LEKSE
For liten til å se

År B
1. kvartal
Lekse 6

NÅDE

Gud har latt oss bli med i sin familie.

Henvisninger
Lukas 19,1-10; Alfa & Omega 5, side 104-108 (DA:552-556).

Minnevers
«[Jesus] er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem» (Lukas 19,10 ntr).

Mål
At barna skal:
Vite at Gud er glad i alle og vil at vi også skal elske dem.
Føle seg vel sammen med alle slags mennesker.
Gi respons ved å innlemme alle i sine aktiviteter.

Den røde tråden

Jesus vil ha alle med i sin familie.

Innledning
Kort sammendrag av
bibelfortellingen
Sakkeus er grisk og uærlig. Han arbeider for den romerske regjeringen og
samler inn skatter fra folket. Han er dårlig
likt. Så får han høre om Jesus og vil begynne et nytt liv. Jesus blir hans venn og
kommer til hans hus. Sakkeus bekjenner sin
synd offentlig og lover å gi tilbake de
pengene han har stjålet fra folk, og han gir
rundhåndet til de fattige.
Denne leksen handler om nåde
Jesus lærer oss at han vil alle skal bli
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med i hans familie. Vi blir nye mennesker når Jesus kommer inn i livet vårt.
Når vi blir med i Guds familie, legger vi
av oss gamle vaner og blir mer lik Jesus.
Guds nåde gir oss kraft til å forandre
våre liv, så vi kan tilgi og elske andre.
Gud vil at alle skal bli med i hans familie.

Lærerens «verdt å vite»
«Sakkeus hadde hørt om Jesus . . . .
Hos denne overtolleren var dette vakt en
lengsel etter et bede liv. . . . [Han følte]
seg som en synder i Guds øyne. Men det

SEKS
Program
PROGRAM

Velkommen

1

MINUTTER

Til alle er
kommet

Forberedelses- Inntil 10
Forberedende
aktiviteter
minutter
aktiviteter

AKTIVITETER

DETTE TRENGER DU

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

A. Sammensurium

Babymatglass, rød og blå konditorfarge, kartotekkort, vann

B. Tollerens pung

38 cm garn, stoff klippet i 45 cm
sirkler eller to runde papptallerkener, hullmaskin eller sakser,
formingsmateriell (valgfritt)

C. Stopp og gi en klem

*

Sang og
og
Sang
bønn*
bønn*

Inntil 10
minutter

2

Bibelfortell.
Bibelfortellingen

Inntil 20
minutter

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

Se side 45

Opplev bibelfortellingen

Tollerpunger fra forberedende aktivitet B eller små papirposer, mynter eller små papirsirkler, bilde av et
tre som er lett å klatre i,
gardintrapp eller krakk

Bibelstudiet

Bibel

Minneverset

Bibel, farget papir, sakser, merkepenn

3

Leksen ii
Leksen
praksis

Inntil 15
minutter

Vennekrets

Garnnøste eller hyssingrull

4

Del med
andre

Inntil 15
minutter

«Sakkeustre»

Sakkeustre og mønster av mann (se side
69), papir, fargestifter, sakser, tungespatel eller formingspinner, lim

han hadde hørt om Jesus, tente likevel håp
hos ham. Selv for ham var det altså mulig
å vende om og forandre livsførsel. . . .
Sakkeus begynte straks å følge den overbevisningen som hadde grepet ham, og
yte erstatning til dem han hadde bedratt»
– Alfa & Omega, bind 5, side 104-105
(DA:553).
«På denne tiden hadde han alt begynt
å gjøre opp for urett han tidligere hadde
begått, da nyheten hørtes overalt i Jeriko
at Jesus var på vei inn i byen. Sakkeus bestemte seg for at han ville se ham. Han var

begynt å bli klar over hvor bitre syndens
frukter er, og hvor vanskelig det er for den
som forsøker å vende om fra urette stier»
– Alfa & Omega, bind 5, side 105
(DA:553).
Hvordan har Jesus forandret ditt liv?
Har du gjort opp for det du har gjort galt?

Dekorering av rommet
Fortsett med det palestinske hjemmet
og tempelet fra lekse 1-5.
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LEKSE 6

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? Sett dem i
gang med den aktiviteten du har valgt.

