uti og kaster en gren i vannet. Øksehodet stiger opp til overflaten og blir berget.

Denne leksen handler om nåde
Fortellingen om øksehodet som fløt minner oss om at Gud
bryr seg om alle våre problemer, både små og store. Han ber oss
komme til ham med alt som plager oss. Han vil ta seg av saken
på den måten som er best for oss.

Lærerens «verdt å vite»
«Gå til Gud med din trang, dine gleder, dine sorger, dine
bekymringer og din frykt. Du vil ikke kunne besvære ham eller
trette ham. Han som teller hårene på ditt hode, er ikke likegyldig
for sine barns behov . . . . Ikke noe som i noen henseende berører
vår fred, er for lite for ham å akte på. Ikke noe avsnitt i vår erfaring er for mørkt for ham å lese, ingen vanskelighet for vanskelig å
løse. Ingen ulykke kan ramme det minste av hans barn, ingen
engstelse plage sjelen, ingen glede oppmuntre, ingen oppriktig
bønn unnslippe leppene, som vår himmelske Far ikke legger
merke til, eller som han ikke øyeblikkelig omfatter med interesse»
(Veien til Kristus, side 89-90).

Dekorering av rommet
Se 5. lekse

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?

Øks eller et annet stort redskap
som brukes til å hogge eller felle

Forberedelsesaktiviteter

Inntil 10

A. Flyter det?

Kasserolle med vann, ting som flyter (plast, papir, svamp, pinne, isopor, isbiter, etc.), ting som ikke flyter (skje, stein, leke, etc.).

B. Bruk av øks

Øks, person som viser hvordan den
skal brukes

Sang og bønn*

Bibelfortellingen

Inntil 10

Inntil 20

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt
Bønn

Diverse sangbøker
Barnas misjon
Gaveeske til kollekten
Tavle og kritt/tusj

Å oppleve fortellingen

Vaskefat, liten pinne, stein, plastøks
eller «isoporøks» kledd i aluminiumsfolie

Minneverset

«Øksehoder» av papp, merkepenn

Bibelstudiet

Bibler, små utklippstrær

3

Leksen i praksis

Inntil 15

Den stiger!

Oppblåst ballong til alle barna
(helst helium), merkepenner, bibler

4

Del med andre

Inntil 15

Problemfanger

To per barn: lite plastbeger, 45 cm
garn, litt aluminiumsfolie, bibel,
merkelapp

*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?
La dem få se og føle en øks eller et annet stort verktøy som brukes til å
hogge med. La dem løfte den. (Dekk til skarpe blad eller kanter.)
Sett dem i gang med den forberedelsesaktiviteten du har valgt.

Du trenger:
• Øks eller et
annet stort
redskap som
brukes til å
hogge eller
felle med.

1

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

A. Flyter det?

Du trenger:

La barna legge tingene i vannet og se om det flyter.

• kasserolle med vann
• ting som flyter (plast,
papir, svamp, pinne,
isopor, isbiter, etc.)
• ting som ikke flyter
(skje, stein, leke, etc.)

Oppsummering
Spør: Hva var det som kunne flyte? (Godta svar.) Hva var det som ikke fløt?
(Godta svar.) Hvorfor fløt ikke disse tingene? Tror dere at vi kunne få noen av
dem til å flyte? I dag skal vi høre om noe som sank, men så fløt det. Hvordan tror
dere at det skjedde? (Godta svar.) La oss finne minneverset og lese det. Det står i
Matteus 7,7. Les det høyt sammen. Dette verset minner oss om at:
GUD BRYR SEG OM ALLE MINE PROBLEMER.

B. Bruk av øks

Du trenger:
• øks
• person som
kan vise hvordan den skal
brukes

Forberedelse: Be noen komme til klassen og vise hvordan øksa skal brukes, eller
ta barna med ut så de kan få se hvordan den brukes på en vedkubbe. La barna stille
spørsmål.

