LEKSE
Han kommer i skyene

År B
1. kvartal
Lekse 13

TILBEDELSE

Vi priser Jesus for det han har gjort for oss.

Henvisninger
1. Tessaloniker 4,16.17; Åpenbaringen 21 og 22; Jesaja 65,17-25; Alfa & Omega
8, side 135-150; Testimonies, bind 1, side 60, 61, 67-70.

Minnevers
«Vi ser fram til . . . en ny himmel og en ny jord» (2. Peter 3,13).

Mål
At barna skal:
Vite at Jesus har stelt i stand et herlig hjem til oss.
Føle glede over tanken på å bli med Jesus til himmelen.
Gi respons ved å takke Jesus for himmelens gave.

Den røde tråden

Vi priser Jesus for himmelens gave.

Innledning

Kort sammendrag av
bibelfortellingen
Jesus elsker oss så høyt at han døde
for oss så vi kan leve med ham for alltid. Han tilgir våre synder og tilbyr oss
evig liv. Jesus lager nå flotte hjem for
oss i himmelen. Snart kommer han og
tar oss med så vi kan bo hos ham. Vi
kommer til å være lykkelige når vi bor
hos ham der. Jesus vil at vi alltid skal bo
hos ham.
Denne leksen handler om
tilbedelse.
Himmelen er en særskilt gave til dem
som elsker Gud. Jesus betalte en stor pris
for at vi skal få være sammen med ham i
himmelen. Vi vil gjerne takke ham og prise
ham for hans herlige gave.

Lærerens «verdt å vite»
«Snart kommer en liten sky til syne i
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øst, omtrent halvdelen så stor som en
menneskehånd. . . . Gud folk vet at dette er
Menneskesønnens tegn. I høytidelig taushet
stirrer de på den etter hvert som den
nærmer seg jorden og blir lysere og mer
strålende inntil den ligner en stor, hvit sky
som gløder som en fortærende ild. Over
den er paktens regnbue. Jesus står frem
som en mektig seierherre. . . .
Himmelrommet ser ut til å være fylt av
skinnende skikkelser.» – Alfa & Omega, bind
8, side 139.
«Her [i himelen] så vi livets tre og Guds
trone. Ut fra tronen rant en elv med rent
vann, og på hver side av elven vokste livets
tre. . . . Det var forent til ett tre i toppen av
treet. . . . Greinene bøyde seg ned til der vi
stod, og frukten var herlig å se på; den så ut
som gull blandet med sølv. . . .
«Jeg så enda en åker som var full av alle
slags blomster. Da jeg plukket dem, ropte
jeg: «De kommer aldri til å visne.» Deretter

TRETTEN
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. Spørrelek om himmelen

Spørreskjema om himmelen (se side
145), blyanter

B. Bygge hus

Byggeklosser

*

Sang og
og
Sang
bønn*
bønn*

Inntil 10
minutter

2

Bibelfortell.
Bibelfortellingen

Inntil 20
minutter

Opplev bibelfortellingen
Bibelstudiet
Minneverset

Puter, krone
Bibel
Bibel

3

Leksen ii
Leksen
praksis

Inntil 15
minutter

A. En himmelsk gave

Eske i gavepapir, bilder av himmelen
eller forskjellige gjenstander
Pose eller eske, forskjellige gjenstander
(se aktivitet)

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

B. Vil vi trenge det?

4

Del med
andre

Inntil 15
minutter

Himmelsk krone

så jeg en åker med høyt gress. Det var
vakkert å se på, det var levende grønt, og
med et gjenskinn av sølv og gull. . . . Så
kom vi inn på en åker som var full av alle
slags dyr – løven, lammet, leoparden og
ulven gikk sammen i fullkommen harmoni.
...
«Jeg så de små [barna] som klatret, eller
brukte vingene og fløy når de heller ville
det, opp til toppen på fjellene og plukket
blomstene som aldri visner. . . .
«Jeg så et bord av rent sølv – det var
mange kilometer langt, men likevel
kunne vi se hele bordet. Jeg så frukten
fra livets tre, mannaen, mandler, fikener,
granatepler, druer og mange andre slags
frukt.» – «My First Vision,» Early Writings,
side 17-19.
«Smertens og sorgens tid er forbi for all-

