
 

En leksjon for barn mellom 7-11 år 

Leksjon 4 – Hvorfor er bibelen viktig for Frelsesarmeen? 

Dette er den fjerde leksjonen i en serie på seks leksjoner som skal forklare barn om tro, om Frelsesarmeens 

historie og arbeidet Frelsesarmeen gjør. Alt materiale til leksjonen finner du på www.fabu.no. 

Denne leksjon vil introdusere barna til hvorfor bibelen er viktig for Frelsesarmeens medlemmer og vil gi barna 

anledning til å reflektere over noen bibelsteder og noe av undervisningen til Jesus. 

 

Mål for undervisningen: 

 

 

 

 

 

 

Ressurser: 

Powerpoint-presentasjon 

Kort med bibelutsagn (Leksjon 4 – aktivitet 1) 

Si din mening-kort (Leksjon 4 – aktivitet 2) 

 

Gjennomgang av pp-presentasjon: 

Bilde 1: Dagens tema: Hvorfor er bibelen viktig for Frelsesarmeen?  

Bilde 2: Begynn med å spørre gruppen hvilken bok de liker aller best? Her tenker vi på alle slags bøker de har 

lest eller hørt, ikke en spesifikk bok i bibelen. La dem fortelle om favorittboka til sidemannen og be dem forklare 

hvorfor nettopp denne boka er favoritten. Be hver enkelt dele med hele gruppen hva de har snakket om.  

Fortsett med å forklare at i dag skal vi se på en bok som er veldig viktig for medlemmer i Frelsesarmeen og alle 

kristne i hele verden – bibelen. 

Bilde 3: Les igjennom målene for dagens leksjon og si til barna at vi skal se på målene igjen midtveis og til slutt i 

leksjonen. 

 

Bli kjent med Frelsesarmeen! 

Leksjon 4 Hvorfor er bibelen viktig for Frelsesarmeen? 

 Å forstå hvorfor bibelen er viktig for medlemmer i 
Frelsesarmeen 

 Å kunne forklare en bibeltekst og hva denne betyr 

 Å tenke over om du er enig i det du leser i bibelen og hvorfor 

 



 

Bilde 4: Les igjennom teksten på bildet. Be barna gå sammen med en annen i gruppa og snakke sammen om 

de to spørsmålene i den blå boksen. Etter et par minutters samtale kan du be et par av barna dele det de 

snakket om. 

Bilde 5: Aktivitet 1 – kort med bibelutsagn: Klipp ut rutene med utsagn fra bibelen slik at hvert barn får en rute. 

Forklar barna at nå skal vi selv se på noen ting som Jesus lærer oss i bibelen. Be barna tenke over hva teksten 

betyr og vurdere hvorvidt de er enige i det som står på lappen. Be barna finne ny samtalepartner og la dem 

fortelle hverandre hva de syns om teksten og om de er enige i det som står. De skal også spørre den andre om 

hva han eller hun syns om teksten og om de er enige i utsagnet. 

Bilde 6: Før vi snakker videre om undervisningen til Jesus fra bibelen skal vi se litt på målene. Si til gruppa at du 

nå skal lese et og et mål høyt og hvis de syns at de har forstått målet kan de løfte opp beina sine (hvis de sitter 

på en stol) eller tomlene sine (hvis de sitter på gulvet).  

Bilde 7: Forklar at nå har dere sett på noen bibelutsagn hver for dere men nå skal vi se på dem sammen. 

Aktivitet 3 – Si din mening-kort. Gi hvert barn et rødt, gult og grønt kort. Forklar hva kortene står for. Be et barn 

begynne med å lese høyt det som står på kortet hans, forklare hva han tror det betyr og si om han er enig, 

usikker eller uenig ved å vise fram kortet sitt. 

Så kan de andre barna bruke meningskortene sine til å si sin mening om dette utsagnet. Tiden du har til 

rådighet avgjør hvor mange utsagn dere går igjennom. 

Forklar til slutt at dette er alle utsagn fra bibelen, Jesu undervisning, som medlemmer i Frelsesarmeen prøver å 

følge fordi vi tror at det er hvordan Gud ønsker at vi skal leve og lærer oss hvordan vi skal oppføre oss mot 

andre. Samle inn kortene til slutt. 

Bilde 8: Dette er en lek hvor det gjelder om å si navnet sitt høyt først. Forklar at på skjermen er det svar på noen 

spørsmål som du straks skal lese høyt og den som først sier navnet sitt får svare. Du kan gjerne ha et gutte- og 

et jentelag hvor det kjønnet som svarer på flest riktige spørsmål vinner. 

Denne boka er veldig viktig for medlemmer i Frelsesarmeen og alle kristne Bibelen 

Denne mannen gjorde mange mirakler      Jesus 

Mange ungdommer i Frelsesarmeen kan lære mer om Jesus og bibelen her Ungdomsgruppe 

Dette er stedet hvor man i Frelsesarmeen har gudstjenester   Korps 

Jesus ba sine disipler å…         Elske hverandre 

Bibelen er full av…         Undervisning og historier 

Medlemmer i Frelsesarmeen ønsker å vise dette til samfunnet de lever i  Guds kjærlighet 

Bibelen ble skrevet av omtrent så mange mennesker    40 

Dette er navnet på organisasjonen William Booth startet    Frelsesarmeen 

Bilde 9: Be igjen barna vurdere om de har nådd målene for i dag ved løfte opp beina sine (hvis de sitter på en 

stol) eller tomlene sine (hvis de sitter på gulvet).  

 


