LEKSE ÅTTE

Henvisninger
2. Kongebok 6,8-23;
Alfa og Omega 3,
side 113-115.

Mer enn man
skulle tro
Månedens tema
Gud gjør for oss det som vi selv ikke makter.

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Minnevers:
«Herrens engel slår
leir til vern om dem
som frykter Herren,
og frir dem ut av
fare» (Salme 34,8).

Mål:
At barna skal:
Vite at Gud er vår
hjelp i nødens stund.
Føle seg trygg på
Guds omsorg.
Gi respons ved å
stole fullt og helt på
Gud samme hva som
skjer.

Den røde tråden:
Gud hjelper oss når
vi har det vanskelig.

Aram (Syria) og Israel er i krig. Gud sender budskaper til kongen av Israel gjennom Elisja og forteller ham hvor arameerhæren
er. Arameerkongen tror han har spioner i leiren, men får vite at
det er Elisjas skyld. Arameerhæren omringer Dotan om natten i et
forsøk på å fange Elisja. Neste morgen åpnes øynene på Elisjas
skremte tjener så han får se Guds hester og vogner.
Arameerhæren blir slått med blindhet. Elisja fører dem til Israels
konge, som gir dem mat og lar dem gå slik Elisja ønsker det. Det
blir opphold i angrepene en stund.

Denne leksen handler om nåde
Gud viser sin nåde ved å hjelpe og beskytte, selv om han
noen ganger lar vanskeligheter komme i vår vei. Elisja gjenspeilte
Guds nåde overfor fiendesoldatene ved å sørge for mat for dem
og la dem gå.

Lærerens «verdt å vite»
Aram – «Et land nord for Palestina som strakte seg fra
Middelhavet og kanskje så langt øst som elven Habur . . . . Det
hebraiske Aram blir gjerne oversatt med «Syria» når det er snakk
om dette landet» (The SDA Bible Dictionary, bind 8, side 67).
Dotan – Blir første gang nevnt i Bibelen da brødrene kastet
Josef ned i en brønn (1. Mosebok 37,14-28).
«Det var av kjærlighet til det villfarne Israel at Gud tillot
arameerne å straffe dem. . . . Hans straffedommer var blandet
med nåde, og da hans hensikt var oppnådd, snudde han begivenhetene til fordel for dem som hadde lært å spørre etter ham» (Alfa
og Omega, bind 3, side 113).

Dekorering av rommet
Se 5. lekse
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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?

En rekke engler klippet ut langs en
brett

Forberedelsesaktiviteter

Inntil 10

A. En ny måte å se på

3D briller ELLER farget cellofan og
lys papp

B. Skjult budskap

Ark, sitronsaft, stearinlys eller
lampe

Sang og bønn*

Bibelfortellingen

Inntil 10

Inntil 20

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt
Bønn

Diverse sangbøker
Barnas misjon
Gaveeske til kollekten
Ingenting

Å oppleve fortellingen

Store hvite ark eller laken/tøy, store
englefigurer, to spotlights, bind å
ha for øynene til alle barna, brød

Minneverset

En eller to store papplater,
merkepenn, en eller to erteposer

Bibelstudiet

Bibler, seks engleformer, papirlapper, cellofanteip

3

Leksen i praksis

Inntil 15

Det beste vern

Stor eske (eller bilder) med verneutstyr, for eksempel sportshjelm,
keeperhansker, knebeskyttere,
finlandshette, ørebeskyttere,
hansker, briller, solbriller, etc.

4

Del med andre

Inntil 15

Alltid hos deg

Engleformer, merkepenner, pynt til
engler

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

Du trenger:

Forberedelse: Lag flere utklippsfigurer av engler. På utsiden skriver du
«Visste du?» På innsiden skriver du et faktum om engler. Heng englene på
veggene rundt i rommet. Når barna kommer, ønsker du dem velkommen
og ber dem finne englene og lese faktakunnskapene om dem.
Forslag til fakta om engler: Englene er verken hankjønn eller hunkjønn
(Matteus 22,30); Satan var en gang den flotteste engelen; Englene er de
budbærerne Gud sender til sitt folk; Engelen Gabriel er en av Guds spesielle
budbærere; alle har vi en engel som passer på oss.
Når barna har sett på englene, spør du 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.

