Ordets liturgi for barn
Tidsramme: 20-25 minutter
31. søndag i det alminnelige kirkeår - år C

Evangelium: Luk 19,1-10
På den tid gikk Jesus inn i Jeriko og vandret gjennom byen. Der var det en mann som het Sakkeus;
han var sjef for tolloppkreverne og en rik mann. Han prøvde å få se Jesus, men han var for liten av
vekst og kom ikke til for folkemengden. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å se
ham, på et sted hvor Jesus måtte komme forbi. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til Sakkeus:
«Sakkeus, skynd deg ned! For i dag tar jeg inn hos deg.» Da klatret Sakkeus ned så fort han kunne,
og tok gledesstrålende imot ham. Folk så det og ble forarget over at han tok inn hos en syndig
mann. Men Sakkeus stod frem og sa til Herren: «Herre, halvdelen av mitt gods vil jeg gi til de
fattige, og har jeg presset for meget av noen, skal han få firedobbelt igjen.» Da sa Jesus til ham: «I
dag er frelsen kommet til dette hus, – for også han er en Abrahams sønn! Og Menneskesønnen er
jo kommet for å oppsøke og frelse det som var gått tapt.»
Øvrige lesninger: Visd 11,22-12,2; 2 Tess 1,11-2,2

Refleksjon og hovedbudskap
Sakkeus ble glad da Herren kom til ham. Han erkjente sin situasjon og innså sin synd. Enhver som erkjenner
sin synd og angrer får det tilgitt. Jesus kommer først og fremst til syndere. Men Jesus avdekker synden til
den som vil bli kjent med ham. Jesus er tilgivende og forsonende. Sakkeus forstod at han trengte tilgivelse,
og da Jesus gav ham frelsen ,ble han så glad at han gav til dem som trengte det mer enn ham.
Forberedelse: Lær sangen ”Sakkeus var en liten mann” (se under). Finne fram noe som kan brukes som
instrumenter til sangen.

Til fordypning
http://www.katolsk.no/artikler/bot2.htm

Innledning/åpning
Vi åpner med korsets tegn og tenning av lys, for å minnes om at vi er i messen.

1. Opplegg for formidling av bibelteksten
Vi starter med å lære oss sangen – ”Sakkeus var en liten mann”. Lederen deler ut instrumenter. Hvis det
ikke finnes ekte instrumenter kan man improvisere med klapping, kasserollelokk, glass etc. Først lærer man
teksten, deretter kan man synge den i kanon, og til slutt kan man bruke disse instrumentene til å lage takt.
Hvis de greier å lære sangen ordentlig vil denne sitte godt, og de vil huske historien den formidler lenge.

Lederen leser evangeliet, og avslutter med slik lyder Herrens ord, kors på panna, munnen og hjertet.
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(Hvis man har flanellograf, egner denne fortellingen seg veldig godt.) Fortell evangeliet slik: Sakkeus var en
veldig rik mann. Han brukte alle pengene sine på seg selv og han krevde i tillegg masse penger av andre
mennesker. Han hørte at Jesus skulle komme og klatret opp i et tre slik at han kunne se ham bedre. Men da
Jesus gikk forbi Sakkeus, bad Han ham om å komme ned. Jesus sa til Sakkeus at i dag skulle han ta inn hos
Ham. Sakkeus begynte å gråte. Det var fordi han forstod at han hadde gjort gale ting, men at Jesus tilgav
ham. Det var gledestårer. De andre ble sinte på Sakkeus fordi Jesus tok inn hos en så syndig mann. Men
Sakkeus brydde seg ikke. Han bare sa til Jesus: Jeg skal gi halvparten av alt jeg eier til de fattige, og fra nå av
skal jeg være et godt menneske. Jesus svarte ham at i dag har frelsen kommet til ham. Han sier at det er
nettopp derfor Menneskesønnen har kommet – for å tilgi det gale vi har gjort, slik at vi kan leve sammen
med Gud i godhet.

Samtale med barna:
Begynn med å forklare barna at Sakkeus var blitt rik fordi han hadde tatt mer penger i skatt enn han skulle.
Han hadde presset penger fra folk. Det var en grunn til at folk var sure på ham.
Hvorfor ville Sakkeus se Jesus, tror dere? Hva sa Jesus til Sakkeus? Han sa at idag skulle Han ta inn til
Sakkeus. Sakkeus begynte å gråte. Kanskje fordi han ble så glad fordi Jesus tilgav ham alt det gale han
hadde gjort. Sakkeus fikk med en gang lyst til å gi til de som trengte de fattige. Jesus sier til Sakkeus at han
har kommet for å oppsøke og frelse det som har gått tapt. Han vil gjøre Sakkeus til et godt menneske, ta
bort det onde han har gjort.
Hvorfor ble folk sinte på Sakkeus, tror dere? Jo, han hadde ikke vært snill, tatt penger fra dem etc. De
syntes ikke han fortjente at Jesus skulle komme på besøk. Men for Jesus er Sakkeus viktig, han vil hjelpe
ham til å begynne et nytt liv. Han tror Sakkeus har muligheten til å forandre seg, at han ikke er ”et håpløst
tilfelle”. For Jesus finnes det ikke ”håpløse tilfeller”.

2. Sang
Sakkeus var en liten mann, en bitte-bitte-liten mann (Barnesalmeboka nr. 236) Tekst:
Sakkeus var en liten mann, en bitte, bitte liten mann.
Han klatret opp i et morbærtre for han ville Jesus se (x2)
Og Jesus kom på veien frem. Han stanset litt og sa: Sakkeus, kom ned. For i dag vil jeg gjeste ditt hus.

Din kjærlighet (nr 106 i Adoremus)

3. Andre punkter som kan tas med
Her kan man dra inn likheter med forrige søndag. Husker dere fortellingen fra forrige søndag om tolleren og
fariseeren? Fariseeren trodde han var mer verdt og viktigere enn tolleren.
Tolleren skjønte han trengte tilgivelse, akkurat som Sakkeus.

4. Avslutning
Vi avslutter med korsets tegn og Fader vår.
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