L E K S E NI

Favorittsønnen
Henvisninger
1. Mosebok 37;
Alfa og Omega 1,
side 190-194.

Minnevers:
«Dere skal elske
hverandre som jeg
har elsket dere»
(Johannes 15,12).

Månedens tema
Vi lærer kristne verdier.

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Jakob er mer glad i Josef enn alle de andre sønnene sine. Så
Josefs brødre hater ham. Josef deler sine drømmer med familien.
De beskylder ham for å tro at han skal herske over dem. En dag
sender Jakob ham av sted for å se hvordan det går med brødrene,
som gjeter sauer langt hjemmefra. Da Josef dukker opp ønsker
brødrene å drepe ham, men Ruben overtaler dem til å kaste ham i
en tørr brønn i stedet. Senere selger de ham til en midianittkaravane på vei til Egypt. De skvetter geiteblod på Josefs vakre kappe
for å overbevise faren om at han er død.

Denne leksen handler om fellesskap
Mål:
At barna skal:
Vite at alle
medlemmene i en
kristen menighet skal
elske hverandre.
Føle en lengsel etter
virkelig å elske dem
rundt seg.
Gi respons ved å be
Gud om hjelp til å
være tålmodig,
forståelsesfull og
kjærlig mot andre.

Den røde tråden:
Gud vil hjelpe meg å
elske alle i familien
og menigheten.
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Vonde følelser mot andre skader eller ødelegger forholdet – i
hjemmet, på skolen eller i menigheten. Et viktig tegn på en kristen
menighet er at medlemmene virkelig er glade i hverandre (se
Johannes 13,35).

Lærerens «verdt å vite»
«Følgen av flerkoneri var merkbar i familien [til Jakob]. . .
Sjalusien hos de forskjellige mødrene forbitret familielivet. Barna
var stridslystne og uten selvkontroll. . . .
Men en av sønnene hadde en natur vidt forskjellig fra de
andres. Det var Josef, den eldste sønnen til Rakel. Den staute
skikkelsen var som en avglans av hjertets og sinnets skjønnhet. . .
. Han hørte med interesse på farens undervisning og fant glede i å
være lydig mot Gud. . . . Ettersom moren var død, følte han seg
desto sterkere knyttet til faren. Jakob var på en spesiell måte knyttet til denne sønnen han hadde fått på sine gamle dager» (Alfa og
Omega, bind 1, side 190).

Dekorering av rommet
Tanker til oppslagstavla: (under overskriften «Elsk hverandre»
henger du bilder eller filtbilder av familier som gjør ting sammen;
filtbilder av scener fra Josefs liv; (3) under overskriften «Tilgitt for å
tilgi» henger du et stort bilde av Josefs kappe (se forberedelsesaktivitet C); fargelegg stripene og skriv minneverset med kraftige
bokstaver.

FELLESSKAP

Program
Program

1

Minutter

Aktiviteter

Dette trenger du:

Velkommen

etter hvert

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

Ingenting

Forberedelsesaktiviteter

Inntil 10

A. Si det!

Mangefarget utklippshjerte til
annethvert barn

B. Hva ville du gjort?
C. Kappesjalusi

Dittg
val

2

Sang og bønn*

Bibelfortellingen

Inntil 10

Inntil 20

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt
Bønn

4 x 20 cm papirremser i mange
farger, lim, penner, sakser, mønster
for josefkappe til alle barna (se side
142)
Diverse sangbøker
Barnas misjon
Beholder til kollekt
Papirhjerter, penner, blyanter, teip

Å oppleve fortellingen

Brønn fra 3. lekse, stort kornbånd
(eller bilde), stor sol, måne, stjerner,
navnene på de ti eldre brødrene
skrevet med blokkbokstaver på
hvert sitt kort, bibelske drakter
(inkludert Josefs kappe), gjeterstaver eller stokker.

Minneverset

Stort stykke mangefarget stoff eller
en fargerik genser, minneverset på
papir

Bibelstudiet

Bibler

3

Leksen i praksis

Inntil 15

Tanke og bønn

Ingenting

4

Del med andre

Inntil 15

Kjærlighetslenke

4 x 13 cm remser papir i forskjellige
farger, merkepenner, lim eller
stiftemaskin

*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?