1

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

A. Sammensurium

Materiell:

NB: Øv på denne aktiviteten før du bruker den på
sabbatsskolen.
❑ to babyForberedelse: Finn fram to identiske babymatglass med
matglass,
lokk (eller annet blankt glass med lokk), rød og blå konditormed lokk
farge, og et kartotekkort. Fyll et glass med varmt vann og en
❑
rød og blå
dråpe konditorfarge til overflaten buler over kanten. Legg karkonditortotekkortet oppå og hold med to hender. Vipp så glasset opp
farge
ned. Det indre presset vil hindre at vannet renner ut. Sett det
❑ kartotekkort
oppå den andre beholderen, som er fylt med kaldt vann og
❑ vann
blå konditorfarge. Få en assistent til å holde begge glassene i
ro mens du trekker ut kortet (de to fargene blander seg ikke).
Forklar at ofte så vil heller ikke vi blande oss med eller godta mennesker som vi
ikke liker.
Gjenta aktiviteten, men nå med det varme/røde vannet nederst. De to fargene blander seg.
Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du spør: Hva skjedde den første
gangen, da det røde glasset var øverst? Hva var annerledes den
andre gangen? Hva likte du best? Hvorfor? Den andre gangen er slik
vi er når vi er en del av Guds familie? Han hjelper oss å blande oss
med andre mennesker så vi alle kan være en del av
Guds familie sammen. I dag handler bibelfortellingen
Materiell:
vår om en mann som gjerne ville tilhøre Guds familie.
Likevel behandlet folk ham dårlig og ville ikke være
❑ 38 cm garn
sammen med ham.
❑ stoff klippet
i 45 cm
B. Tollerens pung
sirkler eller
Forberedelse: Lag 38 cm garn og et stykke mørkt stoff
to runde
klippet i en sirkel med diameter 45 cm til hvert barn. Lag hull
papptallerk
for hver 2,5 cm rundt stoffets ytterside. La barna veve garn inn
ener
og ut av hullene og dra det sammen så de får en snorpung.
❑ hullmaskin
(Alternativ: Har du ikke stoff, kan du bruke to runde pappeller sakser
tallerkener til hvert barn. Bruk en hullmaskin og lag 8 hull jevnt
❑ formingsfordelt rundt kantene. Barna «syr» de to delene sammen med
garnet. Pass på at det blir igjen en åpning i toppen. De kan
materiell
pynte «tollerpungen» sin med forskjellige formingsmateriell.)
(valgfritt)
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La barna bruke pungene sine under «Opplev fortellingen».
Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du spør: Hvordan ville du ha brukt
dette hvis du hadde levd da Jesus var her på jorden? Fortellingen vår
handler om en mann som trolig brukte en slik pung til de pengene
han tok fra folk. Folk likte ham ikke, fordi han lurte dem for penger.
I dag skal vi finne ut hvordan Jesus behandlet denne mannen. «Den
røde tråden» vår i dag er slik:

JESUS VIL HA ALLE MED I SIN FAMILIE
La oss si den sammen!

SANG OG BØNN

*

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. Ønske gjester spesielt velkommen og fortell alle hva
de heter.
Forslag til sanger
«Sakkeus var en liten mann» (Vi synger med de minste nr. 59, Barnas
Lovsang nr. 176 a og b, Barnesangboka nr. 208, Min båt er så liten nr. 32)
«Alle, alle vil vi ha med» (Barnas Lovsang nr. 184, Min båt er så liten nr. 23)
«Jesus elsker alle små» (Vi synger med de minste nr. 18)
«Gud er så glad i meg» (Barnesangboka nr. 66)
«Jeg vet ingen, ingen som» (Barnas Lovsang nr. 69 a og b, Barnesangboka nr. 140)
Misjon
Si: I fortellingen vår i dag forteller (navn fra Barnas misjon) folk i
(sted) hvordan Jesus vil at de skal være en del av hans familie.
Bruk Barnas misjon.
Kollekt
Si: Den kollekten du gir i dag går til å fortelle folk i land langt
borte at Gud er glad i dem og at han ønsker at de skal bli en del
av hans store familie.
Bønn
Forberedelse: Finn bilder av forskjellige mennesker;
Materiell: gamle, unge, menn, kvinner, forskjellige folkegrupper, vanføre, osv. Hold fram hvert bilde og spør:
Vil Gud at dette mennesket skal være med i hans
❑ bilder av
familie? La oss be Gud om å hjelpe oss å fortelle alle
folk
slags mennesker at han vil ha dem med i sin familie.
*Sang og bønn kommer inn der det passer best i programmet.
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2

Bibelfortellingen

Opplev bibelfortellingen

Materiell:

Les eller fortell historien og bruk
de bevegelsene som er nevnt.

