48

KAPITEL 11
LUK 19,1-10; DEN STORE MESTER, KAP.61.

For lille til at se
Kender du nogen der ikke har nogen at lege med, som der ingen er, der kan lide?
Tror du Jesus holder af den person? Hvad ville du gøre, hvis du vidste, at der ikke var
nogen der kunne lide dig?

olk kunne ikke lide Zakæus. De inviterede ham ikke med til deres fester,
og de hilste ikke på ham, når de mødte ham. De ville helst slet ikke være
i nærheden af ham.
Hvorfor var der ingen, der kunne lide Zakæus?
De kunne ikke lide Zakæus
pga. hans arbejde. Zakæus
var tolder. Han opkrævede penge fra folk,
der næsten ingen penge havde, for selv
at blive rig. Det var det samme som
at stjæle, og folk kunne ikke lide det.
En dag hørte Zakæus, at Jesus elsker alle.
Gad vide
om han
Huskevers:
også el”[Jesus] er kommet
sker mig,
for at opsøge og
tænkte
frelse det fortabte.“
han
(LUK 19,10)
ved sig
Tema:
selv. Nej,
selvfølgelig
Jesus vil have alle
kan Jesus ikke
med i sin familie.
holde af mig.
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Jeg har stjålet penge fra andre mennesker, tænkte han. Holdt Jesus af Zakæus, tror du?
Selvfølgelig gjorde han det! Jesus elsker alle.
Zakæus bestemte sig for, at han ikke længere ville kræve penge fra folk. Han ville
gerne være ligesom Jesus. Han bad folk om tilgivelse for det, han havde gjort, og begyndte at betale de folk tilbage, som han havde taget fra.
Men folk kunne stadigvæk ikke lide Zakæus! De troede ikke på ham og de ville have
ham til at holde sig væk. De ville ikke engang give ham lov til at gå i kirke.
Zakæus var ked af det, for han havde gjort alt hvad han kunne, for at gøre ting godt
igen og gøre det rigtige, men folk kunne stadig ikke lide ham og var ikke søde ved ham.
En dag hørte Zakæus, at Jesus var kommet til Jeriko. Det var der Zakæus boede! Åh,
hvis bare han kunne møde Jesus, -han var nødt til at se ham! Jesus var grunden til, at
han havde ændret sit liv, han havde ændret Zakæus hjerte! Jesus vidste, hvordan han
havde det. Zakæus gik ind i de menneskefyldte gader, men han var så lav, at han ikke
kunne se for alle de andre mennesker. Han ville ikke kunne se Jesus på den måde!
Zakæus besluttede sig for hurtigt at kravle op i et træ, så han kunne se Jesus derfra,
når han gik forbi. Zakæus kravlede op i et træ i nærheden som havde lave grene, han
kunne klatre op på.
Han klatrede højere og højere op. Zakæus så Jesus, som kom nærmere og nærmere.
Snart ville han komme lige forbi træet. Pludselig stoppede Jesus op, lige under Zakæus’
træ! Han kiggede op på Zakæus og sagde ”Zakæus, skynd dig at komme ned. I dag skal
jeg være gæst i dit hus!” Folk blev meget overraskede! De kunne ikke forstå, at Jesus ville
besøge Zakæus. Zakæus havde været en tyv!
Zakæus skyndte sig ned fra træet og viste Jesus vej til sit hjem. Han vidste, at Jesus
elskede ham. Jesus fortalte Zakæus’ familie, hvor meget han elskede dem og ønskede, at
de skulle være en del, af hans familie. Han fortalte dem, at han var kommet ned til jorden for at frelse mennesker, også dem!
Zakæus ville så gerne leve sit liv, sådan som
Jesus ønskede han skulle. Han så på Jesus og
sagde: ”Jeg vil give halvdelen af alt hvad jeg
ejer til de fattige, og hvis jeg har presset penge
af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage. Jeg
vil gerne elske alle mennesker på samme måde,
som du gør.” Jesus smilede. Han var glad for, at
Zakæus følte, at han hørte til i Guds familie. Jesus
ønsker også at vi skal føle, at vi tilhører Guds
familie.
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Leg og lær
L Ø R D AG

T I R S D AG

Læs bibelhistorien sammen. Øv huskeverset hver dag på følgende måde:
[Jesus]

Peg op

er kommet

vift hænderne ind mod jer
selv, med håndfladerne opad
og indad

for at opsøge

sæt hånden over øjnene,
som om I spejder efter nogen

og frelse

kryds arme ud for taljen med
knyttede næver og åbn arme og
hænder ud

det fortabte.

hold pegefingrene mod hinanden og ”tab” hænderne ned,
væk fra hinanden

(Luk 19,10)

Snak sammen om hvordan Zakæus snød
andre mennesker. Spørg: Hvordan ville
du have det, hvis jeg snød dig? Ville du
tilgive mig og lege med mig igen, hvis
jeg sagde undskyld? Mind dit barn om
hvordan Zakæus havde det, da folk stadig
ikke ville tilgive ham, selvom han havde
bedt om tilgivelse.

O N S D AG

Gå en tur på vejen hvor I bor og tæl, hvor mange
træer der er der. Hjælp dit barn med at kravle op i ét
af dem, hvis det er sikkert nok. Syng en sang sammen om Zakæus, mens han/hun sidder der.

TO R S D AG

Leg gemmeleg med dit barn. Snak sammen om huskeverset og spørg: Hvad betyder det?

før håndfladerne sammen og
åbn dem som en bog

F R E D AG

SØ ND AG

Find en stol, nogle penge, en pose og nogle blade.
Hjælp dit barn med at bruge de ting til at opføre et
skuespil om bibelhistorien i aften til jeres andagt.
Spørg: Ville I kravle op i et træ og kigge efter Jesus?
Hjælp dit barn med at lave en plade af modellervoks. Skriv navnene på alle i jeres familie forneden,
og lav deres fingeraftryk ovenover. Sig: Vi tilhører
Guds familie.

Tæl ti mønter sammen, som alle er lige store.
Zakæus lovede at han ville give halvdelen af alt han
ejede til de fattige (tag fem mønter fra), og give folk
firedobbelt tilbage af det, han havde snydt dem for
(hold en mønt frem og sig: Hvis Zakæus tog en ekstra mønt, skulle have give fire tilbage). Spørg: Hvor
mange mønter havde Zakæus tilbage?

M A ND AG

Hjælp dit barn med at bruge det træ, de har lavet i
Bibelklubben, til at fortælle historien om Zakæus til
nogen. (Eller hjælp ham/hende med at tegne et træ
med en mand siddende i det). Husk også at fortælle,
at Jesus også vil have dem med i sin familie.
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