LEKSE TRETTEN

Leksen Jona lærte
Henvisninger
Jona 4; Alfa & Omega
3, kap. 17

Minnevers:
«Se, hvor stor
kjærlighet Faderen
har vist: Vi får kalles
Guds barn, og vi er
det.» (1. Johannes 3,1
– første del)

Mål:
At barna skal:
Vite at Gud ønsker
alle velkommen
i sin familie.
Føle kjærlighet og
omtanke for nye
medlemmer av
Guds familie.
Gi respons ved å
være inkluderende,
aksepterende og ved
å verdsette andre
mennesker i
Guds familie.

Den røde tråden:
Jeg er glad når
andre blir med
i Guds familie!
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Månedens tema
Gud lærer oss hvordan vi bør behandle andre.

Kort sammendrag av bibelfortellingen
Jona vitner om Gud to ganger – til sjømennene på skipet og
til innbyggerne i byen Ninive. Begge gangene lytter menneskene
til budskapet og tar imot Gud. Mer enn 120 000 mennesker blir
omvendt som en følge av advarselen Gud formidler til byen Ninive
gjennom Jona. Dessverre gleder profeten seg ikke over det som
skjer; «Men dette mislikte Jona sterkt, og han ble harm» (Jona 4,1).
Gud bruker en ricinus-busk for å lære Jona om nåde, barmhjertighet og glede over at andre blir med i Guds familie.

Denne leksen handler om fellesskap
Gud virket tålmodig på farao og gav ham rikelig med
muligheter til å vedkjenne seg Guds kraft som langt mektigere
enn den kraften egypterne tilla sine egne guder. Guds nåde er
også åpenbar idet han beskytter israelittene ved å spare Gosen. På
samme måte virker Gud for å nå hver enkelt av oss.

Lærerens «verdt å vite»
«Jona burde vært den første til å glede seg over Guds ufattelige nåde da han ble klar over at Gud ville skåne denne byen
som tross sin ondskap hadde angret i sekk og aske. Men i stedet
gav han rom for den tanke at han kanskje ville bli ansett for å
være en falsk profet. Nidkjær som han var for sitt rykte, glemte
han at menneskene i den onde byen betydde langt mer.» (Alfa &
Omega 3, kap. 17, s. 122).

Dekorering av rommet
Se lekse 10.

FELLESSKAP

Program
Program

1

Dittg
val

Minutter

Aktiviteter

Dette trenger du:

Velkommen

Til alle er
kommet

Ønsk velkommen ved Ingenting
døren. Glade/bekymret?

Forberedende
aktiviteter

Inntil 10

A. Buskens blader

Brunt og grønt papir, sakser, tegnesaker

B. Glad for å se deg!

Liten gave til alle

Fellesskap
Sang
Misjon
Kollekt

Diverse sangbøker
Barnas misjon
Kollektkurv (samme som lekse 12)

Sang og bønn*

Inntil 10

Bønn

2

Bibelfortellingen

Inntil 20

Å oppleve fortellingen

Se s. 134

Minnevers

Store ark

Vi leser Bibelen

Bibler

3

Leksen i praksis

Inntil 15

Vennskapsring

4

Del med andre

Inntil 15

Velkomstkort

Papir til å lage kort med, tegnesaker, evt. klistremerker

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

1

Ønsk barna velkommen ved døren. Spør dem om hvordan de har hatt
det i løpet av uken som er gått – hva de er glade for/bekymret over. La
dem begynne med den forberedende aktiviteten du har valgt å bruke.

Forberedende aktiviteter
Aktivitet A bør velges dersom dere ikke har anledning til å gjøre begge
aktivitetene.

Materiell:
· brunt og grønt
papir
· sakser
· tegnesaker

A. Buskens blader
Bruk brunt eller grønt papir for å lage en busk. (Denne skal brukes i «Å oppleve
fortellingen». Du kan for eksempel klippe ut stamme og grener og feste disse til en
vegg ved hjelp av kitt. modelleringsleire e.l.) La barna være kreative og tegne og klippe
ut forskjellige blader (gjerne litt store).