Sakkeus var dårlig likt. Ingen
innbød ham når de skulle ha selfra forberedskap. De hilste ikke på ham, og de
ende aktivitet
ville ikke være sammen med ham.
B eller små
Hvorfor var det ingen som likte
papirposer
Sakkeus? De mislikte ham på grunn
❑ mynter eller
av jobben hans. Han var skatteinnsmå
krever. Han tok ekstra mye fra de
papirsirkler
fattige og ble selv rik av det. [La
som forestiller
barna få «mynter» fra deg og stikke
penger
dem i lommene sine.] Han stjal. Og
❑ bilde av et tre
folk likte det ikke.
som er lett å
En dag fikk Sakkeus høre at
klatre i
Jesus var glad i alle. Skal tro om
❑ gardintrapp
Jesus er glad i meg, tenkte han
eller krakk
med seg selv. Nei, det tror jeg ikke.
Jeg har tatt penger fra folk.
Var Jesus glad i Sakkeus? Ja visst! Jesus
er glad i alle.
Sakkeus bestemte seg for at han
skulle slutte å lure folk. Han ville bli som
Jesus. Han gikk til folk og sa at han var lei
seg, og han begynte å gi tilbake penger
som han hadde lurt til seg. Men folket
likte ham fortsatt ikke! De trodde ham
ikke. De ville ikke ha noe med ham å
gjøre. De lot ham ikke engang komme i
kirken.
Sakkeus var trist og lei seg, for han
prøvde jo å gjøre det som var rett, men
folk trodde ham likevel ikke, og de behandlet ham fortsatt dårlig.
En dag fikk Sakkeus høre at Jesus var på
vei til Jeriko. Jesus kommer hit! Ja, men han
bare måtte hilse på Jesus! Det var jo Jesus
som hadde forandret hjertet hans! Jesus ville
sikkert skjønne hvordan han hadde det.
Sakkeus gikk ut i den travle gata. Men han
var for kort til å se over hodene på de
andre. Han ville ikke få øye på Jesus!
❑ toller-punger
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I full fart bestemte Sakkeus seg for at
han ville klatre opp i et tre så han kunne
se Jesus når han gikk forbi. Han klatret
opp i et tre i nærheten [vis bilde av tre],
et tre med greiner han kunne få tak i.
Han klatret høyere og høyere. [Er det
trygt, så la barna stå på stolene sine én
om gangen, eller klatre opp i en kort
gardintrapp].
Sakkeus fulgte med da Jesus nærmet
seg. Nå skulle Jesus til å gå rett forbi.
Plutselig stoppet Jesus rett under treet
som Sakkeus satt i! Han så opp på
Sakkeus og sa: «Sakkeus, skynd deg og
kom ned! For i dag kommer jeg til ditt
hus.» [Barna synger «Sakkeus»]. Du kan
tro folk ble overrasket! De trodde ikke
sine egne ører da de hørte at Jesus ville
besøke Sakkeus. Sakkeus hadde jo vært
en svindler!
Sakkeus skyndte seg ned av treet og
tok Jesus med hjem til seg. Nå skjønte
han at han var tilgitt, og at Jesus var glad
i ham. Jesus fortalte familien til Sakkeus
hvor glad han var i dem alle sammen, og
at han ville de skulle bli med i hans familie. Han fortalte dem at han hadde
kommet til jorden for å frelse mennesker
– og dem også.
Sakkeus var så glad fordi han fikk
være med i Guds familie. Han ville gjøre
slik som Jesus. Han så på Jesus og sa:
«Jeg vil gi halvdelen av alt det jeg eier til
de fattige, og har jeg presset penger av
noen, skal de få firedobbelt igjen. Jeg vil
vise kjærlighet mot alle, slik du gjør.» [Be
barna gi tilbake de pengene de har i
lommene.]
Jesus smilte. Han var så glad fordi
Sakkeus ville elske alle sammen. Han var
også glad fordi Sakkeus nå følte at han
tilhørte Guds familie. Jesus vil ikke at
noen skal bli stående utenfor hans familie, og han vil også at vi skal føle at vi tilhører hans familie.
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Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du
spør: Hvordan viste Sakkeus at han
ønsket å tilhøre Guds familie? Hva
gjorde Jesus som viste Sakkeus at
han var glad i ham? Hva tror du
Sakkeus følte? Hva synes du om å
tilhøre Guds familie? Jesus er glad i
oss alle sammen, samme hvordan vi
ser ut, eller hvordan vi snakker,
eller hva vi har gjort før. Kjenner
du noen som du ikke liker? Tror du
at Jesus liker dette mennesket? Hva
ville du gjort hvis du visste at
ingen likte deg? Jesus vil at vi skal
vise kjærlighet mot alle. Han vil at
vi skal innby andre til å være med
oss når vi leker. La oss si «Den røde
tråden» vår sammen:

