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HEI GODE OG DYREBARE MEDARBEIDER! 
 

Tusen hjertelig takk for at du vil være med på å gi det største til de minste. Tema for 
vinterleirene er ”Tilgivelse”. Dette er et tema som er enkelt og vanskelig på samme tid.  
 
I dette opplegget er det fokusert på tilgivelsen som formidles gjennom farsbildet. Gud er 
vår Far, og han vil at alle skal komme tilbake til Han. Derfor ordnet han tilgivelsen, som 
den eneste veien tilbake.  
 
Trekk også gjerne barna inn i både forberedelsene og gjennomføringene av de ulike 
samlingene. Dette kan bidra til å skape både stemning, engasjement og forventninger for, 

til og fra barna. I tillegg til å bruke leirminnebøker på leir, så bruk også tid og fokus på å la 
barna blir kjent med å slå opp i og bruke Bibelen. Det er noe av det viktigste og beste vi 

kan gi dem for fremtiden.  
 
Det er laget gruppe-opplegg til hver bibeltime. For de eldste barna bør oppgavene 
kopieres opp og deles ut, mens for de yngste kan den gjerne bli gjort i fellesskap. Tilpass 
også mengden til de ulike aldersgruppene. Legg vekt på å la barna få komme med sine 
egne tanker, spørsmål og undringer under gruppesamlingene! Hjelp dem til å sette ord på 
opplevelser og tanker, og til å forstå hverandre.  
 
Illustrasjoner blir begrenset av copyrighter til å kunne bli lagt med som vedlegg her. Men 
slike ressurser er å finne i: 

- fargeleggingsbøker 
- på nettsider (f.eks.: http://christiananswers.net/norwegian/kids/clr-indx-n.html) 
- barnebøker 

- barnebibler 
 
Bruk gjerne tid på å finne noen gode illustrasjoner, det kan være en betydelig støtte til 

arbeidet ditt. Husk også å alltid selv arbeidet med stoffet, og gjør det til ditt eget. Det 
utgjør en stor forskjell for barna som skal høre på. 
Dette opplegget er blitt inspirert av bl.a., av ideer til barneopplegg på presbyteriemøtet i Nordre sommeren 

2004, av Gunnhild Aas og Johanna Engamo Kleveland i Frikirken, Sprell Levende -opplegg fra 2007 

(www.nssf.no). 

 
Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller synspunkter! ☺ Vi setter stor pris på 
konstruktive tilbakemeldinger så vi best mulig kan møte deres behov.  

 
Mvh  
Ingrid Kvam Steinshamn 
-barne- og familiekonsulent- 

ImF-UNG 

E-mail: i.steinshamn@imf.no 
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1. bibeltime 

 

ÅPNE ARMER 
Lukas 15, 11 - 24  
 
Mål for samlingen:  

- Å formidle Guds farskjærlighet til barna. La de få et innblikk i hvor stor den er, slik 
at barna våger å be om tilgivelse – men også kan få en nød for dem som ikke våger 
å ”komme tilbake til Gud”.  

 
Hjelpemidler: 

- tau, bilde av slektstre (se s. 6), utkledningsklær, bilder fra historien om Den 
bortkomne sønnen 

 
Sangforslag: 

- Guds kjærlighet er rundt om meg, Gud er så glad i meg, Min trofaste venn, Jeg vil 
være med og si det høyt til alle, Jesus bor i hjertet mitt (Waldemar).  

 
Litt fakta (etter studiebibelen): 
V 12 I følge Moseloven skulle den eldste sønnen som var ansvarlig for slektens framtid 

ha en dobbel del av arven. I dette tilfellet vil det da si at den yngste hadde krav på 
1/3 av familiens eiendom. Sønner som fikk utlevert sin arv på denne måten, påtok 
seg i den forbindelse ansvar for foreldrenes framtidige underhold, men den yngste 
sønnen synes ikke å ha tatt dette særlig alvorlig.  

V 13 Når han tok med seg alt han eide uten å etterlate noe, tyder det på at han ikke 
hadde planer om noen sinne å vende tilbake. For en jøde antyder dette også et 
brudd med Israels religion, for en viktig del av denne var at en skulle ”bo i landet”. 

V 15 Å gjete svin var den mest fornedrende stilling som en jøde kunne tenke seg å 
komme i. Et rabbinsk ord lyder: ”Forbannet være den mann som driver svineavl.” 
Svinet var etter loven et urent dyr, 3. Mos 11,7  

 
I denne fortellingen illustreres Guds kjærlighet til dem som har sagt de ikke vil kjenne han, 
men som angrer og kommer tilbake. Farsbildet er så sterkt fordi alle kjenner til den 
kjærligheten foreldre har til barna sine, og fordi det for mange fedre ville vært naturlig å 
be sønnen angre seg, straffe han for det han hadde gjort. Men for Gud er ikke det 
nødvendig, det viktigste for han er at vi ser hvor vi hører hjemme og kommer tilbake til 
han. Bildet brukes i bibeltimen også i en annen betydning, Gud som Far for dem som aldri 
har blitt kjent med ham. Det trekkes tråder som at biologiske fedre er og blir fedrene til 
barna sine uansett om de vokser opp sammen eller ikke, om de vet om hverandre eller 
ikke og om de vil ha noe med hverandre å gjøre eller ikke.  
 