Oppsummering
Samle inn bladene og legg dem til side. Si: Har noen av dere en favorittplante?
(Ta imot svar.) I bibelfortellingen i dag skal vi høre om en plante, og vi har akkurat laget noen blader som vi skal bruke når vi kommer til fortellingen. Etter
hvert skjer det noe med planten, og det vi får høre videre i fortellingen, kommer
til å lære oss om «Den røde tråden» for i dag. La oss si den sammen allerede nå:
JEG ER GLAD NÅR ANDRE BLIR MED I GUDS FAMILIE!.

B. Glad for å se deg!

Materiell:
· liten gave til
alle

La barna snu seg mot en annen – håndhilse med navn og si: «Jeg er glad for å se
deg her i dag!» Be alle hilse på minst fem andre. Forsikre deg om at barna hilser på
eventuelle besøkende de ikke kjenner. Rund av med å gi alle barna en liten gave.

Oppsummering
Si: Hvorfor gav jeg dere en gave? (Du liker oss; du hadde lyst til det.) Det er fordi
jeg er glad for at dere er her. Hvordan var det å få en gave uten grunn?
(Overrasket, forundret, du er glad i oss, osv.) Hvordan synes dere det var at så
mange hilste på dere da dere kom? (Det var hyggelig.) Neste gang vi får besøk her
på sabbatsskolen, hva kommer dere til å gjøre da? (Være blide og vennlige, ønske
ham/henne velkommen.) Bibelfortellingen i dag handler om å ønske andre
velkommen til å bli en del av Guds familie. La oss si «Den røde tråden» sammen:
JEG ER GLAD NÅR ANDRE BLIR MED I GUDS FAMILIE!
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Sang og bønn

Dittg
val

Fellesskap
Snakk sammen om hvordan barna har hatt det i løpet av uken som er gått – hva de er
glade for/bekymret over (bruk skjønn). Sett av tid til å dele erfaringer fra leksen de har hatt
denne uken. Marker fødselsdager og andre viktige begivenheter. Ønsk besøkende spesielt
velkommen og fortell alle hva de heter.

Forslag til sanger
«I Guds familie er vi søsken» (Barnas Lovsang nr. 212 a og b)
«Jeg blir så glad når jeg ser deg»/»Hevenu shalom!» (Barnas Lovsang nr. 210 a og b)
«Vi vil gå til Herrens hus!» (Barnas Lovsang nr. 252 a og b)
«Jesus elsker alle barna» (Barnas Lovsang nr. 222 a og b, Barnesangboka nr. 146)
«Spre gleden» (Spre gleden)

Misjon
Bruk fortellingen i Barnas misjon. Spør: Hørte vi om noen som ble
med i Guds familie i denne fortellingen? (Ja/nei.) Hva synes dere om
det?

Kollekt
Si: Kollekten vår vil bli brukt til å invitere andre inn i Guds familie. La oss gi Gud gavene våre med et glad hjerte. Les 2. Korinterne
9,7.

Materiell:
· samme kollektkurv som sist
uke (se lekse
12)

Bønn
La dem som ønsker det be høyt idet de takker Gud for mennesker som er kommet til
kirken i dag. For eksempel: «Takk, Jesus, for at bestemoren min kom til kirken i dag»; «Takk
for at fetteren min kom.» etc. Avslutt med en bønn om at Gud vil hjelpe oss til virkelig å være
glade og gjestfrie når vi får besøk i menigheten.
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2
Materiell:
· byen Ninive
(byggeklosser og
esker – se evt.
lekse 12)
· saft og noe godt å
bite i
· busk og blader fra
forberedende
aktivitet A
· lekeorm eller
bilde/tegning av
orm
· voksen medhjelper
· sterkt lys
· elektrisk vifte/hårføner/vifteovn
· barn kledd i
kostyme fra
Bibelens tid
· binders