Oppsummering:
Spør: Hva lærte dere om øksen? (Godta svar.) Er det noen av dere som har brukt
en øks noen gang? (Godta svar.) Hva må vi huske når vi bruker øks? (Å være forsiktige
så ikke noen blir skadet.)
Si: Fortellingen vår i dag handler om noen som hadde problemer med en øks. La
oss lese Matteus 7,7 og finne ut hvordan minneverset kunne ha hjulpet denne personen. Les teksten sammen. Budskapet for oss i dag er:

GUD BRYR SEG OM ALLE MINE PROBLEMER.
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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
«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)
«Jeg vil gjerne ha en venn» (Barnas Lovsang nr. 70, Barnesangboka nr. 44 N og B)
«Gud er alle steder» (Spre gleden!)
«Jeg er trygg hos deg» (Barnas Lovsang nr. 15 a og b, Barnesangboka nr. 37 N og B,
Min båt er så liten nr. 26)
«Når det stormer» (Barnesangboka nr. 271, Min båt er så liten nr. 27)
«Jeg har en engel som følger meg» (Barnas Lovsang nr. 64 a og b,
Min båt er så liten nr. 15)
«Ingen er så trygg for fare» (Min båt er så liten nr. 24)

Misjon
Bruk Barnas misjon. Spør: Hvilke problemer løste Gud i dagens misjonsfortelling?

Kollekt
Si: Noen ganger bruker Gud mennesker for å løse andres problemer.
Det kan han gjøre når han bruker de pengene dere gir i dag.

Du trenger:
• gaveeske til
kollekten

Bønn
Skriv: «Problemer Gud har løst». Be barna om å nevne problemer
som Gud allerede har løst i deres liv. Lag en liste som alle kan se.
Lag en ny overskrift: «Problemer til Gud». Be barna komme med
uløste problemer som de vil overlate til Gud. Lag en liste. Husk begge listene når dere ber.

Du trenger:
• tavle og
kritt/tusj
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2

Bibelfortellingen
Du trenger:
•
•
•
•

vaskefat
liten pinne
stein
plastøks eller
«isoporøks»
kledd i aluminiumsfolie

Å oppleve fortellingen
Rekvisitter: Legg «øksa» i bunnen av
vaskefatet som er full av vann. Legg en
stein eller noe annet tungt på den så den
ikke flyter. Mens du forteller om pinnen
som ble kastet i elven, skyver du steinen
til side så «øksa» flyter opp.
Når du sier:
øks, øksehode
Elisja

Skal barna si:
Hogg, hogg!
Gudsmannen!

Dersom dere gjorde Forberedelsesaktivitet A, sier du: Husker dere eksperimentet vårt da vi begynte i dag, da vi
fant ut hva som fløt og hva som ikke
fløt? (ja) Gjenta eksperimentet med en
stein og en liten pinne. Fortellingen vår i
dag handler om et øksehode som fløt.
En dag fikk de unge mennene som
studerte ved profetskolen høre godt
nytt. Profeten Elisja, [Gudsmannen!]
kom for å besøke skolen. De skulle få
lov å snakke med ham og lære av
ham. De kunne også endelig fortelle
ham at huset der de holdt til var for
lite. De trengte et større hus.
Da de fortalte Elisja [Gudsmannen!]
at de trengte mer plass, var han enig
med dem. Elevene bestemte seg da for
en dag da de ville gå ned til
Jordanelven og hogge tømmer til en
ny skole. De ba profeten Elisja
[Gudsmannen!] om å bli med.
En ung mann lånte en dyr øks
[Hogg, hogg!]. Han hadde ingen selv,
men han ville være med og bygge den
nye skolen. Han møtte glad opp for å
hjelpe til nede ved elven denne viktige
arbeidsdagen.
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Noen av de unge mennene hogget
trær; andre laget planker av trærne.
Profeten Elisja [Gudsmannen!] arbeidet
sammen med dem og minnet dem om
Guds omsorg og kjærlighet.
Men så hendte det noe. Den unge
mannen svingte den lånte øksa opp i
luften, men denne gangen fløy øksehodet [Hogg, hogg!] av skaftet og landet med et plask i elven.
«Å, lærer!» ropte den unge mannen
til profeten Elisja: [Gudsmannen!] «Øksa
[Hogg, hogg!] var lånt, og jeg kan ikke
betale for den!» Vennene hans og profeten Elisja [Gudsmannen!] kom
løpende. Sammen stirret de ned i den
strie elven. Ingen kunne se øksehodet
[Hogg, hogg!].
«Hvor landet det?» spurte Elisja.
[Gudsmannen!] Den unge mannen
kunne bare peke. Elisja [Gudsmannen!]
smilte og så seg rundt på trærne. Han
valgte seg akkurat den grenen han
ville ha og hogg av et stykke. Så gikk
han ned til elvebredden og kastet den
uti der den unge mannen hadde pekt.
Grena plasket i elven. Der hvor
grena landet steg øksehodet [Hogg,
hogg!] sakte, sakte opp til overflaten
og begynte å flyte! [Få «øksehodet» til å
flyte i vaskefatet.]
Elevene snappet etter pusten, og
mest av alle han som bare for litt siden
trodde at livet hans var ruinert.
Med Elisjas [Gudsmannen!] hjelp
hadde Gud vendt den unge mannens
uhell til et mirakel. Han hadde tatt en
helt vanlig dag og sørget for at den for
alltid skulle bli husket.
Da de trøtte, men glade unge
mennene ruslet tilbake til skolen sammen med profeten den kvelden,
snakket de om det som hadde skjedd.
De visste at ingen problemer var for
store eller for små for Gud.