I forbindelse med bruken av denne teksten er det viktig å være bevist på at noen ikke har 
gode erfaringer med far/mor. Vær tydelig på dette i bibeltimen, slik at alle skjønner at Gud 
er bedre enn noen far her på jorden. 
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Gjennomføring: 
 
Rollespill 
To aktører, en mor og en datter (evt. far/sønn, alt etter hvem av lederne som er tilgjengelig). 
Datteren er ikke i rommet men et annet sted i lokalet.   
 
Moren kommer til barna og forteller dem om datteren som har vært borte så forferdelig 
lenge, og som hun lengter veldig etter. Moren spør om barna kan hjelpe dem å lete etter 
datteren (vis gjerne frem et bilde av henne eller fortell hvordan hun ser ut) og hvis de 
finner henne fortelle henne hvor mye moren lengter etter henne og hvor glad hun er i 
henne. Barna sendes ut for å lete, en voksen kan med fordel være med. De kan gjerne 
bruke en stund på å lete, men det er fint hvis de leter sammen. Hvis de leter hver for seg 
er det greit at alle blir tilkalt når hun blir funnet. Når de finner henne forteller de henne at 
moren er glad i henne og at hun lengter etter henne. Datteren sier at hun ikke er god nok 
for moren, hun har gjort så mye galt, men barna gjør alt de kan for å overtale henne og til 
slutt klarer de det og hun blir med tilbake.  
 
Gjensyn mellom mor og datter; datteren vil si unnskyld, men moren vil ikke høre, hun vil 
heller stelle i stand en fest for datteren (Her kan man ha klart ballonger og lignende, men 
det er ikke nødvendig for historiens skyld).  
 
Ta fram slektstreet.  
 
Forklar hvordan vi er barn av de som har vært før oss. Ingenting vi gjør kan forandre på 
våre forfedre; vi velger ikke foreldre selv, vi må ta de vi har fått! Men vi kan velge å ikke ha 
noe med dem å gjøre. Jeg kan, hvis jeg vil, velge å ikke ha kontakt med min far eller mor, 
men de vil fremdeles være mine foreldre, uansett hvor om jeg har kontakt med dem eller 
ikke, det kan jeg ikke forandre.   
 
Gud er også vår far, og vi som tror på han er hans barn. Men Gud vil også være far til dem 
som ikke tror på han. Kanskje de ikke vet om Gud, kanskje de aldri har hørt om han. Da må 
vi fortelle dem om han. Kanskje har de hørt om Gud og vet at han er deres far, men så har 
de valgt å ikke tro på det, å gå bort fra han. Da må vi også fortelle om han.  
 
Tauillustrasjon.  
Bind et tau om livet ditt. Be en av deltakerne om å binde den andre enden rundt sitt liv. Du 
er Gud, deltakeren mennesket. Deltakeren kan hvis han vil løsne tauet og gå bort fra Gud, 
men Gud vil aldri løsne sin ende og gå bort fra mennesket. Hvis mennesket løsner knuten vil 
tauet bli hengende igjen – tomt, som et symbol på at det mangler noen der, og mennesket 
kan når som helst knyte på seg tauet igjen – det vil ikke bli opptatt av noen andre.  
 
Men hva er det Gud vil at vi skal ta del i, hvorfor vil han være vår far, hvorfor vil han ha 
kontakt med oss? Våre foreldre, hva er det de gir oss, hvorfor er det så viktig å ha kontakt 
med dem?  

- Barn må ha kontakt med foreldrene sine, foreldre gir barna sine mat, klær, 
omsorg og beskyttelse 

- Foreldrene elsker barna sine og vil ikke at de skal komme bort fra dem 
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Minnevers: 
 
”Vi elsker fordi Han elsket oss først!” 

                                                1. Joh 4, 19 

Men ikke alle fedre er gode fedre. Noen behandler ikke familien sin godt, og for noen 
barn er det dessverre sånn at de ikke kan bo sammen med faren eller moren sin. Men Gud 
er en god far! Han er bedre enn den beste faren som finnes på jorda! Det er helt sant! Han 
elsker sine barn, han elsker oss høyere enn noe menneske kan gjøre, tenk på det!  
 