• en rekke
engler klippet
ut langs en
brett

1

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

Du trenger:
• 3D briller
ELLER
• fargede
cellofanbriller

A. En ny måte å se på
Kan du ikke skaffe 3D-briller, klipper du til briller av papp og bruker farget cellofan
som linser. Barna skal bruke dem og se seg om i rommet.

Oppsummering
Spør: Hva la du merke til da du hadde brillene på? (Tingene så annerledes ut.)
Hvorfor det? (forskjellige farger, etc.) Fortellingen vår i dag handler om en som var
redd. Men Gud hjalp ham så han kunne se noe han ikke kunne se til vanlig – en skjult
overraskelse. La oss lese minneverset vårt: Salme 34,8. Finn verset og les det sammen.
Budskapet vårt for i dag er:
GUD HJELPER OSS NÅR VI HAR DET VANSKELIG.

Du trenger:
• piece of paper
• lemon juice
• candle or
lamp

B. Skjult budskap
Forberedelse: Skriv budskapet med sitronsaft på et ark. Vis barna arket og spør
dem hva som står der. Når de gir opp, varmer du arket over åpen ild eller skinner på
det bakfra med en lampe slik at teksten blir leselig.

Oppsummering
Spør: Så dere budskapet uten hjelp? (nei) Hvordan ble det mulig for dere å se budskapet? (Vi så det da det ble varmet opp.) Budskapet var der hele tiden, vi kunne bare
ikke se det uten hjelp. Fortellingen vår handler om noe skjult som ble åpenbart ved
Guds hjelp. Kan dere lese budskapet? Velg en frivillig til å lese det skjulte budskapet.
Deretter gjentar dere sammen:
GUD HJELPER OSS NÅR VI HAR DET VANSKELIG.
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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: Hvordan hjalp Gud noen i denne fortellingen?

Kollekt
Si: Gud kan bruke pengene våre til å hjelpe mennesker som har det
vanskelig.

Du trenger:
• gaveeske til
kollekten

Bønn
Få klassen til å danne en sirkel og holde hverandres hender, hvis Del erfaringer der Gud
har hjulpet i en farlig situasjon. Be om at han skal fortsette å beskytte dere. Takk ham for
englene han sender.
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Bibelfortellingen
Du trenger:
• store hvite ark
eller laken/tøy
• store englefigurer
• to spotlights
• bind å ha for
øynene til alle
barna
• brød

Å oppleve fortellingen
Forberedelse: Heng store hvite
ark/stoff et stykke vekk fra en vegg. Bak
dem plasserer du store englefigurer og to
spotlights. Sørg for å ha litt brød til alle
barna og et bind hver til å ha for øynene.
Når tiden er inne, slår du på lyset så
engleskyggene viser seg. Når du beskriver den blinde hæren, får du barna til å ta
bind for øynene. En voksen leder dem
rundt i rommet slik at hvert barn går med
den ene hånden på skulderen til barnet
foran. Når tiden er inne, fjerner barna
bindene og gir hverandre en liten brødbit.