JESUS VIL HA ALLE MED I
SIN FAMILIE

Minnevers

[Jesus]

(Håndflatene
åpne.
Langfingeren på
høyre hånd berører håndflaten
på venstre hånd;
langfingeren på
venstre hånd berører så håndflaten på høyre
hånd.)

er kommet

(Hendene utstrakt, håndflatene
vendt opp, før
hendene så mot
deg selv.)

for å lete etter

(Hånden over
øynene som om
du leter etter
noe.)

de bortkomne

(Før fingertuppene på begge
hendene sammen;
slipp så hendene
vekk fra hverandre.)

Vi leser Bibelen sammen
Slå opp til Lukas 19,1-10. Pek på
teksten og si: Det er her vi finner
dagens fortelling i Bibelen, Guds
Ord. Les hele teksten
Materiell: høyt, og sammenfatt
hvis nødvendig.
❑ bibel

Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du
spør: Hvilken by bodde Sakkeus i?
Hva slags jobb hadde han? Hvordan
klarte han å få sett Jesus? Hva sa
Jesus til ham? Hva var det Sakkeus
lovte at han skulle gjøre? Har du
og berge dem
lyst til å se Jesus? Har du lyst til å
tilhøre Guds familie? Husk . . .

JESUS VIL HA ALLE MED I
SIN FAMILIE
Lukas 19,10
La oss si den sammen!

Materiell:

Slå opp til Lukas 19,10. Pek på
teksten og si: Det er her vi
❑ bibel
finner minneverset vårt i
Bibelen, Guds Ord. Les teksten høyt.
Lær dem så verset slik vi har skissert nedenfor.

(Med hendene
krysset ved vristene; beveg hendene vekk fra
hverandre.)
(Håndflatene
åpnes som en
bok.)
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3

Leksen i praksis
Vennekrets

Bruk en lang hyssingstump eller
Materiell: garn og lag en liten sirkel. Be
barna stille seg inne i sirkelen uten
❑ garnnøste
å berøre hyssingen. Planlegg det
eller
slik at det ikke skal være plass nok
hyssingrull
til alle. Når barna ser at noen av
vennene deres ikke finner noe sted å stå
inne i sirkelen, spør du: Hva kan vi
gjøre for å sørge for at det er nok
plass til vennene våre? (Lage en
større sirkel.) Gjør sirkelen litt større,
men ikke stor nok til alle. Det er fortsatt
ikke plass til alle barna. Hva skal vi nå
gjøre? (Flytte oss tettere sammen eller
gjøre sirkelen større.) Fortsett til alle står
inne i sirkelen.

4
❑ «Sakkeustre»

❑
❑
❑
❑

❑

og mønster
av mann (se
side 69)
papir
fargestifter
sakser
tungespatel
eller formingspinner
lim eller
limstift

JESUS VIL HA ALLE MED I
SIN FAMILIE
La oss si den sammen!

Del med andre

«Sakkeustre»

Materiell:

Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du
spør: Hvordan føltes det å stå inne i
sirkelen når andre sto igjen utenfor? Hvordan var det å stå på
utsiden når andre sto inne i
sirkelen? Noen ganger føler vi oss
utelatt og ensomme når det er noe
vi ikke er med på. Vi må alltid
gjøre plass så alle får være med.
Jesus innbyr alle til å være sammen
med ham. Husk . .