1

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

A. Si det!

Du trenger:
• mangefarget
utklippshjerte
til annethvert
barn

Klipp hvert hjerte ned midten i et siksakmønster som er forskjellig fra de andre
hjertene. Bland og gi barna en halvdel hver. De skal finne det barnet som har den
andre halvdelen av deres hjerte og si: «Gud er glad i deg.»

Oppsummering
Spør: Hvordan føles det når noen forteller deg at Gud er glad i deg? (Godta svar.)
Hvordan tror du det føles for dem? Når du forteller andre at Gud er glad i dem, viser
du at du også er glad i dem. La oss finne minneverset og lese det sammen. Johannes
15,12. Les det høyt sammen. Spør: Hvordan kan jeg virkelig elske andre? (ved å be
Gud om å hjelpe meg) En familie i dagens bibelfortelling trengte Guds hjelp for å elske
hverandre. Budskapet vårt for i dag er:
GUD VIL HJELPE MEG Å ELSKE ALLE I FAMILIEN OG MENIGHETEN.

B. Hva ville du gjort?
Forberedelse: Lag en liste med situasjoner som barna i miniorklassen støter på.
Noen eksempler:
Mor sier du skal gå og legge deg.
En venn kaller deg noe stygt.
Noen kritiserer deg litt tøysete.
Søster/bror ødelegger noe som hører deg til.
En av vennene dine i sabbatsskolen tar plassen din.
Noen bruker tingene dine uten å spørre deg først.
Be elevene gå i smågrupper og rollespille den gale og den riktige måten å reagere
på disse situasjonene på.
Alle barna bør ta del og få positiv tilbakemelding på det de har gjort, som for
eksempel: Det er tydelig at dere har tenkt over dette eller Vil dere høre om noe annet
som ville virke?

Oppsummering
Si: Noen ganger er det vanskelig å elske dem som står oss nær. Men Jesus ba oss
gjøre det i hans kraft. La oss slå opp til minneverset i Johannes 15,12 og lese det. Les
det høyt sammen. Her lærer vi at:
GUD VIL HJELPE MEG Å ELSKE ALLE I FAMILIEN OG MENIGHETEN.
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C. Kappesjalusi
Be barna klippe ut sine tegninger av Josefs kjortel og lime på de fargede
papirstrimlene. Når de har gjort det, snur de kjortelen og klipper til rundt kantene på
kjortelen. Barna skriver et ord på hver farge på kjortelen. Dette ordet skal vise til noe
de er eller har vært sjalu for. La barna komme på sine egne ideer, men noen eksempler kunne være: leker, klær, hus, flink på skolen, farge på hår eller øyne, etc.

Oppsummering
Spør: Hvor mange av dere har vært sjalu på noen hjemme eller i kirken?
Hvorfor? (Vi vil ha det de har eller gjør.) Gud vil at vi skal elske hverandre slik han
elsker oss. La oss slå opp til minneverset og lese det. Det står i Johannes 15,12. Les det
høyt sammen. Spør: Er det vanskelig å være glad i noen som du er sjalu på? (ja) Gud
kan ta bort sjalusien vår. Han kan hjelpe deg å elske dem hjemme og dem som er i
menigheten hvis du ber ham om det. La oss si budskapet vårt:

Du trenger:
• 4 x 20 cm
papirremser i
mange farger
• lim
• penner
• sakser
• mønster for
josefkappe til
alle barna (se
side 142)

GUD VIL HJELPE MEG Å ELSKE ALLE I FAMILIEN OG MENIGHETEN.

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
«Mester og Herre» (Barnas Lovsang nr. 102 – 1. og 2. vers – a og b)
«La oss vandre i lyset» (Barnas Lovsang nr. 94, Barnesangboka nr. 177)
«Når vi samles i Jesu navn» (Barnas Lovsang nr. 239 a og b)
«Alle er vi søsken» (Barnas Lovsang nr. 185 a og b)
«I Guds familie er vi søsken» (Barnas Lovsang nr. 212 a og b)
«Vi tar hverandres hender» (Barnas Lovsang nr. 182 a og b)

Misjon
Bruk Barnas misjon. Spør: Hvordan kan denne fortellingen hjelpe deg å bli glad i
menighetsfamilien andre steder i verden?

Kollekt
Si: Når vi kommer med pengegavene våre, viser vi at vi er glade i
menneskene i menigheten. Våre offer hjelper mange mennesker på
mange måter.