Israel og Aram lå i krig med hverandre. Gud var på Israels side. Når
arameerkongen planla et angrep på
Israel, sa Gud ifra til Elisja. Da advarte
Elisja kongen i Israel. «Ikke reis østover i
dag, for arameerne er der.» Det stemte
hver gang. Arameerkongen lå skjult
akkurat der Elisja hadde sagt. Da dette
skjedde gang på gang, ble til slutt
arameerkongen rasende.
«Hvem er det som spionerer for
Israel?» snerret han mot generalene sine.
En av dem visste beskjed. «Det er
ingen av oss som spionerer,» sa han. «Det
er profeten Elisja – han vet alt vi foretar
oss – han vet til og med hva du sier på
soverommet ditt!»
«Og hvor er denne Elisja?» brølte
arameerkongen. «Finn ut hvor han holder
til så jeg kan sende folk og ta ham til
fange!»
Rapporten han fikk lød: «Han er i
Dotan.»
«Da angriper vi Dotan og kvitter oss
med denne plageånden,» sa kongen. Han
kalte til seg hærmennene og sendte dem
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av sted for å fange en enslig profet.
Kongen var sikker på at om bare hæren
hans kunne fange Elisja, så skulle de nok
vinne over Israel. Tenk så dumt! Det var
jo ikke Elisja som hadde spionert på ham
– det var Gud.
Morgenen etter var Elisjas tjener en
av de første som var oppe. Han gikk
oppe på bymuren i Dotan og så den
store arameerhæren som hadde omringet
byen. Han så hester, vogner og våpen
som glitret i de første solstrålene.
«Hva skal vi gjøre?» ropte han. Elisjas
tjener var redd. Han hadde helt glemt
hvilken side Gud var på.
Elisja hadde ikke glemt det. «Det er
flere med oss enn med dem,» sa han til
tjeneren. [Be barna lukke øynene. Slå på de
to spotlighetene.] Så ba han Gud om å
åpne tjenerens øyne. [Be barna om å åpne
øynene.]
Nå så tjeneren enda en hær. Den
dekket åsene rundt Dotan og vognene
deres skinte som ild! Det var Guds hær,
og hans hær kom helt sikkert ikke til å la
noe vondt skje med Elisja og tjeneren
hans.
Elisja ba igjen: «La disse folkene
rammes av blindhet!» Gud gjorde det slik
at hele hæren mistet synet. [Be barna ta
bind for øynene.]
Så gikk Elisja ut av byen. Han gikk
rett bort til den blinde generalen. «Det er
ikke denne veien du skal,» sa han. «Følg
meg, så skal jeg føre dere på rett vei.»
Elisja førte den blinde fiendehæren
rett til Israels konge. Så åpnet Gud
øynene deres. [Be barna ta bindet fra
øynene.] De var fanget i Israels hovedstad!
«Skal jeg drepe dem?» spurte kongen.
«Nei,» sa Elisja. Han tenkte på Guds
nåde. «Gi dem mat og send dem tilbake
igjen.»
Og det var akkurat det Israels konge

gjorde. [Gi alle barna en liten brødbit.] Gud
hadde overvunnet fienden med blindhet,
et godt måltid mat og stor nåde. For en
tid var det slutt på angrepene fra Aram.

blir mer utfordrende hvis du har to lag
som kjemper mot klokken.

Oppsummering

Vi leser Bibelen sammen

Si: Hvorfor tror du at det ble slutt på
angrepene for en stund? Hvem var det
Gud hjalp? Hvem sin side ville du ønsket
å være på? Elisja og tjeneren hans var på
Guds side – den siden som vant. Hvem
sin side er du på – Guds eller fiendens?
(Godta svar.) Hvem er fienden? (Satan)
Hvordan føles det å være på den vinnende siden? (Beskyttet, og sikker på at
jeg får den hjelpen jeg trenger når jeg har
vanskeligheter.) Hva har du tenkt å huske
neste gang du blir redd? La oss svare
med dages budskap:

Forberedelse: Lag seks engleformer
og skriv disse navnene på hver av dem
(uten skriftstedene)

GUD HJELPER OSS NÅR VI
HAR DET VANSKELIG.