Forberedelse: Lag kopier av
Sakkeus sitt tre og mannen (se side
69), ett til hvert barn. La barna
fargelegge treet og mannen,
deretter klippe ut treet og mannen
og så lime mannen til enden av
formingspinnen. Hjelp dem å lage
en spalte i treet langs den stiplede
linjen slik at mannen deres kan skli
inn i hakket og bli sittende i treet.

Spør: Hvem sitter i treet ditt? Du
kan ta det med deg hjem og bruke
det til å fortelle noen om Sakkeus.
Når Jesus sier at Sakkeus skal
komme ned av treet, kan du la
Sakkeus skli ut av treet. Og husk å
fortelle det mennesket du deler
dette med at . . .

JESUS VIL HA ALLE MED I
SIN FAMILIE
La oss si det sammen en gang

Oppsummering
til.

Avslutning
Be en kort bønn, for eksempel: Kjære Jesus, hjelp oss å
vite akkurat den rette tiden til å dele din kjærlighet
med dem som bor rundt oss. Takk for at du vil vi skal
være en del av din familie. Hjelp oss til ikke å stenge
noen ute. Amen.
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E L E V M A T E R I E L L

For liten til å se
Henvisninger
Lukas 19,1-10;
Alfa & Omega 5,
side 104-108
(DA:552-556).

Minnevers
«[Jesus] er
kommet for å lete
etter de bortkomne og berge
dem» (Lukas
19,10 ntr).

Den røde
tråden

JESUS VIL HA
ALLE MED I
SIN FAMILIE
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Kjenner du noen som andre mennesker ikke liker? Tror du Jesus liker dette mennesket? Hva ville du gjort hvis du visste at det var ingen som likte deg?
Sakkeus var dårlig likt. Ingen bad ham
når de skulle ha selskap. De hilste ikke på
ham, og de ville ikke være sammen med
ham.
Hvorfor var det ingen som likte
Sakkeus? De mislikte ham på grunn av
jobben hans. Han var skatteinnkrever. Han
tok ekstra mye fra de fattige og ble selv rik
av det. Han stjal. Og folk likte det ikke.
En dag fikk Sakkeus
høre at Jesus var glad i
alle. Skal tro om Jesus
er glad i meg, tenkte
han med seg selv. Nei,
det tror jeg ikke. Jeg
har tatt penger fra folk.
Var Jesus glad i
Sakkeus? Ja visst! Jesus
er glad i alle.
Sakkeus bestemte
seg for at han skulle
slutte å lure folk. Han
ville bli som Jesus. Han
gikk til folk og sa at
han var lei seg, og han
begynte å gi tilbake
penger som han
hadde lurt til seg. Men
folket likte ham fortsatt ikke! De trodde
ham ikke. De ville ikke ha noe med ham å
gjøre. De lot ham ikke engang komme i
kirken.
Sakkeus var trist og lei seg, for han
prøvde jo å gjøre det som var rett, men
folk trodde ham likevel ikke, og de behandlet ham fortsatt dårlig.
En dag fikk Sakkeus høre at Jesus var på
vei til Jeriko. Jesus kommer hit! Ja, men han
bare måtte hilse på Jesus! Det var jo Jesus
som hadde forandret hjertet hans! Jesus
ville sikkert skjønne hvordan han hadde
det.
Sakkeus gikk ut i den travle gata. Men
han var for kort til å se over hodene på de
andre. Han ville ikke få øye på Jesus!