Se side 135

Kronemønster til kopiering (se side
146), tykt gult papir, sakser, tape,
stjerneklistremerker eller fargerike papirstjerner, limstifter (valgfritt)

tid. Himmelens konge har tørket bort alle
tårer. All årsak til sorg er fjernet.» – Alfa &
Omega, bind 8, side 148
(GC:647,648,650).
«Ingen menneskelig penn kan skildre
denne scenen. Ikke noe menneske kan
forestille seg denne stråleglansen.» – Alfa &
Omega, bind 8, side 139-140 (GC:641).
Er det å komme til himmelen svært
viktig for deg? Hvordan kan du hjelpe
barna så himmelen blir viktig for dem
også?

Dekorering av rommet
En husfasade av tre eller papp, eller et
laken som henger på veggen og har et
bilde malt på det. Bruk hagescenen fra
lekse 11 og 12. Ta med kosedyr, hengende skyer, osv.
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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?
Sett dem i gang med den forberedende aktiviteten du har valgt.

1

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

A. Spørrelek om himmelen
Gi alle barna et eksemplar av spørreskjemaet om himmelen (se side 145) og en blyant. Be dem om å sette ring
rundt det de tror de får se i himmelen og krysse ut de tingene de ikke tror de får se i himmelen.

Materiell:
❑ Spørreskje-

ma til hvert
barn (se
side 145)
❑ blyanter

Oppsummering
Si: La oss se på alle bildene på spørreskjemaet
deres. Fortell meg om dere tror at dere får se det i
himmelen. La barna komme med forslag etter hvert som dere snakker om de
forskjellige tingene. Det blir herlig å bo i himmelen. Hva tror du er det
første du kommer til å gjøre i himmelen? Hvem har du lyst til å
treffe? Hva er det du liker best ved himmelen? Vet du at himmelen
er en gave Jesus vil gi til dem som er glade i ham? Vi vil takke Jesus
for himmelen. «Den røde tråden» vår er slik:

VI PRISER JESUS FOR HIMMELENS GAVE.
La oss si den sammen!

B. Bygge hus

Materiell:

Sørg for å ha byggeleker (treklosser, lego osv.) tilgjengelig
så barna kan bygge. Si: Hva slags hus bor du i? Vet du at ❑ byggeJesus er i himmelen akkurat nå og bygger hus til
klosser
deg? Hva slags hus er det? Et stort, vakkert hus.
Hvordan tror du at huset ditt kommer til å se ut? Du kan bruke disse
byggeklossene og lage et hus som ser ut som det du tror du får i
himmelen.
Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du spør: Hvordan ble huset ditt seende ut? Hva tror du blir helt spesielt med det huset Jesus bygger til
deg? Vet du at Jesus nå gjør seg klar til å komme tilbake til jorden så
du kan få himmelens gave? Det er en gave til alle som elsker ham.
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Hva synes du om det? Og det får meg til å tenke på «Den røde
tråden» vår for i dag:

VI PRISER JESUS FOR HIMMELENS GAVE.
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
«Jeg har vært i zoo» (Hjertesanger)
«Alle, alle vil vi ha med» (Barnas Lovsang nr. 184, Min båt er så liten nr. 23)
«Jesus skal komme» (Vi synger med de minste nr. 25)
«Jeg vil gå til him'len» (Vi synger med de minste nr. 26)
«Hvem kommer i skyen» (Vi synger med de minste nr. 27)
Misjon
Si: Alle sammen ser vi fram til å komme til himmelen, men
noen mennesker vet ikke noe om himmelen og alt det herlige
som Jesus steller i stand for dem. I dag handler fortellingen vår
om _______ og hvordan de fikk høre om Jesus.
Bruk Barnas misjon.
Kollekt
Si: Jesus gir oss mange flotte gaver, og himmelen er en av dem.
Vi vil at andre skal få vite om Jesus slik at de også kan få himmelens gave. Kollekten vår i dag vil hjelpe andre så de får høre
om Jesus.
Bønn
Si: Kjære Jesus, takk for dine gaver til oss. Du gir oss så mye. Vi
vet at du er veldig glad i oss. Takk for alt. Vi er glade i deg.
Amen.
*Sang og bønn kommer inn der det passer best i programmet.
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2