Bibelfortellingen
Å oppleve fortellingen
Iscenesetting
Sett et lite bord med saft og noe
godt å bite i ved siden av «Ninive» (se
lekse 12). Plasser papirbusken et sted
der alle kan se den. Del ut binders og
de bladene dere lagde i Forberedelsesaktivitet A. Fortell barna at de skal
bruke dem i løpet av bibelfortellingen.
La Jona sitte i nærheten av busken.
Ettersom fortellingen utvikler seg og
busken begynner å «visne», lar du en
hjelper (gjerne skjult) fjerne bladene og
la dem falle på gulvet. Skru på det
sterke lyset og en elektrisk vifte, en
hårføner eller en vifteovn for å
simulere den stekende solen og den
varme vinden som traff Jona.
Innbyggerne i Ninive ble så glade da
de forstod at Gud hadde sett hvor dypt
de angret på alt det onde de hadde gjort.
Etter at de hadde vendt seg bort fra syndene sine, priste de Gud for hans
kjærlighet og tilgivelse.
(Barna beveger seg mot byen mens de
sier følgende i talekor: «Gud er god. Han
elsker oss og tilgir oss. Pris Gud!» La barna
spise og drikke det du har satt fram på bordet. Dette lille måltidet står for at fasten er
avsluttet og at de ikke mer vil stå imot Gud.)
Jona ble ildrød i ansiktet. Han skar
tenner. (Jona står ved siden av barna som
feirer Guds nåde. Han ser sint ut og «viser tenner».) Gud hadde forandret mening! Han
skulle ikke ødelegge Ninive likevel! Jona
knyttet nevene. (Jona knytter nevene.) Han
var så sint at han aller helst ville slå til
noen!
«Å, Herre! Var det ikke dette jeg tenkte
meg!» sa Jona til Gud. «Det var derfor jeg
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prøvde å rømme til Tarsis. For jeg visste at
du er en nådig og barmhjertig Gud. Du er
tålmodig og god. Jeg tenkte meg at du
kom til å forandre på planen din og ikke
ødelegge disse onde menneskene! Men nå
kan du like gjerne ta livet mitt, for jeg vil
heller dø enn leve, nå som ingenting av
det jeg sa kommer til å skje.»
Herren svarte Jona. «Har du grunn til
å være sint?» spurte han.
Kanskje noe kommer til å hende med
Ninive i alle tilfelle, tenkte Jona. Han
bestemte seg for å dra til et sted der han
hadde utsikt over byen. (Jona går et lite
stykke fra «Ninive» og ser mot byen.)
Det var veldig varmt på den høyden
der han satt. Derfor lagde Jona en
løvhytte for å beskytte seg mot solen, og
der satte han seg for å vente. (Jona setter
seg på gulvet.)
Plutselig skjedde det noe helt uvanlig.
Gud lot en busk med mange store blader
vokse opp ved siden av løvhytten til
Jona. (Fest/sett opp busken i nærheten av
Jona.) Jona stirret på busken. Han hadde
aldri sett noen liknende! Aldri før hadde
han sett noe som vokste så fort! Den ble
høyere og høyere! Stammen ble lengre
og tykkere. Store blader bredte seg ut, ett
etter ett. (Barna kommer fram og fester
bladene sine til busken.)
Busken vokste slik at den dekket
hele den lille løvhytten til Jona. Den ble
til et deilig skyggefullt sted å sitte. Jona
smilte for seg selv. Det var deilig å slippe
unna den stekende solen! Jona var riktig
fornøyd med planten. (Jona smiler.) Han lå
i den lille hytten sin hele natten.
Men ved daggry neste morgen sendte
Gud en orm, og den stakk busken så den
visnet. (Vis lekeormen/bildet/tegningen. Skjult
[om mulig] medhjelper løsner bladene fra
busken og lar dem falle på gulvet.) Nå kunne
den ikke beskytte Jona mot de sterke solstrålene lenger. Da solen stod opp og

dagen ble varmere og varmere, sendte Gud
en brennende vind mot det stedet der Jona
satt. (Sett på viften/varmluften og rett den mot
Jona.) Den hete vinden blåste og blåste og
solen var stekende varm. (Rett det sterke
lyset mot Jona.) Jona ble helt utmattet, og
han var rasende. «Jeg vil heller dø enn
leve!» sa han.
Da snakket Gud til Jona og sa: «Har
du grunn til å være sint over busken som
døde?» «Ja!» ropte Jona.
«Du er bedrøvet over busken, som du
ikke har hatt noe strev med og ikke fått
til å vokse. Den ble til på en natt og ble
ødelagt på en natt,» sa Gud. «Skulle da
ikke jeg være bedrøvet over storbyen
Ninive hvor det bor mer enn 120 000
tusen mennesker og mange dyr?»
Denne fortellingen viser oss hvor
kjærlig og tålmodig Gud er. Han ønsker
at vi skal følge hans eksempel ved å
være kjærlige, vennlige og tålmodige
med menneskene rundt oss. Han ønsker
at vi skal være glade når andre blir en del
av hans familie.