I full fart bestemte Sakkeus seg for at
han ville klatre opp i et tre så han kunne se
Jesus når han gikk forbi. Han klatret opp i
et tre i nærheten, et tre med greiner han
kunne få tak i. Han klatret høyere og høyere.
Sakkeus fulgte med da Jesus nærmet
seg. Nå skulle Jesus til å gå rett forbi.
Plutselig stoppet Jesus rett under treet som
Sakkeus satt i! Han så
opp på Sakkeus og sa:
«Sakkeus, skynd deg og
kom ned! For i dag
kommer jeg til ditt hus.»
Du kan tro folk ble overrasket! De trodde ikke
sine egne ører da de
hørte at Jesus ville besøke Sakkeus. Sakkeus
hadde jo vært en
svindler!
Sakkeus skyndte seg
ned av treet og tok Jesus
med hjem til seg. Nå
skjønte han at han var
tilgitt, og at Jesus var
glad i ham. Jesus fortalte
familien til Sakkeus hvor
glad han var i dem alle sammen, og at han
ville de skulle bli med i hans familie. Han
fortalte dem at han hadde kommet til
jorden for å frelse mennesker – og dem
også.
Sakkeus var så glad fordi han fikk være
med i Guds familie. Han ville gjøre slik som
Jesus. Han så på Jesus og sa: «Jeg vil gi
halvdelen av alt det jeg eier til de fattige,
og har jeg presset penger av noen, skal de
få firedobbelt igjen. Jeg vil vise kjærlighet
mot alle, slik du gjør.»
Jesus var glad fordi Sakkeus ville elske
alle sammen. Han var også glad fordi
Sakkeus nå følte at han tilhørte Guds familie. Jesus vil at vi også skal føle at vi tilhører
hans familie.
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Sabbaten

Aktiviteter

Hver dag denne uken leser dere bibelfortellingen
sammen og bruker nedenstående til å lære
minneverset.
[Jesus] . . . . . . . . . . . .(Håndflatene åpne.
Langfingeren på høyre hånd
berører håndflaten på venstre hånd; langfingeren på
venstre hånd berører så
håndflaten på høyre hånd.)
er kommet . . . . . . . .(Hendene utstrakt, håndflatene vendt opp, før hendene
så mot deg selv.)
for å lete etter . . . .(Hånden over øynene som
om du leter etter noe.)
de bortkomne . . . . .(Før fingertuppene på begge
hendene sammen; slipp så
hendene vekk fra hverandre.)
og berge dem . . . . .(Med hendene krysset ved
vristene; beveg hendene
vekk fra hverandre.)
Lukas 19,10 . . . . . . .(Håndflatene åpnes som en
bok)

Syng «Sakkeus var en liten mann» (Vi synger med

de minste nr. 59, Barnas Lovsang nr. 176 a og b,
Barnesangboka nr. 208, Min båt er så liten nr. 32)

Tirsdag
Lek en lek sammen og snakk om hvordan sammen
jukset folk. Spør: Hvordan ville det føles om jeg jukset i
denne leken? Ville du tilgi meg og leke sammen med
meg igjen hvis jeg lovte at jeg
ikke skulle gjøre det igjen?
Minn dem om hvordan
Sakkeus hadde det når folk
ikke ville tilgi ham.

Onsdag
Gå en tur i nabolaget og tell
de trærne dere ser. Hjelp barnet
ditt opp på en gren (hvis det er
trygt) mens dere synger
«Sakkeus» sammen.
Bruk kopper, lego, leire
eller papir og lag bilder av alle i familien. Spør: Ser alle
likedan ut? Husk at Jesus vil ha alle med i sin familie.

Torsdag
Søndag
Tell opp ti mynter av samme verdi. Fortell barnet
ditt at Sakkeus lovte å gi halvparten av det han eide til
de fattige (ta bort fem mynter), og at han også ville gi
tilbake fire ganger så mye som han hadde tatt fra dem
han svindlet (hold fram en mynt og si: Hvis Sakkeus
hadde tatt en mynt for mye, ville han gi
tilbake fire mynter). Spør: Hvor mange
mynter hadde han igjen? Hva synes du
om Sakkeus nå? Viste han kjærlighet mot
dem han hadde svindlet?

Mandag
Hjelp barnet ditt å dele «Sakkeustreet»
fra sabbatsskolen med noen og fortelle dem om Sakkeus.
(Eller hjelp dem å tegne et tre med Sakkeus i det.) Husk å
fortelle dem at Jesus vil ha dem i familien sin også.

Lek gjemsel med barnet ditt. snakk om minneverset
som forteller oss at Jesus kom for å oppsøke og frelse
det som var fortapt. Spør: Hva betyr det?

Fredag
Finn fram en krakk, litt penger, en pose og litt løv.
Hjelp barnet ditt å bruke disse tingene og mime
fortellingen mens de forteller den for
resten av familien. Spør:
Kunne du tenkt deg å se
Jesus fra høyt oppe i et tre?
Hjelp barnet ditt å
bruke leire og lage en
minneplate for familien.
Sett alles fingeravtrykk og
navn på den. Minn barnet ditt om at
alle er en del av Guds familie.
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