Oppsummering

Vi leser Bibelen sammen

Spør: Hvilken del av dagens
bibelfortelling likte du best? (Godta svar.)
Hva skal du gjøre først når du har et
problem, enten det er stort eller lite? (Be
Jesus om hjelp.) Hvorfor? (Fordi han
virkelig bryr seg om oss, og han vil gjøre
alt det som er best for oss.) La oss si budskapet vårt en gang til:

Forberedelse: Skriv følgende henvisninger på «trærne» dine:

GUD BRYR SEG OM ALLE
MINE PROBLEMER.

Du trenger:
• bibler
• små utklippstrær

2. Kongebok 6,1-6 (flytende
øksehode)
2. Mosebok 16,2-4 (manna)
2. Kongebok 5,13,14 (Na'aman)
2. Mosebok 17,1.5.6 (vann fra
klippen)
1. Samuelsbok 1,20 (Hanna)
Markus 5,22.23.35.41.42 (Jairus'
datter)

Minnevers
Forberedelse: Klipp til «øksehoder» av
papp og skriv ett ord
fra minneverset (og
Du trenger:
henvisningen) på
• «øksehoder»
hver av dem. Velg ut
av papp
barn som tar en
• merkepenn
«øks» hver og legger
dem i riktig rekkefølge. Les minneverset sammen; gjenta
det flere ganger. For hver gang dere gjentar det, tar du vekk et av «øksehodene»
og etterlater et tomrom. Når alle «øksehodene» er fjernet, bør barna kunne minneverset.

Gi et tre hver til barn som er i stand
til å finne henvisningen og lese teksten
høyt. (Voksne hjelper til etter behov.) Be
klasse si hva problemet er i de forskjellige tekstene.

Oppsummering
Spør: Var alle disse problemene like?
(Nei, men alle problemene var mer enn
et menneske kunne løse.) Hva var det
første skrittet mot en løsning på alle
disse problemene? (be Gud eller Jesus
om hjelp) Hva vil du gjøre når
du har et problem? (be Gud om
hjelp, for . . .) La oss huske at:
GUD BRYR SEG OM ALLE MINE PROBLEMER.
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3

Leksen i praksis
Du trenger:
• oppblåst ballong til alle
barna (helst
helium)
• merkepenner
• bibler
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Den stiger!
Forberedelse: Blås opp ballongene.
Be barna tenke på et problem de har i
familien og tegne eller skrive om det på
ballongen sin. Si: Den unge mannen
hadde et problem med øksehodet, og
det steg opp til overflaten etter at han ba
Elisja om hjelp. Gud brydde seg om dette
problemet. Gud bryr seg også om dine
problemer. Kom, så sender vi problemene våre opp til Gud. Barna slipper
ballongene sine, som flyter oppover.
Hvordan sender vi problemene våre til
Gud i det virkelige liv? (når vi ber). La oss
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be for problemene deres nå. Be om de
problemene som er skrevet på ballongene. Les Filipperne 4,6. Teip hyssingen til
ballonger som ikke har helium i seg fast
til taket så det ser ut som om de stiger.

Oppsummering
Si: Bibelen forteller oss hva som
skjer når vi gir problemene våre til Gud.
La oss lese Filipperne 4,7. (Finn teksten
og les den sammen.) Hva vil du gjøre
først neste gang du har et problem,
enten det er stort eller lite? (Sende problemet mitt til Gud i bønn.) Hvorfor? La
oss svare med dages budskap, fordi:
GUD BRYR SEG OM ALLE
MINE PROBLEMER.