Bønn
Gi alle barna et papirhjerte. Si: En måte å vise at du er glad i
menighetsfamilien på er å be for dem. På papirhjertet ditt skriver eller
tegner du et behov eller et problem i vår lokale menighet. Bruk teip og
lag en lenke av hjertene. Be for alle behovene.

Du trenger:
• beholder til
kollekt

Du trenger:
• papirhjerter
• penner,
blyanter
• teip
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2

Bibelfortellingen
Du trenger:
• brønn fra 3. lekse
• stort kornbånd
(eller bilde)
• stor sol, måne,
stjerner
• navnene på de ti
eldre brødrene
skrevet med
blokkbokstaver på
hvert sitt kort
• bibelske drakter
(inkludert Josefs
kappe)
• gjeterstaver eller
spaserstokker

Å oppleve fortellingen
Roller: Josef, 10 eldre brødre
(avpass etter størrelsen på klassen)
Rekvisitter: stort kornbånd, stor
sol, måne, stjerner, brønn fra 3. lekse,
bibelske drakter (inkludert Josefs
kappe), gjeterstaver eller spaserstokker
Legg kortene opp ned og la
barna velge en av Josefs eldre brødre. De spiller rollene til brødrene og
viser deres reaksjoner i fortellingen.
Bruk rekvisittene etter hvert som du
forteller historien og sett Josef i brønnen når tiden er inne.
Josef hadde 11 brødre, ti som var
eldre enn ham og én som var yngre. De
eldre brødrene hans likte ham ikke. [Josef
står alene. De med kortene til de ti brødrene
står sammen, rynker brynene og oppfører seg
som om de unngår Josef.] De holdt ham
utenfor når de lekte. De ville ikke ha ham
med når de skulle noe sted. De ville ikke
være sammen med ham. Faren deres ga
alltid ham de flotteste gavene. Josef var
Jakobs favorittsønn. Da faren ga ham en
kjortel med mange farger, ble alle brødrene sjalu. De syntes ikke at Josef fortjente penere klær enn det de hadde.
Det virket også som om Josef var
stolt av seg, og det gjorde brødrene enda
sintere [Ti brødre fortsetter å se sinte ut og
unngår Josef.] En gang drømte Josef at
han og brødrene hadde skåret korn og
drev og bandt dem sammen til kornbånd.
[Vis fram kornbånd eller bilde av kornbånd.]
Plutselig bøyde alle brødrenes kornbånd
seg for hans.
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[Vis fram stor sol, måne, stjerner.] En
annen gang drømte han at solen, månen
og 11 stjerner bøyde seg for ham. Hans
far spurte: «Skal dette bety at du en dag
også skal herske over din mor og far?»
Jakobs eldre sønner dro langt av sted
med farens sauer for å finne godt beite.
[Ti brødre går vekk med gjeterstav i hånden.]
De trivdes godt når de var på egen hånd
og slapp å ha lillebror å irritere seg over.
Men en dag ba Jakob Josef om å gå etter
dem og se hvordan det sto til. [Josef går
mot brødrene, med «kjortelen» på.] Josef
hadde den fine nye kjortelen på da han
gikk for å finne brødrene. De så det da
han nærmet seg.
[Ti brødre rynker pannen og hytter med
nevene.] «Her kommer drømmeren!» sa
de. «Kom, så dreper vi ham.» De var helt
alene med sauene. Ingen ville noen gang
få vite hva de hadde gjort.
[Ruben rynker pannen og rister på
hodet.] Ruben, som var den eldste av
brødrene, var ikke enig. Han mente det
var bedre å kaste Josef i en tørr brønn
enn å drepe ham – en brønn er et dypt
hull i bakken der man lagrer vann. Josef
kunne ikke komme seg ut derfra. Og når
brødrene hadde skremt Josef ved å la
ham bli igjen i brønnen, så ville Ruben i
all hemmelighet hjelpe ham hjem igjen.
Han ønsket ikke at han skulle bli drept.
Tenk deg for en overraskelse det ble
for Josef da han kom! Brødrene var ikke
glade for å se ham. De grep ham og
kastet ham i brønnen. [Ti brødre griper
Josef, fjerner kjortelen hans og setter ham i
«brønnen».] Deretter dro Ruben bort en
stund. [Ruben går og står på den andre siden
av rommet.] En karavane med handelsreisende kom forbi, og de andre ni brødrene solgte Josef som slave. [Ni brødre tar
Josef ut av «brønnen» og «selger» ham.] Så
drepte de et lam og dyppet Josefs vakre
kjortel i blodet fra lammet så de kunne