Bibelfortellingen

Opplev bibelfortellingen

melen. Der får vi moro med dyrene! Jo,
det blir katter og hunder å leke med,
Materiell:
akkurat som her på jorden. Men det skal
også være løver og tigere og bjørner som
❑ puter
ikke skremmer deg eller biter! Ekorn og
❑ krone
kaniner løper ikke sin vei der. De lar deg
holde dem og kose med dem [barna later
Les eller gjenfortell historien.
som de holder og koser med et dyr]. Det
Bibelen forteller om et sted den kaller kan du ikke gjøre her!
himmelen. Nå skal jeg fortelle dere om
Vet du hvor du skal bo i himmelen?
dette stedet. Det er så flott! Det er der
Bibelen sier at Jesus bygger vakre hjem til
Gud og Jesus og englene bor. Det er så
oss. Disse husene blir de vakrest tenkelige
vakkert at du ikke engang kan forestille
stedene å bo i. Og vet du hva gatene er
deg det! En dag om ikke lenge skal vi se
laget av? Gull! Kan du tenke deg en spaopp mot himmelen [få barna til å se
sertur på en gate av gull? [få barna til å
oppover] og se at Jesus kommer i skyene gå på stedet.] Hvis nå gatene er av gull,
med en hærskare engler for å ta oss med da kan du bare tenke deg hva slags vidtil himmelen, der vi skal bo sammen med underlige ting husene våre er laget av!
ham.
Liker du å høre på fortellinger? Vet du
Elvene i himmelen er blåere enn noe
at vi skal få høre masse bibelfortellinger i
du har sett. Du kan hoppe ut i vannet [få himmelen? Noah og Daniel og Jona og
barna til å hoppe] uten å fryse og hutre
Maria skal fortelle for oss. Andre men[få barna til å skjelve]! Gresset er det
nesker kommer også til å være der. Der
grønneste, mykeste og tykkeste du kan
får du treffe igjen familien din. Kanskje er
tenke deg mellom tærne. Du kan løpe og bestemor eller bestefar døde. Dem kan
hoppe og falle på det uten å slå deg! Det du møte igjen i himmelen. Du kan snakke
er fordi at Jesus skal tørke vekk alle våre
med engelen din, han som alltid er med
tårer. Det betyr at vi ikke skal være triste
deg, om alle de gangene han beskyttet
eller ha det vondt i himmelen. Aldri mer
deg. Du får leke med vennene dine hele
skal vi få skrubbsår på knærne, slå hodet
dagen! Du må aldri mer si adjø eller være
vårt eller få vondt i halsen. Aldri mer skal trist og gråte. Der skal vi alle være
mennesker eller blomster eller dyr dø.
sammen for evig!
Men det er mer! Trærne der har de
Hva tror du vi skal ha på oss i himsøteste og deiligste fruktene du noen
melen? Vi skal gå i hvite kjortler og vakre
gang har spist. Vi skal spise frukt fra et tre kroner med gull og juveler [vis fram
som heter Livets tre. Du kan plukke forkrone]. Jesus skal sette kronene på hodskjellig frukt fra det treet hver måned [få
ene våre. Han blir så glad når vi er der
barna til å late som om de plukker en
sammen med ham.
frukt]. Hvilken frukt liker du best? Du har
Visste du at himmelen er en gave fra
aldri smakt slik frukt! Og det som er så
Jesus? Vi kan aldri kjøpe himmelen. Jesus
spesielt med denne frukten er at den
gir den til dem som elsker ham.
kommer til å vokse og vokse for alltid.
Himmelen er slik en herlig gave at vi
Det er veldig lenge, det.
gjerne vil dele den med våre venner. La
La meg fortelle deg om dyrene i him- oss fortelle andre om Jesus slik at de også
La barna ligge på puter og late
som om de er myke, luftige skyer
som stiger opp til himmelen mens du
leser bibelfortellingen. Barna gjør de
bevegelsene som er beskrevet.
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kan elske ham og være med oss i himmelen. Takk, Jesus, for himmelens herlige
gave. Du er så god mot oss!