Minnevers
Bruk så mye av pappen som mulig
og klipp ut en engel eller en vogn. Strek
opp firkanter der du
kan skrive ordene i
Du trenger:
minneverset med
• en eller to
store bokstaver,
store papogså henvisningen.
plater
Legg papplaten på
• merkepenn
gulvet.
• en eller to
Barna tar tur og
erteposer
kaster erteposene
bort på firkantene
etter ordenes rekkefølge i minneverset.
Hvis erteposen ikke lander på riktig ord,
prøver det neste barnet å treffe. Leken

(Tilpasset fra Quick Access Ideas for Children, samlet av Barbara
Manspeaker [Advent Source, Lincoln, NE, 1999], side 1.)

Elisja
Daniel
Jesusbarnet
Isak
Hagar og
Ismael
Peter

(2. Kongebok 6,17)
(Daniel 6,19-22)
(Matteus 2,13)
(1. Mosebok 22,9-12)

Du trenger:
• bibler
• seks engleformer
• papirlapper
• teip

(1. Mosebok 21,14-19)
(Apostlenes gjerninger
12,7-10)

Skriv tekstene med blokkbokstaver
på papirlapper. Gi barna englene og lappene. (Tilpass etter størrelsen på klassen
din.) Be dem lese tekstene høyt og sette
dem sammen med navnene på englene.
Teip papirpappene til den engelen de
hører til.

Oppsummering
Si: Disse skriftstedene forteller oss
om noen ganger da Gud brukte engler
for å hjelpe mennesker. Hvilken av
fortellingene likte du best? Hvorfor det?
(Godta svar.) Har du noen gang vært i
vanskeligheter og følt at Guds engler har
beskyttet deg? Når? (La barna fortelle.)
Husk – når du er redd, vil Gud hjelpe
deg. La oss si budskapet vårt igjen:
GUD HJELPER OSS NÅR VI
HAR DET VANSKELIG.
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Leksen i praksis
Du trenger:
• stor eske (eller
bilder) med
verneutstyr,
for eksempel
sportshjelm,
keeperhansker,
knebeskyttere,
finlandshette,
ørebeskyttere,
hansker,
briller, solbriller, etc.

Det beste vern
Vis barna en av tingene eller bildene
om gangen og drøft hver enkelt slik det
er forklart under Oppsummering.

Oppsummering
Spør: Hvordan beskytter hver av
disse tingene oss? (De beskytter oss mot
flygende gjenstander, mot å bli skadet
når vi faller, mot kulde, etc.) På hvilken
måte minner de oss om den måten Gud
beskytter oss på? (Hvis jeg ber Gud om
det, beskytter han sinnet mitt mot det
som er galt, ørene mine mot å høre det
som ikke er godt, og øynene mine mot å
se det som er galt, hendene mine mot å

gjøre det som er ondt, etc.) Så lenge det
onde er blant oss, vil vi oppleve vanskeligheter i våre liv. Når disse vanskelighetene kommer, vil Gud beskytte oss i
problemene. Han tar vare på oss og gjør
det slik at det kommer noe godt ut av
vanskelighetene. La oss lese Romerne
8,28. Hvordan føles det å høre denne
teksten? (At jeg ikke trenger å bekymre
meg for alt som skjer med meg. Gud tar
seg av det til rette tid.) Du må aldri
glemme budskapet vårt for i dag:
GUD HJELPER OSS NÅR VI
HAR DET VANSKELIG.

4

Del med andre
Du trenger:
•
•
•
•

engleformer
merkepenner
pynt til engler
sakser

Alltid hos deg
Gi barna en engleform hver. Be dem
tenke på en venn de kan dele dette budskapet med: «Guds engler er alltid med
deg, (vennens navn) .» Få dem til å
skrive setningen og dekorere engelen.
Voksne hjelper til etter behov.