overbevise faren om at et villdyr hadde
drept ham. [Ruben kommer tilbake og brødrene later som om de dypper kjortelen i
blod.]
Josef var på vei til Egypt, langt vekk
fra sin far og den vakre kjortelen. Josefs
far og kjortelen ble igjen hjemme. [Josef
ser trist ut og står med senket hode.]
Jesus vil at vi skal elske våre fiender
og våre brødre og søstre. Det er en grunn
til at han sier dette. Familiene våre faller
fra hverandre hvis vi ikke elsker hverandre. Jesus vil ikke at familien hans –
menigheten – skal falle fra hverandre.
Han vil hjelpe oss å elske hjemmet vårt
og menighetsfamilien.

Oppsummering
Spør: Hva føler du når du tenker på
det vonde som brødrene gjorde mot
Josef? (leit at de var slik; lei meg for Josef)
Har du noen gang vært sjalu på noen?
(Godta svar.) Hva har du lært av dagens
fortelling? (Familier trenger kjærlighet for
å være lykkelige. Det er naturlig for folk å
være sjalu og lite glad i hverandre. Vi
trenger Guds hjelp for å elske hverandre,
etc.) Hvordan ønsker du å behandle dem
i familien din og menneskene du møter i
menigheten? (Jeg vil gjerne elske dem og
ikke være sjalu, etc.) Kan du klare å elske
dem av deg selv? (nei) Hvem er det som
vil hjelpe deg å elske andre? La oss svare
med dagens budskap:

Minnevers
Skriv ordene i minneverset på et ark
som er stort nok til at alle kan se det, og
fest det til innsiden av det mangefargete
stoffet eller genseren (Josefs kjortel).
Åpne kjortelen og vis fram verset. Be
barna gjenta det sammen med deg flere
ganger. Lukk kjortelen og prøv å si det
utenat. Gjenta dette til barna kan verset.

Du trenger:
• stort stykke
mangefarget
stoff eller en
fargerik
genser
• minneverset
på papir

Vi leser Bibelen sammen
Hjelp barna å finne fram til
1. Mosebok 37 og les om noen av de
måtene Josefs brødre viste mangel på
kjærlighet på (vers 4.5.8.11.1719,23,24,27,28,31,32). Finn barn til å lese
minst noen av versene. Snakk sammen
om versene etter behov (kort).

Du trenger:
• Bibler

Oppsummering
Spør: Hvordan kan vi vise kjærlighet
mot menneskene rundt oss? (gi, tale
vennlig, være glade når de får noe godt,
etc.) Hva tror du at du ville følt dersom
du var en av Josefs eldre brødre? (slem,
trist, etc.) Hva ville du følt hvis du var
Josef? Hvem er det som hjelper oss å
vise kjærlighet? (Gud) La oss slå opp til 1.
Johannes 4,8. (Be et barn om å lese
høyt.) La oss si budskapet vårt igjen:
GUD VIL HJELPE MEG Å
ELSKE ALLE I FAMILIEN OG
MENIGHETEN.

GUD VIL HJELPE MEG Å
ELSKE ALLE I FAMILIEN OG
MENIGHETEN.
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3

Leksen i praksis
Tanke og bønn
Si: Tenk på noe som gjør at du blir
sjalu på en annen i menigheten? (Gi
barna litt tid til å tenke seg om.) Nå kan
du be Gud om å ta bort denne sjalusien.
(Be barna om å be en stille bønn hver.)
Nå kan du tenke på noe annet som gjør
at du blir sjalu på en annen person. (Gi
barna mer tid til å tenke seg om.) Be Gud
om å ta bort den sjalusien også. (Gi dem
tid til å be en stille bønn til.)
Les Johannes 13,34.35 sammen. (Be
et barn lese det høyt.) Drøft teksten etter
behov. Si: La oss si denne bønnen høyt
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sammen: «Herre, hjelp meg å elske
menigheten slik du har elsket meg, slik
at andre kan se at jeg virkelig tilhører
din familie. Amen.»

Oppsummering
Spør: Hvordan føles det etter at du
har tenkt over ditt eget liv? (Jeg har ikke
alltid lyst til å elske andre.) Hvordan
føltes det etter at du har bedt? (Jeg tror
at Gud vil elske andre gjennom meg. Han
kan lære meg å elske.) La oss hver dag
be om at:
GUD VIL HJELPE MEG Å
ELSKE ALLE I FAMILIEN OG
MENIGHETEN.