melen. Himmelen er et sted som
kommer til å bli langt mer herlig
enn du kan tenke deg. Husk at
«Den røde tråden» vår for i dag er
slik:

Oppsummering
Gi dem tid til å tenke seg om når du
spør: Hva får du se i himmelen?
VI PRISER JESUS FOR HIMMELENS GAVE.
Hvem kommer til å være i himmelen? Hvordan skal vi komme oss
til himmelen? Hvem er det som gir
La oss si den sammen!
oss himmelens gave? Har du lyst til
å komme til himmelen? Hvorfor
Minnevers
det? Hva tror du blir det aller beste
Slå opp i 2. Peter 3 og pek på
Materiell:
ved å komme til himmelen? Jeg
vers 13. Si: Det er her vi finner
tror det beste blir at vi får være
dagens fortelling i Bibelen,
❑ bibel
sammen med Jesus i all evighet.
Guds Ord. Les hele teksten høyt:
«Vi ser fram til . . . en ny himmel
VI PRISER JESUS FOR HIM- og en ny jord» (2. Peter 3,13). Bruk
MELENS GAVE.
disse bevegelsene og lær dem
minneverset:
La oss si den sammen!
Vi
(Pek på deg selv,
Vi leser Bibelen sammen
så på de andre.)
Slå opp i Åpenbaringen 21 og 22.
Pek på kapitlene og si: ser
(Skygg for øynene
Materiell: Det er her vi finner
med hånden og
dagens fortelling i
se fra side til side.)
❑ bibel
Bibelen, Guds Ord.
Les høyt fra Åpenbaringen 21,1.4 og 22, fram
(Strekk begge
1.2.
armene ut og pek
Si: Bibelen sier mer om himframover.)
melen, men vi har ikke tid til å lese
alt sammen nå. Hvordan tror du
til en ny himmel. (Pek oppover.)
det blir å komme til himmelen?
Hva tror du at du kommer til å like 2. Peter 3,13
(Håndflatene
aller best der? Husk at Jesus døde
åpnes som en
for deg så du kan bli med til himbok)
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3

Leksen i praksis

A. En himmelsk gave
Legg bilder av forskjellige himMateriell: melske motiver eller gjenstander
(kunstig frukt – livets tre; kunstig
❑ eske i
blomst – ting skal aldri dø; kosedyr –
gavepapir,
dyr å leke med; ur eller klokke – vi
❑ bilder av
skal leve evig; krone – Jesus skal gi
himmelen
oss en krone, osv.) i en eske som er
eller
innpakket i gavepapir. La barna
forskjellige
bytte på å ta ting eller bilder ut av
gjenstander esken.
der
Hold fram esken og spør: Hva
er det jeg har her? Liker dere
å få gaver? Kom, skal vi se hva
slags gaver Jesus har til oss i himmelen. Etter hvert bilde/gjenstand spør
du og snakker sammen: Hva er dette?
Hvordan minner dette oss om himmelen?
Oppsummering
Spør: Tror du at du kommer til å
like Jesu gave som er himmelen?
Hvem har du mest lyst til å treffe?
Hva har du mest lyst til å gjøre i
himmelen? Er du glad for at Jesus
vil at du skal få hans himmelske
gave? Husk . . .

VI PRISER JESUS FOR HIMMELENS GAVE.

B. Vil vi trenge det?
Sørg for å ha forskjellige gjenstander i
posen eller esken din,
❑ pose eller
for eksempel plaster,
eske
krykke eller spaser❑ forskjellige
stokk, papirlommetørgjenstander
klær, ødelagt leke,
bilde av et barn som
gråter osv. La barna ta en ting fra esken
og spør: Når trenger vi ___? Trenger
vi ____ når vi kommer til himmelen? Sett det som gjør oss triste her
opp mot det som vil gjøre oss glade i
himmelen.