Oppsummering
Spør: Hva har Gud beskyttet deg
mot? La barna dele beretninger om Guds
inngripen eller vise til en hendelse som
allerede er nevnt under Vi leser i Bibelen.
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Foreslå at de kan dele noen av disse
fortellingene med den de skal gi engelen
sin til. Hvordan føles det å skulle dele
sannheten om Guds beskyttelse med
andre? (glad) Hvem skal du dele med
denne uken? (Be dem om å bestemme
seg for hvem de skal gi engelen sin til.)
Husk alltid at:
GUD HJELPER OSS NÅR VI
HAR DET VANSKELIG.

Avslutning
Les Salme 46,2 sammen. Takk Gud
fordi han hjelper oss «i alle trengsler».
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ELEVMATERIELL
Henvisninger
2. Kongebok
6,8-23;
Alfa og Omega 3,
side 113-115.

Minnevers
«Herrens engel slår
leir til vern om dem
som frykter Herren,
og frir dem ut av
fare» (Salme 34,8).

Den røde
tråden
Gud hjelper oss
når vi har det
vanskelig.
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Mer enn man
skulle tro
Kan du huske en gang da du var veldig
redd for noe eller noen? Var det en lyd, en
person, eller kanskje noe som hendte?
I bibelfortellingen i dag var Elisjas tjener
skikkelig redd.
Israel og Aram lå i krig med hverandre. Gud var på Israels side. Når
arameerkongen planla et angrep på
Israel, sa Gud ifra til Elisja. Da advarte
Elisja kongen i Israel. «Ikke reis østover i
dag, for arameerne er der.» Det stemte
hver gang. Arameerkongen lå skjult akkurat der Elisja hadde sagt. Da dette skjedde
gang på gang, ble til slutt arameerkongen
rasende.
«Hvem er det som spionerer for
Israel?» snerret han mot generalene sine.
En av dem visste beskjed. «Det er
ingen av oss som spionerer,» sa han. «Det
er profeten Elisja – han vet alt vi foretar
oss – han vet til og med hva du sier på
soverommet ditt!»
«Og hvor er denne Elisja?» brølte
arameerkongen. «Finn ut hvor han holder
til så jeg kan sende folk og ta ham til
fange!»
Rapporten
han fikk lød:
«Han er i
Dotan.»
«Da
angriper vi
Dotan og kvitter oss med
denne
plageånden,»
sa kongen.
Han kalte til
seg hærmennene og
sendte dem av
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sted for å fange en enslig profet. Kongen
var sikker på at om bare hæren hans
kunne fange Elisja, så skulle de nok vinne
over Israel. Tenk så dumt! Det var jo ikke
Elisja som hadde spionert på ham – det
var Gud.
Den neste morgenen var Elisjas tjener
en av de første som var oppe. Han gikk
oppe på bymuren i Dotan og så den store
arameerhæren som hadde omringet
byen. Han så hester, vogner og våpen
som glitret i de første solstrålene.
«Hva skal vi gjøre?» ropte han. Elisjas
tjener var redd. Han hadde helt glemt
hvilken side Gud var på.
Elisja hadde ikke glemt det. «Det er
flere med oss enn med dem,» sa han til
tjeneren. Så ba han Gud om å åpne
tjenerens øyne.
Nå så tjeneren enda en hær. Den
dekket åsene rundt Dotan og vognene
deres skinte som ild! Det var Guds hær,
og hans hær kom helt sikkert ikke til å la
noe vondt skje med Elisja og tjeneren
hans.
Elisja ba igjen: «La disse folkene
rammes av blindhet!» Gud gjorde det slik
at hele hæren mistet synet.
Så gikk Elisja ut av byen. Han gikk
rett bort til den blinde generalen. «Det er
ikke denne veien du skal,» sa han. «Følg
meg, så skal jeg føre dere på rett vei.»
Elisja førte den blinde fiendehæren
rett til Israels konge. Så åpnet Gud
øynene deres. De var fanget i Israels hovedstad!
«Skal jeg drepe dem?» spurte kongen.
«Nei,» sa Elisja. Han tenkte på Guds
nåde. «Gi dem mat og send dem tilbake
igjen.»
Og det var akkurat det Israels konge
gjorde. Gud hadde overvunnet fienden
med blindhet, et godt måltid mat og stor
nåde. For en tid var det slutt på
angrepene fra Aram. Gud hjalp Elisja da
han var i vanskeligheter. Han vil også
hjelpe deg – for han er veldig glad i deg.