4

Del med andre
kjærlighetslenke
Spør: Kan dere nevne noe vi kan
gjøre for å vise vår kjærlighet til
menighetsfamilien i uken som kommer?
(gå med blomster til et sykt menighetsmedlem; hjelpe noen å koste gårdsplassen deres; være glad, ikke sjalu når
noe godt hender en annen; si vennlige
ord, etc.)
Gi barna remser med farget papir og
be dem tegne eller skrive hvordan de har
tenkt å vise at de er glade i menigheten i
uken som kommer. Del ut like mange
lapper og be dem skrive navnene på dem
de vil vise kjærlighet. Lim eller stift remsene sammen så dere får en «kjærlighetslenke» som de tar med hjem og henger
på rommet for å minne dem om oppgaven.

Oppsummering
Be barna fortelle resten av klassen
om noen av de måtene å vise kjærlighet
mot andre på som de skrev om på lappene. Hvilken dag neste uke har du
tenkt å gjøre det du skrev om på lenken
din? (Godta svar.) Hvem er det som vil
hjelpe deg å vise kjærlighet mot
menigheten din?
GUD VIL HJELPE MEG Å
ELSKE ALLE I FAMILIEN OG
MENIGHETEN.

Du trenger:
• 4 x 13 cm
remser papir i
forskjellige
farger
• merkepenner
• lim eller
stiftemaskin

Avslutning
Be om at Gud vil hjelpe alle i klassen
å elske menigheten, og at han vil ta bort
sjalusi og andre ukjærlige følelser de
måtte ha.
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ELEVMATERIELL

Favorittsønnen
Henvisninger
1. Mosebok 37;
Alfa og Omega 1,
side 190-194.

Minnevers
«Dere skal elske
hverandre som jeg
har elsket dere»
(Johannes 15,12).

Den røde
tråden
Gud vil hjelpe meg
å elske alle i familien og
menigheten.
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Er det noe du har veldig lyst på? Har du
noen gang ønsket det så sterkt at det har
irritert deg når andre hadde det og ikke du?
Ti gutter ønsket seg det broren deres hadde.
De var så sjalu på ham at de planla å gjøre
noe fryktelig.
Josef hadde 11 brødre, ti som var eldre
enn ham og én som var yngre. De eldre
brødrene hans likte ham ikke. De holdt
ham utenfor når de lekte. De ville ikke ha
ham med når de skulle noe sted. De ville
ikke være sammen med ham. Faren deres
ga alltid ham de flotteste gavene. Josef var
Jakobs favorittsønn. Da faren ga ham en
kjortel med mange farger, ble alle brødrene
sjalu. De syntes ikke at Josef fortjente noe
som var penere enn det de fikk selv.
Det virket også som om Josef var
stolt av seg, og det gjorde brødrene enda
sintere. En gang drømte Josef at han og
brødrene hadde skåret korn og drev og
bandt dem sammen til kornbånd.
Plutselig bøyde alle brødrenes kornbånd
seg for hans.
En annen gang drømte han at solen,
månen og 11 stjerner hadde bøyd seg for
ham. Hans far spurte: «Skal dette bety at
du en dag også skal herske over din mor
og far?»
Jakobs
eldre sønner
dro ofte
langt av sted
med farens
sauer for å
finne godt
beite. De
trivdes godt
når de var
på egen
hånd og
slapp å ha
lillebror å

