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Leksenes innhold og hensikt:
Lekse én til fire handler om å leve med andre i Guds familie
● Sammen lærer vi om Guds kraft og makt.
● Sammen lærer vi at Jesus er den viktigste.
● Vi som tror på Jesus oppmuntrer hverandre.
● Når vi kjenner Gud kan han forandre livene våre.

Lekse fem til åtte handler om hvordan vi kan tjene Gud bedre
● Når vi hjelper andre viser vi dem noe av Jesus.
● Vi tjener Gud når vi hjelper og støtter andre.
● Vi tjener Gud når vi hjelper andre med å forstå Bibelen.
● Vi tjener Gud når vi hjelper andre med praktiske ting.

Lekse ni til tretten handler om å tilbe Gud
● Gud er verdig at vi tilber ham.
● Vi kan tilbe Gud i all evighet.
● Vi kan tilbe Gud hver eneste dag.
● Menigheten er et trygt sted.
● Vi tilber Gud med våre gaver.

Guds nåde. Ordet nåde hjelper oss til å forstå Guds kjærlighet til menneskene i praksis.
Hans kjærlighet er ikke noe vi kan gjøre oss fortjent til.
● Nåde er Guds kjærlighet som gir oss Jesus Kristus som et offer for våre synder.
● Nåde er Guds kjærlighet som oppmuntrer oss til å ta imot det offeret.
● Nåde er Guds kjærlighet som inspirerer oss til å gi respons med sang og

tilbedelse.
● Nåde er Guds kjærlighet som gir oss visdom og styrke til å behandle andre med
kjærlighet og respekt, på samme måte som han behandler oss.

Velkommen til GraceLink: Nåden – bindeleddet
mellom Gud og oss. Guds nåde er kraft. Nåden er
den ubegrensede, sikre og evige kraften som finner deg og fyller deg med alt du trenger for å leve et fullverdig og
lykkelig liv med Gud.
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C. Nå fram til hvert enkelt barn på den måten
hun eller han lærer best. Ved å følge den naturlige
læringsprosessen disse leksene er basert på, vil
barna også bli kjent med ukens budskap – «Den
røde tråden» – på en måte som vil fange deres oppmerksomhet og fantasi.
D. La barna få oppleve aktiv læring, slik at de
blir mer åpne for virkelig å ta Bibelens sannheter inn
over seg. Disse opplevelsene blir fulgt opp av oppsummering. Under oppsummeringen stiller
læreren/lederen spørsmål for å få barna til å tenke
over hva de opplevde, forstå opplevelsen, og å se
måter de kan bruke det de har opplevd i hverdagen.

Til lederne/lærerne
Disse lærerveiledningene er utviklet for å:
A. Gi en innføring i leksen på sabbaten, slik at
barna vil få lyst til å holde på med den samme leksen hjemme i løpet av uken.
B. Fokusere på ett budskap – «Den røde tråden» – i løpet av den tiden sabbatsskolen foregår.
Fokusere på ett aspekt av Guds nåde, og hvordan vi
gir respons på denne nåden med tilbedelse.
Fokusere på hvordan nåden gir oss kraft til å vise
kjærlighet i mellommenneskelige relasjoner.
Fokusere på vår tjeneste i en verden som ble skapt
ved Guds kjærlighet, og som blir opprettholdt av
denne.

Del
med andre gir
barna en mulighet til å
bruke det de har lært slik at
de kan dele det med andre.
De planlegger hvordan de kan
gjøre noe for andre i løpet av uken
som kommer. Nå får de svar på spørsmålene: «Hva kan vi bruke dette til?» og
«Hvordan kan vi dele det vi har lært med
andre?»
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De
forberedende
aktivitetene gir barna
en grunn til å få lyst til å

1

lære mer om dagens
lekse/tema. Aktivitetene gir svar
på spørsmålet: «Hvorfor skal vi lære
dette?» De forberedende aktivitetene er
en viktig del av undervisningen for barn
som lærer best når de får lov til å snakke,
gjøre noe sammen med andre, og
leke seg inn i det de

Leksen
skal lære.
i praksis gir barna
·Sang og bønn
mulighet til å prøve ut hvordan
kommer inn i programmet der det
leksen kan bety noe i praksis i deres
måtte passe best, men sabbatsskolen bør
egen hverdag. Denne delen av leksen
likevel alltid åpnes med de forberedÅ opper spesielt viktig for de av barna
ende aktivitetene, selv om ikke
leve bibelsom stiller spørsmålet:
alle barna er kommet når
fortellingen og
«Hvordan fungerer egentlig
dere begynner.
Vi leser Bibelen
dette i livet mitt?»
sammen gir barna anledning til å oppleve det som står i
Bibelen, og til å finne svar på spørsmålet: «Hva skal vi lære?»