4

Del med andre
Problemfanger
Fordel tingene på listen. Hjelp barna
å lage et lite hull midt i bunnen av plastbegeret, tre den ene enden av garnstumpen gjennom koppen og hullet, og
lag en stor knute under hullet så garnet
ikke kan trekkes gjennom. Til den andre
enden fester du folien og ruller den sammen til en kule. (Se illustrasjon nedenfor.)
Be barna svinge aluminiumsballen opp,
over og ned i koppen. Mens de gjør dette
skal de tenke på et problem, enten stort
eller lite, og inni seg takke Gud fordi han
tar seg av det. Barna lager enda en «problemfanger» som de skal gi bort i kommende uke. De fester en merkelapp til
den med teksten «Problemfanger –
1. Peter 5,7»

Oppsummering
Si: Bibelen sier at vi skal kaste våre
problemer over på Gud fordi han har
omsorg for oss. La oss lese 1. Peter 5,7.
Gud er vår «Problemfanger». Hvor
mange av våre bekymringer (problemer)
sier Gud at vi skal kaste på ham? (alle)
Ikke noe er for stort eller smått til at vi
kan gi det til ham. Hvem skal du fortelle
dette denne uken? (Be barna fortelle deg
om sine planer.) Når du gir bort «problemfangeren», deler du 1. Peter 5,7
med dem. La oss si dages budskap en
gang til:

Du trenger:
to per barn:
• lite plastbeger
• 45 cm garn
• litt aluminiumsfolie
• bibel
• merkelapp

GUD BRYR SEG OM ALLE
MINE PROBLEMER.

Avslutning
Syng en av sangene fra «Forslag til
sanger» i denne leksen. Anmod elevene
om å gi sine bekymringer til ham hver
dag i den nye uken.
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ELEVMATERIELL

Henvisninger
2. Kongebok 6,1-7;
Alfa og Omega 3,
side 116-117.

Minnevers
«Be, så skal dere få.
Let, så skal
dere finne»
(Matteus 7,7).

Den røde
tråden
Gud bryr seg om
alle mine problemer.
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Tung nok til å flyte
Åge trengte en kalkulator til noen av
matteleksene, men han hadde ingen. Kåre
lot ham få låne hans kalkulator til neste dag.
Da Åge kom hjem, åpnet han ryggsekken.
Han tok ut matteboken og så etter Kåres
kalkulator. Den var borte! Han ringte til
vennene sine, men ingen av dem visste hvor
den var blitt av. For et problem! Hva skulle
han si til Kåre?
En ung mann i bibelfortellingen vår i
dag mistet også noe han hadde lånt. Og han
var også bekymret.
En dag fikk de unge mennene som
studerte ved profetskolen høre godt nytt.
Profeten Elisja kom for å besøke dem. De
visste at skolebygningen deres var for
liten, så de snakket med Elisja om det. Han
var enig, og de bestemte seg for å bygge
en større skole. De ble enige om en dag
da de ville gå ned til Jordanelven og
hogge tømmer til den nye skolen. Elisja ble
invitert til å bli med og det sa han ja takk
til.
En ung mann hadde lånt en dyr øks.
Han hadde ingen selv, men han ville være
med og bygge den nye skolen. Han møtte
glad opp for å hjelpe til nede ved elven på
denne viktige arbeidsdagen.
Noen av de unge mennene
hogget trær; andre laget
planker av trærne. Profeten
Elisja arbeidet sammen med
dem og minnet dem om Guds
omsorg og kjærlighet.
Men så hendte det noe.
Den unge mannen svingte den
lånte øksa opp i luften slik han
hadde gjort mange ganger den
dagen, men denne gangen
fløy øksehodet av skaftet og
landet med et plask i elven.
«Å, lærer!» ropte den unge
mannen: «Øksa var lånt, og jeg
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har ikke råd til å betale for den!» Vennene
hans kom løpende. Sammen stirret de ned
i den strie elven. Ingen kunne se øksehodet. Elisja skyndte seg å komme. Han
kunne heller ikke se øksehodet.
«Hvor landet det?» spurte Elisja. Den
unge mannen kunne bare peke. Elisja
snudde seg og så seg rundt på trærne.
Han valgte ut akkurat den grena han ville
ha og hogg av et stykke. Så bar han den
ned til elvebredden og kastet den uti der
den unge mannen hadde pekt.
Grena plasket i elven. Der hvor grena
landet steg øksehodet sakte, sakte opp til
overflaten og begynte å flyte! Elevene
snappet etter pusten, og mest av alle han
som bare for litt siden trodde at livet hans
var ruinert.
Med Elisjas hjelp hadde Gud vendt
den unge mannens uhell til et mirakel.
Han hadde tatt en helt vanlig arbeidsdag
og sørget for at den ville bli husket for
alltid.
Da de trøtte, men glade unge
mennene ruslet tilbake til skolen sammen
med profeten den kvelden, snakket de
om det som hadde skjedd. De var mer
sikre enn noen gang før på at Gud elsket
dem og tok seg av dem. De visste at
ingen problemer var for store eller for
små for Gud.