Daglige aktiviteter
Sabbaten
· Gå en tur i naturen sammen med familien. Se om
dere kan oppdage hvordan skapningene blir beskyttet mot fare. Lag et bilde eller en ordliste av det dere
oppdager. Hvilke andre skapninger (som dere ikke
fant) blir beskyttet mot farer, og hvordan? For eksempel: noen spiller død, noen har skarpe rygger, noen
bruker kamuflasje (Spør en i familien hva det er.) Sett
disse skapningene på listen din, de også.
· Les bibelfortellingen sammen. Les så Salme 34,8.
Takk Gud fordi han beskytter dere.
Søndag
· Les 2. Kongebok 6,8-10 på familieandakten. Kan du
huske en gang da Gud hjalp deg ut av vanskeligheter? Fortell for de andre. Les Salme 46,2.
· Be de andre hjelpe deg å lage et kort for hvert ord og
tall nedenfor. Legg så kortene i rekkefølge slik at du
får minneverset ditt.
· fare. Herren, og Herrens av frir Salme frykter engel ut dem
som slår dem 34, leir vern 8 til om
Mandag
· Les 2. Kongebok 6,11-14 på familieandakten. Enn om
det var du som ble omringet av hæren? Hvordan ville
du ha hatt det? Les løftet i Salme 91,9-11.
· Brett en lang papirremse som et trekkspill slik at det
blir en brett for hvert familiemedlem. Strek opp en
engel på forsiden slik at den berører den brettede
kanten. Klipp ut, men ikke i bretten. Be alle om å
tenke på et navn til engelen sin. Skriv navnene på
englene. Fargelegg englene.*
· Ordne minneverskortene i riktig rekkefølge.
Tirsdag
· Les 2. Kongebok 6,15-17 sammen med familien. Hva
tror du ildhestene og ildvognene var laget av? Tips:
Les Hebreerne 1,7. Tegn et bilde av ildhestene og
vognene rundt Elisja.

· Syng «Jeg har en engel som følger meg» (Barnas
Lovsang nr. 64 a og b, Min båt er så liten nr. 15).
Legg minneverskortene uten hjelp.
Onsdag
· Hvordan lurte Elisja fiendehæren? Les 2. Kongebok
6,18-20 sammen med familien.
· Finn ut tre ting om øyne som du ikke visste fra før. Be
en i familien om å hjelpe deg å lage et bilde av de
viktigste delene av øyet.
· Legg minneverskortene uten hjelp.
Torsdag
· Hvordan viste Elisja og Israels konge Guds nåde? Les
2. Kongebok 6,21-23 sammen med familien.
· Lag en engel (eller bruk den du laget på sabbatsskolen) og del den med noen. Bruk mønsteret fra
mandag. På engelen skriver du: «Guds engler er alltid
med deg, (vennens navn).» Pynt engelen og gi den til
en venn.
· Si minneverset og tegn et bilde av hva det betyr.
Fredag
· Lag en «bymur» med møbler eller tepper og stå der
mens du forteller denne ukens bibelfortelling for familien din. Si minneverset sammen.
· Les Hebreerne 1,14. Fortell noen av englehistoriene
du fikk høre på sabbatsskolen sist uke. Spør om det
er noen som kan huske en gang da de følte at engelen deres var veldig nær.
· Før dere ber, synger dere favorittsangen deres om
Guds omsorg.
___________
*tilpasset fra Come Meet Jesus Program Guide: An
Evangelistic Series for Children Ages 4-7 (Review and
Herald, Hagerstown, MD, 1998), side 209,212.
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