JEG ER GLAD NÅR ANDRE
BLIR MED I GUDS FAMILIE!

Minnevers
Del minneverset inn i fire deler. Skriv
hver av delene på forskjellige ark på følgende måte:

Materiell:
· store ark

1. «Se, hvor stor kjærlighet Faderen
har vist:
2. Vi får kalles Guds barn,
3. og vi er det.»
4. (1. Johannes 3,1 – første del)
Dann fire grupper. Gi hver gruppe et
ark. La dem få tid til å lære sin del. Bytt ark
slik at alle gruppene lærer de fire delene av
verset. Samle sammen kortene. La alle
gruppene danne en stor sirkel, men de står
eller sitter samlet hver med sin gruppe. Alle
sier hele verset samlet.
Del ut ett av arkene til hver gruppe. Nå
skal barna si fram verset idet hver gruppe
raskt reiser seg eller tar ett skritt fram mens
de sier den delen av verset de har på arket
sitt.

Oppsummering

Vi leser Bibelen sammen

Spør: Hvordan tror dere at dere
ville synes det hadde vært hvis noen
onde mennesker hørte på det dere
hadde å fortelle om Gud, og så
bestemte seg for å komme til ham?
(Vet ikke; ville blitt glad; ville kanskje ikke
hatt lyst til at de skulle komme i kirken
osv.) Hvorfor bør vi vise alle mennesker at vi synes at de er verdifulle?
(Gud har skapt dem; Gud elsker dem;
Jesus døde for å frelse dem.) Les høyt fra
1. Johannes 3,1. Spør: Hvem er Guds
familie? Er den stor nok til alle som
har lyst til å være med i den? Hvordan
kan et menneske bli et Guds barn?
Hva lærte dere av denne fortellingen
når det gjelder å ønske andre inn i
Guds familie? (Vi bør være glade når
andre velger å følge Gud.) Det er dette
«Den røde tråden» handler om. La oss
gjenta den sammen:

Si: Gud ønsker at vi skal ta godt
imot mennesker som blir med i hans
familie. La oss lese i Bibelen om dette å
ønske andre velkommen. Skriv følgende
bibelhenvisninger slik at alle kan se dem.
Be frivillige om å lese og fortelle hvem
som ønsket hvem velkommen. (De som
leser kan evt. be andre om å «svare».)

Materiell:
· bibler

1. Mosebok 18,1-5 Abraham ønsker tre
fremmede velkommen til sitt hjem.
2. Mosebok 12, 37-38 Andre kunne bli
med Israel da de forlot Egypt.
Josva 6,25

Rahab og familien
hennes blir reddet fra
Jeriko og bor sammen med israelittene.
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Oppsummering
Jona 4,10-11

Gud tar kjærlig imot
de angrende innbyggerne i Ninive.

Lukas 7,36-39 og 48 Jesus ønsker en
syndig kvinne
velkommen.
Johannes 4,9-10

Jesus tar imot den
samaritanske kvinnen
ved brønnen.

Apostlenes gj. 9,26-28 Barnabas ønsker
Paulus velkommen i
gruppen av troende.

Spør: Hvordan føles det når man blir
behandlet slik de menneskene vi nettopp leste om i Bibelen, ble behandlet?
(Man føler seg elsket, inkludert i fellesskapet, ønsket velkommen, verdsatt osv.)
Hva lærte dere av disse bibelversene?
(Hvem som helst er velkomme i Guds familie.) Repeter minneverset. Si: Hvem er
egentlig Guds barn? Lar vi mennesker
som besøker oss i menigheten, føle seg
som en del av fellesskapet vårt? La oss
si «Den røde tråden» av et virkelig
oppriktig hjerte:

JEG ER GLAD NÅR ANDRE
BLIR MED I GUDS FAMILIE!