3

2
7

E. Involvere de voksne i
sabbatsskolen
Involvere de voksne i sabbatsskolen på en ny og fleksibel måte. En
liten gruppe barn kan
ledes av én voksen.
Større grupper kan
ledes av én
lærer/leder som samarbeider med flere
medhjelpere. Slik kan
barna få den voksnes
oppmerksomhet på
samme måten som i
smågrupper. Barna

får gode forutsetninger for læring, og det
kreves svært lite forberedelse av medhjelperne.
Et kreativt alternativ er å la
lærere/ledere som selv føler at deres personlighet egner seg særlig godt til å lede
gitte aktiviteter, tar ansvar for disse. For
eksempel kan en som er særlig glad i
sang og musikk lede Sang og bønn, en
som liker drama kan lede Å oppleve bibelfortellingen, og en som liker å holde på
med formingsaktiviteter kan lede Del med
andre.

Slik får du mest nytte av denne lærerveiledningen
Forsøk så langt det er mulig å følge den rekkefølgen som er foreslått i «Program»,
men tilpass gjerne leksen slik at den blir best mulig i forhold til gruppens størrelse, barnas
alder og modenhet, antall medhjelpere og romforhold.
Se igjennom aktivitetene i leksen i god tid. Slik kan du alltid være forberedt til å ha
med det nødvendige materiellet som kan avgjøre om det vi ønsker å formidle blir husket
eller glemt.

Før kvartalet begynner, bør følgende materiell ligge klart i
sabbatsskolens lokaler:
➸ Bibler
➸ Store ark (gjerne A3 og større)
og/eller papirruller med gråpapir
➸ A4 ark
➸ Blyanter, kulepenner og tegnesaker
➸ Lim, sakser, tape, glitter/glitterpenner og lignende
➸ Hyssing og/eller garn
➸ Rekvisitter som kan brukes til å
lage kostymer som minner om klesdraktene brukt på Bibelens tid. (For
eksempel tradisjonelle rutete eller
stripete oppvaskhåndklær til hodeplagg, badekåper og/eller laken til
klesdrakter, og eventuelt sikkerhetsnåler til å feste disse med.)
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➸ Skjerf som kan brukes til «å sette
bind for øynene» på barna.
➸ ballonger

Lekse

Bibelfortellingen

Henvisninger

Minnevers

Den røde tråden

Materiell

Gud ønsker å gi oss kraft og
mot

Se side 10

Jesus er viktigst

Se side 20

Vi oppmuntrer hverandre til å
vokse i troen på Jesus

Se side 30

Når jeg kjenner Gud, kan han
forandre livet mitt

Se side 40

FELLESSKAP: Sammen lærer vi om Gud
Lekse 1

Peter og Johannes
for Rådet

Lekse 2

Apostlene blir reddet ut av fengslet

Lekse 3

Lekse 4

Apg 3,1-4.33
A & O 6, kap. 6

Apg 4,31

Apg 5,17-32
A & O 6, s. 77-86

Apg 4,12

Stefanus og de syv
menighetstjenerne

Apg 6,1-8,4
A & O 6, kap. 10, s. 6973

Hebreerne 10,25

Simon ber om
kraft

Apg 8,5-25
A & O 8, s. 30; COL
253

2 Kor 5,17

TJENESTE: Vi gjør så godt vi kan for å hjelpe andre
Lekse 5

Lekse 6

Peter og Johannes
helbreder en lam
mann
Apostlene helbreder og forkynner

Lekse 7

Filip og etioperen

Lekse 8

Dorkas

Se side 50

Apg 3,1-26; 2; 1-4
A & O 6, kap. 6

Joh 12,21

Når jeg hjelper andre, viser
jeg dem noe av Jesus

Apg 5,12-16
A & O 6, kap. 8

1 Kor 15, 58

Vi gjør så godt vi kan for å
hjelpe andre

Apg 8,26-39
A & O 6, kap. 11

Rom 1,16

Vi tjener Gud når vi hjelper
andre med å forstå det som
står i Bibelen

Apg 9,32-42
A & O 6, kap. 14

Rom 1,16 (som i
lekse 7)

Vi tjener Gud når vi hjelper
andre

Se side 80

Gud er verdig at jeg tilber
ham

Se side 90

Takket være Gud skal vi få bo
hos ham og tilbe ham i all
evighet!

Se side 100

Se side 60

Se side 70

TILBEDELSE: Vi tilber Gud hver dag
Lekse 9

Lekse 10

Lekse 11

Lekse 12

Moses får ikke gå
inn i Det lovede
landet
Moses dør; Josva
blir leder
Josva møter
Herren
Tilfluktsbyene

NÅDEN I PRAKSIS
Lekse 13

Gaver til
tabernaklet

5 Mos 6,
A & O 2, kap. 7

Åp 4,11

5 Mos 31-34
A & O 2, kap. 8

Joh 14,3

Jos 5,13-6,5
A & O 2, kap. 10

Joh 14,1

Vi kan tilbe vår store Gud
hver eneste dag

Se side 110

4 Mos 35,5; 5 Mos
4,41-43; Jos 20
A & O 2, kap.13

Joh 14,2

Menigheten er et trygt sted
der vi tilber sammen

Se side 120

Jeg tilber Gud med gavene
jeg gir ham

Se side 130

A & O 2, kap 13
2 Mos 35,4-36, 7

Sal 54,8
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