irritere seg over. Men en dag ba Jakob
Josef om å gå etter dem og se hvordan
det sto til med brødrene sine.
Josef hadde den fine nye kjortelen på
da han gikk for å finne brødrene. De la
merke til det da han kom.
«Her kommer drømmeren!» sa de.
«Kom, så dreper vi ham.» De var helt
alene med sauene. Ingen ville noen gang
få vite hva de hadde gjort.
Ruben, som var den eldste av brødrene, var ikke enig. «Ikke drep ham,» sa
han. «La oss heller kaste ham i en tørrlagt
brønn.» Ruben visste at Josef ikke kunne
komme seg ut derfra. Når brødrene
hadde skremt Josef ved å la ham bli igjen
i brønnen, planla Ruben i all hemmelighet
hjelpe ham hjem igjen.
Tenk deg for en overraskelse det ble
for Josef da han kom fram til brødrene
sine! De var ikke glade for å se ham. De
grep fatt i ham og kastet ham i brønnen.
Deretter dro Ruben bort en stund.
Før Ruben kom tilbake, kom det en
karavane med handelsreisende forbi, og
de andre ni brødrene solgte Josef til dem
som slave.
Da Ruben kom tilbake, ble han rystet
over å høre hva brødrene hans hadde gjort
med Josef. «Hva skal vi si til far?» skrek han.
«Vi forteller ham at Josef er død,» sa
brødrene. Så drepte de et lam og dyppet
Josefs vakre kjortel i blodet. De ville fortelle
faren at et villdyr hadde drept Josef.
Josef var på vei til Egypt, langt vekk
fra far og den vakre kjortelen. Josefs far
og kjortelen ble igjen hjemme. Hva skulle
det bli av Josef nå?
Jesus vil at vi skal elske våre fiender
og våre brødre og søstre. Det er en grunn
til at han sier dette. Familiene våre faller
fra hverandre hvis vi ikke elsker hverandre. Jesus vil ikke at familien hans –
menigheten – skal falle fra hverandre.
Han vil hjelpe oss å elske hjemmet vårt
og menighetsfamilien. Be ham om å
hjelpe deg å elske, ikke å være sjalu.

Daglige aktiviteter
Sabbaten
· Heng din «Kjærlighetslenke» et sted der den kan
minne deg om å vise kjærlighet mot menighetsfamilien denne uken. Hvis du ikke var på sabbatsskolen,
klipper du noen smale papirremser og skriver navnet
på noen i menighetsfamilien på hver remse og hvordan du kan vise dem kjærlighet. Lim sammen endene
så du får en lenke.
· Gå en sabbatstur sammen med familien eller
menighetsmedlemmer og bare kos dere med å være
sammen. Ta tid til å lese dagens bibelfortelling sammen.
· Les Johannes 15,12 og si hva det betyr.
Søndag
· Les og snakk sammen om 1. Mosebok 37,1-11 på
familieandakten.
· Lag en «Jeg er glad i deg»-kupong til alle de andre i
familien. På den skriver du noe du vil gjøre for denne
personen denne uken. («Jeg vil vise deg kjærlighet
ved _______________.») Gjem kupongene og la familien finne dem.
Mandag
· Les 1. Mosebok 37,12-22 sammen med familien. Hva
synes du om den måten brødrene behandlet Josef
på? Enn Ruben?
· Start en bildebok som du kaller Fortellingen om Josef.
Tegn mer i den hver uke fram til 13. lekse. I dag tegner du noe av det som skjedde i 1. Mosebok 37,1-22.
Føy til ord som viser hva noen av personene sa.
Nummerer sidene.
· Si minneverset. Hvem er «jeg» i verset?

Onsdag
· Les og snakk sammen om 1. Mosebok 37,28-30 sammen med familien. Tegn mer i Fortellingen om Josef.
· Har du gjort det du skrev på din «Kjærlighetslenke»?
Hvis ikke, så gjør noe i dag. Be også for alle ved navn
i bønnestunden din.
· Si minneverset uten hjelp.
Torsdag
· Les 1. Mosebok 37,31-36 på andakten. Josefs brødre
var veldig sjalu på ham. Hva førte dette til at de til
slutt gjorde? Tegn mer i Fortellingen om Josef.
· Det er flere fortellinger i Bibelen som forteller om
mennesker som var sjalu. Trekk streker og bind sammen to og to der sjalusi var et problem. Fortell litt om
hver historie.
Jakob Hagar
Sara
Esau
Kain
Lea
Rakel
Abel
Fredag
· På andakten forteller du bibelfortellingen og viser
fram bilder fra din Fortellingen om Josef.
· Fortell alle i familien hva du liker best ved hver av
dem. Gjør opp det som måtte ha gått galt mellom
dere denne uken. Les så Efeserne 4,31.32.
· Syng sanger om å vise kjærlighet mot hverandre. Si
minneverset sammen før dere ber.

Tirsdag
· Les og snakk sammen om 1. Mosebok 37,23-27 på
familieandakten. Tegn noe fra disse versene i boken
Fortellingen om Josef.
· Be for alle i familien enkeltvis. Vær ekstra vennlig
mot en av dem i dag.
· Syng «La oss vandre i lyset» (Barnas Lovsang nr. 94,
Barnesangboka nr. 177).
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