Materiell:

Oppsummering
Spør: Hvordan kommer livet i
himmelen til å være forskjellig fra
livet her? Hvem er det som steller i
stand et hjem til oss i himmelen?
Har du lyst til å være sammen med
Jesus i himmelen? Hvorfor det? Jeg
er så takknemlig for at Jesus har
lovet oss den herlige gaven som
himmelen er. Er du takknemlig?
Husk . . .

VI PRISER JESUS FOR HIMMELENS GAVE.
La oss si den sammen!

La oss si den sammen!
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4

Del med andre

Himmelsk krone
Bruk kroneMateriell: mønsteret (se side 146)
og lag en krone til
❑ kronehvert av barna av
mønster til
kraftig gult papir. Klipp
kopiering
den ut. Teip de to bit(se side
ene sammen så det blir
146)
en krone. Tilpass størr❑ tykt gult
elsen til barnets hode.
papir
La barna sette
❑ sakser
stjerneklistremerker
❑ tape
eller lime papirstjerner
❑ stjerneklistrepå kronen. Spør: Tror
merker eller
du vi kommer til å
fargerike pabære kroner i himpirstjerner
melen? Hvem er det
❑ limstifter
som skal gi deg en
(valgfritt)
krone? Hva
kommer kronen din i himmelen til
å være laget av? Nå skal du få lage
en krone du kan ha på deg og ta
med deg hjem så den kan minne
deg om Jesu gave som er himmelen. Når noen spør deg om den,
kan du fortelle dem at du skal
være med Jesus hjem til himmelen.
Vet du, når vi hjelper noen å lære
om Jesus, setter Jesus en stjerne i
den kronen han skal gi oss når vi
kommer til himmelen.

Oppsummering
Si: Himmelen er så flott et sted
at det er klart vi vil fortelle andre
om det. Tenk på en du har lyst til å
invitere til å bli med deg til himmelen. Denne uken kan du ha på
deg kronen og fortelle noen om
Jesu himmelgave. Fortell dem at
Jesus har en gave til dem også. Han
vil at de skal bo sammen med ham
for evig. Husk . . .

VI PRISER JESUS FOR HIMMELENS GAVE.
Si: Kom, så synger vi en sang
(Velg en sang fra «Sang og bønn»).

Avslutning
Si: Jeg er så glad for at Jesus snart kommer og tar
oss med til vårt nye hjem i himmelen. La oss prise
ham for himmelgaven. Be en kort bønn, omtrent som
denne: Kjære Jesus, tusen takk fordi du gir oss himmelens gave. Hjelp oss å dele med andre hvor herlig
himmelen er. Amen.
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E L E V M A T E R I E L L

Han kommer i skyene
Henvisninger
1. Tessaloniker
4,16.17; Åpenbaringen 21 og
22; Jesaja 65,1725; Alfa & Omega
8, side 135-150;
Testimonies, bind
1, side 60, 61,
67-70.

Kan du huske den fineste dagen du har opplevd? Det beste stedet du noen gang har
vært? Den beste gaven du har fått? Himmelen er alt dette og mer til!

Pappa og Emma satt på sofaen.
«Pappa, kan ikke du fortelle meg om
Jesus,» sa Emma. «Jeg vil vite alt om
ham. Fortell meg når han kommer tilbake.»
«Jesus kommer for å ta oss med til
himmelen,» sa pappa. «Han kommer i
skyene med englene sine.»
Minnevers
«Får jeg se englene?» spurte Emma.
«Vi ser fram til . .
«Ja,» sa
. en ny himmel
pappa.
«Når Jesus
og en ny jord» (2.
kommer,
får vi
Peter 3,13).
øyne som kan se
englene. Du
Den røde
kommer til å se
tråden:
en hel masse
engler i skyene.
Og du får se den
engelen som har
elsket deg og
passet på deg
helt siden du ble
født.»
«Jeg lurer på
hva engelen min
heter,» sa Emma.
«Kanskje heter
han Arne!»
Far lo.
«Hvilke andre
ting får jeg se i
himmelen?»
spurte Emma.
«Du får se Adam og Eva, Noah og
Daniel, Ester og Maria, og alle dem vi
leser om i bibelfortellingene våre,» sa
pappa.
«Hva skal jeg ellers få se?» spurte
Emma.
«Du får se det nye Jerusalem,» sa