3

Leksen i praksis
Vennskapsring
I sabbatsskolerommet lar du ett barn
(barn #1) gå bort til et annet barn (barn #2)
som han/hun ikke kjenner så godt. De står
ved siden av hverandre. Barn #1 sier til
barn #2: «Jeg er så glad for at du er en del
av Guds familie» Barn #2 inviterer et annet
barn (barn #3) til å stille seg ved siden av
ham/henne og barn #1 og barn #2 hilser
begge barn #3 med de samme ordene.
Barn #3 inviterer et annet barn osv. Fortsett
inntil alle barn i rommet danner en ring.
(Vær oppmerksom på å unngå en situasjon
der de «populære» barna først inviteres for å
la den minst «populære» bli stående igjen til
sist.) Oppfordre barna til å se glade ut mens
de ser på hverandre og de synger sangen
«Vi tar hverandres hender» (Barnas Lovsang
nr. 182 a og b):
Kor: Vi tar hverandres hender og setter oss i
ring. Vi er en masse søsken, oss skiller ingen
ting.
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For Gud er far til alle, og jorden er vårt sted. Og
alle verdens mennesker, de er vi venner med.
Takk, gode Gud for jorden og menneskene der.
Gjør en familie av oss den stund vi lever her.
Etter sangen sier du: Nå skal jeg telle
til tre. På tre tar alle ett skritt framover i
ringen. Er dere klare? En – to – tre! Nå
legger vi hendene på skuldrene til dem
vi står ved siden av. En – to – tre! Gjenta
inntil alle gir hverandre en stor «grem»
(gruppe-klem). La barna sette seg.

Oppsummering
Spør: Hva synes dere om «gremmen»
vår? (OK, likte den ikke, likte den osv.) Var
dere glade for å være en del av
vennskapsringen? (Ja, litt osv.) Hvorfor
det? (Fordi vi trenger hverandre; vi er venner; Jeg blir glad når noen tar meg med
osv.) La oss gjenta «Den røde tråden»
sammen, og la oss uttrykke oss slik at vi
tydelig viser at vi mener det vi sier:

JEG ER GLAD NÅR ANDRE
BLIR MED I GUDS FAMILIE!

4

Del med andre
Velkomstkort

Materiell:

På forhånd
· papir til å lage
snakker du med dørkort av
vaktene/velkomst· tegnesaker
komiteen/pastoren
· evt. klistremerom denne aktiviteten.
ker/bilder (pynt
La barna lage
til kortene)
velkomstkort til
besøkende som ikke er i deres egen
gruppe. (Nylig døpte menighetsmedlemmer, besøkende, gjestetaler osv.) Hjelp
dem med å skrive følgende på kortene:
«Jeg er glad for at du er her i Guds hus
sammen med oss!» Barna deler ut kortene
etter sabbatsskolen.

Oppsummering
Si: Gud ønsker at hans hus skal
være slik at alle som kommer dit skal
føle seg velkomne. Derfor skal vi nå
dele ut disse kortene til – nevn dem
dere har laget kort til. Hva synes dere
om å være med på å gjøre Guds hus til
et slikt sted han ønsker at det skal
være? (Jeg er glad for å kunne glede
ham; jeg er glad for å være med på å
gjøre andre som er kommet til hans hus
glade.) Når dere gir bort kortene, kan
dere smile samtidig som dere husker
på «Den røde tråden» for i dag:
JEG ER GLAD NÅR ANDRE
BLIR MED I GUDS FAMILIE!

Avslutning
Avslutt med å be om at vi med glede
må ta imot andre mennesker i vårt fellesskap i menigheten. Syng evt. sangen
«Vi tar hverandre hender» én gang til. (Se
over.)
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ELEVMATERIELL

Henvisninger
Jona 4; Alfa &
Omega 3, kap. 17

Minnevers:
«Se, hvor stor
kjærlighet Faderen
har vist: Vi får
kalles Guds barn,
og vi er det.»
(1. Johannes 3,1
– første del)

Den røde
tråden:
Jeg er glad når
andre blir med
i Guds familie!