Daglige aktiviteter
Sabbaten
· Gå en tur til en bekk eller en dam sammen med familien din. Kast diverse steiner, kvister, blader, frø, etc., i
vannet. (Ikke kast søppel, for eksempel papir, etc.)
· Hva flyter? Hva synker?
· Les bibelfortellingen sammen med familien. Finn fram
til Matteus 7,7 og les verset.
· Syng en sang om Guds kjærlighet før dere ber.
Søndag
· Les 2. Kongebok 6,1-4 sammen med familien. Hva er
et mirakel? Be en annen i familien hjelpe deg å slå
opp ordet i en ordbok/leksikon.
· Lag noen øksehoder av papir. Skriv et av ordene i
minneverset på hver av dem. Bland dem og legg dem
ut i riktig rekkefølge.
Mandag
· Les 2. Kongebok 6,5-7 på andakten.
· Skriv «Ting som flyter» øverst på et ark. Tegn bilder av
ting som flyter. Vend arket og skriv «Ting som ikke
kan flyte» på baksiden. Tegn bilder av ting som ikke
kan flyte. Tegn et øksehode på riktig side av arket.
· Legg minneverslappene dine. Syng «Jesus elsker meg,
jeg vet» (Barnas Lovsang nr. 75, Barnesangboka nr. 147 N
og E) før dere ber.
Tirsdag
· Slå opp til disse tekstene og finn andre slags redskaper som ble brukt i bibelsk tid:
2. Mosebok 21,6 _ _ _;
Joel 3,18 _ _ _ _;
1. Mosebok _ _ _ _ _ _ _ _ _;
Jesaja 44,13 _ _ _ _ _ _ og _ _ _ _ _ _ _ _;
Jeremia 10,4 _ _ _ _ _ _.
· Hvilke av disse redskapene er i bruk i vår tid? Hva blir
de brukt til? Hva tror du Elisja og de unge mennene
kan ha brukt?
· Legg minneverslappene. Si hva minneverset betyr for
deg.

Onsdag
· Tenk på et problem og bruk problemfangeren fra sabbatsskolen. Når du fanger aluminiumsballen, takker
du Jesus fordi han tar seg av problemet. (Hvis du ikke
laget noen problemfanger, lager du en liste med
problemene dine; gi dem til Gud i bønn.)
· Ta en lav eske og lag en modell av denne ukens
fortelling med sand, kvister og utklippsfigurer.
· Si minneverset uten hjelp. Syng en sang om Guds
kjærlighet før dere ber.
Torsdag
· Les Matteus 10,28 sammen med familien. Hva slags
følelser får dere av dette verset dersom dere har et
problem?
· Finn minneverset i så mange utgaver av Bibelen som
mulig. Skriv ned verset fra den oversettelsen du liker
best. Si så minneverset slik du har lært det denne
uken.
· Syng «Takk at du er min» (Barnas Lovsang nr. 246 a og
b, Barnesangboka nr. 223, Hjertesanger nr. 2).
Fredag
· Dramatiser bibelfortellingen sammen på familieandakten. Be familien fortelle deg om ganger når Gud
har hjulpet dem å løse problemer. Les Hebreerne
13,5.6 sammen og snakk om teksten.
· Legg minneverslappene i riktig rekkefølge og si hva
minneverset betyr.
· Syng lovsanger til Gud for hans godhet.
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