VI PRISER
JESUS FOR
HIMMELENS
GAVE.
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pappa. «Det er byen der vi skal bo. Den
er vakrere enn noe vi noen gang har
sett. Gatene skal være av gull!»
Emma smilte. Gater av gull hørtes fint
ut. «Hva ellers får jeg?» spurte hun.
«Massevis av dyr! Alle de forskjellige
dyreslagene som Gud skapte,» sa pappa.
«Fra de minste kryp til de store, sterke
løvene og isbjørnene. Og ingen av dem
kommer til å
gjøre deg noe
vondt!»
«Det er jeg
glad for, men
hva ellers skal
jeg få se i himmelen?» spurte
Emma.
«Du får se
vakre hjem som
Jesus bygger for
oss nettopp nå,»
sa pappa.
«Hva ellers,
pappa?» spurte
Emma igjen.
«Du får se
det aller beste,»
sa pappa. «Du
får se Jesus! Du
får høre på når
han forteller. Du
får holde hånden hans på turer. Kanskje
får du være med ham på landtur.
«Da kan vi spise mango!» utbrøt
Emma.
Emma snodde seg ned av pappas
fang. Hun løp til vinduet og så ut.
«Ingen skyer i dag,» sa hun trist.
«Bare vent og se,» sa pappa. «Han
kommer. Han har lovet det, og han
holder alltid det han har lovet. Hold øye
med skyene. Hold utkikk etter Jesus hver
eneste dag!»
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Aktiviteter
Sabbaten

Tirsdag

Hver dag denne uken går dere gjennom fortellingen og bruker bevegelsene nedenfor til å øve inn
minneverset:
Vi . . . . . . . . . . . . . . . .(Pek på deg selv, så på de
andre.)
ser . . . . . . . . . . . . . . .(Skygg for øynene med
hånden og se fra side til
side.)
fram . . . . . . . . . . . . .(Strekk begge armene ut og
pek framover.)
til en ny himmel. . .(Pek oppover.)
2. Peter 3,13 . . . . . .(Håndflatene
åpnes som en
bok.)
Syng en sang om himmelen.

Hjelp barnet ditt å få på
seg kronen fra
sabbatsskolen og
fortelle noen om
himmelen. (Eller lag
en enkel krone og
fargelegg stjerner på den.) Be barnet ditt mime at det
er et dyr som det vil leke med i himmelen.

Onsdag
Fortell barnet ditt om en venn eller slektning som
sto deg nær, men som nå er død. Forklar hvor sterkt
du ser fram til å møte dette mennesket igjen
i himmelen. Vis fram en gullklump eller et
bilde av gull. Snakk om gatene som er laget
av gull.

Søndag
La barnet ditt plukke en
blomst eller en kvist av en
busk. Ikke sett den i vann. Se
hvor lang tid det tar før den
visner og dør. Snakk sammen om
hvorfor blomster og planter ikke
kommer til å visne og dø i himmelen.

Snakk om siste gangen barnet ditt var sykt.
Minn dem om at det ikke skal være noen sykdom i
himmelen. Tell opp de fruktene dere liker best og si
navnene på dem. Spis litt frukt sammen mens du
snakker om frukten på Livets tre i himmelen.

Mandag

Fredag

Ta med deg barnet ditt og se opp på nattehimmelen. Snakk om at det ikke skal være natt i himmelen
og at de ikke blir trette. Men minn barnet ditt om at nå
må det ha hvile. Enda himmelen er veldig langt borte,
kan Jesus se og høre oss her vi er. Takk Jesus for himmelen og fordi han passer på oss mens vi sover.

Les utvalgte deler i Alfa & Omega, bind 8, side 135-150.
Gå utendørs og se på skyene på himmelen. Kan du
forestille deg at Jesus og englene hans kommer med skyene en dag? Snakk om hvordan vi skal stige opp og møte
Jesus i skyene før vi reiser med ham for å bo i himmelen.
Gleder barnet ditt seg til å gi Jesus en klem? La det øve seg
på deg! Syng sanger om himmelen og takk Jesus for løftet
om at han vil ta dere med dit.

Torsdag
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