Leksen Jona lærte
Har du noen gang opplevd noe du
synes var riktig urettferdig? Kanskje du synes
at søsteren eller broren din slapp lettere
unna en rampestrek enn det du gjorde, sist
du kom til å gjøre noe dumt? Da ble du kanskje ikke særlig blid – eller ble du muligens
litt sint? Nå skal du få høre om en annen
som ble veldig sint – ja, aldeles rasende.
Hadde han grunn til å bli det? Nå skal du få
høre – og en annen gang du synes noe kan
virke urettferdig, kan du tenke deg om en
gang til før du blir sint. Kanskje du finner ut
av at situasjonen ikke er så gal, likevel.
Jona ble ildrød i ansiktet. Han skar
tenner. Gud hadde forandret mening! Han
skulle ikke ødelegge Ninive likevel! Jona
knyttet nevene. Han var så sint at han
aller helst ville slå til noen!
«Å, Herre! Var det ikke dette jeg tenkte meg!» sa Jona til Gud. «Det var derfor
jeg prøvde å rømme til Tarsis. For jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud.
Du er tålmodig og god. Jeg tenkte meg at
du kom til å forandre på planen din og
ikke ødelegge disse onde menneskene!
Men nå kan du like gjerne ta livet mitt,
for jeg vil heller dø enn leve, nå som
ingenting av det jeg sa kommer til å
skje.»
Herren svarte Jona. «Har du
grunn til å være sint?» spurte
han.
Kanskje noe kommer til å
hende med Ninive i alle tilfelle, tenkte Jona. Han bestemte seg for å
dra til et sted der han hadde
utsikt over byen.
Det var veldig varmt på den
høyden der han satt. Derfor
lagde Jona en løvhytte for å
beskytte seg mot solen, og der
satte han seg for å vente.
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Plutselig skjedde det noe helt uvanlig.
Gud lot en busk med mange store blader
vokse opp ved siden av løvhytten til Jona.
Jona stirret på busken. Han hadde aldri
sett noe liknende! Aldri før hadde han sett
noe som vokste så fort! Den ble høyere
og høyere! Stammen ble lengre og
tykkere. Store blader bredte seg ut, ett
etter ett.
Busken vokste slik at den dekket hele
den lille løvhytten til Jona. Den ble til et
deilig skyggefullt sted å sitte. Jona smilte
for seg selv. Det var deilig å slippe unna
den stekende solen! Jona var riktig
fornøyd med planten. Han lå i den lille
hytten sin hele natten.
Men ved daggry neste morgen sendte
Gud en orm, og den stakk busken så den
visnet. Nå kunne den ikke beskytte Jona
mot de sterke solstrålene lenger. Da solen
stod opp og dagen ble varmere og
varmere, sendte Gud en brennende vind
mot det stedet der Jona satt. Den hete
vinden blåste og blåste og solen var stekende varm. Jona ble helt utmattet, og
han var rasende. «Jeg vil heller dø enn
leve!» sa han.
Da snakket Gud til Jona og sa: «Har
du grunn til å være sint over busken som
døde?» «Ja!» ropte Jona.
«Du er bedrøvet over busken, som du
ikke har hatt noe strev med og ikke fått
til å vokse. Den ble til på en natt og ble
ødelagt på en natt,» sa Gud. «Skulle da
ikke jeg være bedrøvet over storbyen
Ninive hvor det bor mer enn 120 000
tusen mennesker og mange dyr?»
Denne fortellingen viser oss hvor
kjærlig og tålmodig Gud er. Han ønsker at
vi skal følge hans eksempel ved å være
kjærlige, vennlige og tålmodige med
menneskene rundt oss. Han ønsker at vi
skal være glade når andre blir en del av
hans familie.

Daglige aktiviteter
Sabbaten
· Hvis det er varmt nok ute, kan du og familien din
kanskje finne et tre dere kan sette dere under
mens dere leser bibelfortellingen. Se dere om etter
busker i nærheten. Lager de skygge?
· Les 1. Johannes 3,1. Lær bort minneverset til familien din.
· Syng sangen «Alle, alle vil vi ha med» (Min båt er så
liten nr. 23) sammen.
Søndag
· Les Jona 4,1 sammen med familien din. Si med
egne ord hva dere har lest. Hva sier Jona om Gud?
· Lag din egen busk av garn, papir, avispapir eller
kanskje du kan finne noen pinner ute. Klipp ut
blader i papir og skriv på ordene i minneverset –
ett ord på hvert blad. (Bibelhenvisningen skriver du
på et eget blad.) Fest bladene til busken du har
laget. Du kan for eksempel feste dem med klyper
eller binders. Gjør det slik at de henger i rekkefølge. Nå tar du dem av igjen og gjemmer dem til i
morgen.
Mandag
· Les Jona 4,3-5 sammen med familien din. Snakk
sammen om det å diskutere med Gud. Hvordan er
det i forhold til å diskutere med mennesker?
· Lag et «diorama» av en skoeske. (Et «diorama» er
som du kanskje husker fra lekse 8 en slags miniatyrmodell. Du ser for deg at skoesken er det
stedet der Jona var mens han ville se hvordan det
gikk med Ninive.) I dag klipper du ut Jona i løvhytten der han kikker ut over Ninive. Sett dette i
skoesken, som om den skulle være en mini-scene i
et teater om Jona.
· Øv deg på minneverset ditt. Bruk busken og
bladene du lagde i går.
· Syng sangen «Smil og vær glad» (Hjertesanger nr. 16)
Tirsdag
· Les Jona 4,6-7 sammen med familien din. Her står
det at det skjedde noe godt. Hva var det? Hva
hendte så?
· Sett en plante (kunstig eller ekte) ved siden av Jonas
løvhytte i dioramaet ditt. Legg en kunstig orm ved
siden av. Finn en plante som ingen vil ha (for
eksempel ugress). Plukk den eller klipp den av ved
roten. La den bli liggende og sjekk den i morgen.

· Si minneverset ditt sammen med familien din. Bruk
busken og bladene du lagde.
Onsdag
· Les Jona 4,8-9 sammen med familien din. Fortell
hvordan Jona hadde det. Hva spurte Gud ham
om? Hva gjør deg sint? Be de andre i familien din
om å fortelle om noe de er blitt sinte for. Fikk de
hjelp av Jesus til å bli glade igjen, tross alt? Be
Jesus om å minne dere på å tenke gode og glade
tanker.
· Gå tilbake til den planten du plukket eller klippet
ved roten i går. Hvordan ser den ut?
· Si minneverset ditt sammen. Syng sangen «Vet du
hvorfor gleden er i meg» (Min båt er så liten nr. 20)
Torsdag
· Les Jona 4,10-11 sammen med familien din.
Hvordan tror du Jona svarte på det spørsmålet
Gud stilte ham? Bryr vi oss om mennesker som
ikke kjenner Gud? Hvordan kan vi vise dem Guds
kjærlighet?
· Finn fram noen små ark. Sammen med familien
din skriver eller tegner dere noen grunner til at
mange mennesker ikke går i kirken. Legg arkene i
en pose. Trekk dem etter tur og snakk om det som
står eller er tegnet der. Er det noen grunner vi kan
gjøre noe med?
· Si minneverset med dine egne ord.
Fredag
· Lag en hytte sammen som dere bruker under
andakten. (For eksempel et bord med et teppe
over e.l.) Forestill dere hvordan Jona hadde det der
han satt i løvhytten sin. Bruk dine egne ord og
fortell familien din om Jona og busken. Sett ugress
eller en annen plante det ikke er farlig med ved
siden av «løvhytten» deres. La planten falle over
ende når dere kommer til den delen av fortellingen som handler om ormen.
· Les Efeserne 4,31-32. Snakk sammen om det dere
har lest.
· Se etter besøkende i kirken i morgen. Hvordan vil
du vise dem at du er glad for at de er der? Syng
sangen «Spre lys og glede»/»Lys opp det hjørnet»
(Hjertesanger nr. 115, Barnas Lovsang nr. 127 a og b)
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