Vi har ikke valgt selv hvem vi skal være i familie med. Sånn er det på en måte i Guds familie 
også, ingen har valgt det, men Gud er Far til alle, han ønsker å være far til alle. Derfor må 
vi fortelle dem som ikke vet det eller som har glemt det at Gud er deres far og at han 
ønsker å ha kontakt med dem. Å være kristen handler om å leve i familie med Gud og de 
som er Guds barn; alle de som er rundt oss. Det handler om å være en familie, å inkludere 
alle i familien. Hvis broren din plutselig en dag fant ut at han ikke ville ha noe mer kontakt 
med mammaen og pappaen din lenger, og bare stakk av fra familien deres uten å fortelle 
hvor han reiste, ville ikke du prøve å finne ham og fortelle at han måtte komme tilbake 
igjen? Eller hvis søsteren din glemte at foreldrene deres var hennes foreldre, ville ikke du 
fortalt henne at ”mamma er din mamma og pappa er din pappa, og de er veldig, veldig 
glad i deg!”? Det høres kanskje litt rart ut, men det er sånn det er i Guds familie. Det er 
mange mennesker rundt oss som en gang har visst at Gud er deres far, men som har valgt 
å ikke ha kontakt med han. Og så er det noen som ikke vet at Gud er deres Far og derfor 
ikke har kontakt med ham. Vi som er i Guds familie er deres søsken, og vi må fortelle dem 
at Gud er deres Far, sånn at de skjønner at Gud elsker dem! Det er sånn det er å være i 
familie… Vi skal ikke fortelle dem at de må gjøre sånn og sånn, så kan de tro på Gud, nei, 
uansett hva de har gjort elsker Gud dem! 
 
Les/fortell med egne ord historien om den bortkomne sønnen.  
Hvorfor ble faren så glad? Faren er Gud!  
 
Bønn: 
Kjære Gud. Takk for at du er alles far. Takk for at du elsker alle mennesker like høyt og at 
du tar i mot oss, og tilgir oss, uansett hva vi har gjort. Hjelp oss til å se alle dem som ikke 
kjenner deg eller som har gått bort fra deg, hjelp oss til å fortelle dem om deg, fortelle 
dem at du elsker alle sammen. Amen.  
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Kveldsandakt 

 
SÅ GODT VI ER FORSKJELLIGE 
1. Kor 12, 12 – 27 (-31) og Matt 5, 38 - 44  
 
Mål for samlingen:  

- Bevisstgjøre barna om at vi er forskjellige, og at Gud ønsker at vi skal bruke våre 
gaver og evner til å vise andre Guds kjærlighet  

  
Hjelpemidler: 

- Krykker (eller noe som kan fungere som krykker), wwjd-armbånd, penn og papir til 
deltakerne, bibelleseplaner til å dele ut (for eksempel prøveeksemplar av Alfa-
nøkkelen *)  

 
(*kan bestilles på http://www.bibelleseringen.no/bestilling.php koster kr 5,- pr stk) 

 
Bakgrunn for teksten: 
Denne teksten illustrerer hvordan Gud har gitt oss ulike gaver, fordi vi har ulike oppgaver 
å fylle. Og vi har ulike måter å fortelle om Jesus på.  
 
Gjennomføring: 
Illustrasjon: 
Når man knekker et ben må man gå på krykker. Vis hvordan det fungerer; en fot opp, en i 
gulvet, armene i krykkene. Hink bortover. Pga at det ene benet ikke fungerer blir armene 
satt til å hjelpe det andre benet med å gå, armene må løfte krykkene slik at det friske benet 
kan hoppe seg framover. Armene blir dermed ”vikar” for det syke benet. Hvis man da skal 
bære noe med seg, en kopp eller et glass for eksempel, hva gjør man da? Man kan jo ikke 
bruke hendene for de er opptatt med å være reservefot, hvem kan da bære? La gjerne noen 
av barna prøve å gå på krykker, be dem bære en kopp med vann mens de går…  
Konklusjon: Når et ben er ute av funksjon, påvirker det hele kroppen. 
 
Evt. Lede hverandre i blinde 
Lag en løype på forhånd, gjerne ved hjelp av bånd/tau. Del gruppen i par på to og to. Gi alle 
parene et skjerf. Den ene skal nå knytte skjerfet over øynene og blir blind, den andre skal 
lede den blinde rundt løypen. Kan bytte når de har gått løypen gjennom. Illustrasjon som 
viser hvordan vi er avhengige av hverandre, hvordan vi leder hverandre.   
 
 
I bibelen står det at vi er lemmer på Jesu legeme. Vet alle hva et lem er? På kroppen din er 
for eksempel hånden et lem, skuldra et lem, øyet et lem osv. Jesu legeme er på en måte 
Jesu kropp. Men når det står at vi er lemmer på hans legeme betyr ikke det at du er hans 
fot eller arm eller øye. Nei, det er en symbolsk betydning. Det høres litt rart ut, men det er 
egentlig bare en veldig lur måte å si noe veldig viktig på.  
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Vi er alle skapt forskjellige, vi har forskjellig utseende og kan forskjellige ting. Bare se på 
kroppen din. Er det noen som har mer enn to øyne? Er det noen som bare har nese og 
ikke munn? Er det noen som har fire armer? Nei, de aller fleste har to armer, to bein, en 
nese, en munn og to øyne. For at kroppen din skal fungere kan vi ikke bare ha øyne, vi 
trenger også munn og hjerte.  
 
Vi er skapt til å gjøre forskjellige ting. Sånn som øynene skal gjøre noe annet enn armene, 
skal jeg gjøre noe annet enn deg. Se på de tingene du kan, for eksempel på skolen. Der er 
det noen som er flinke i norsk, skriver gode fortellinger og leser godt. Andre er enormt 
flinke i gym, springer fort og er kanskje gode fotballspillere. Andre igjen er kjempeflinke i 
matte, mens noen tegner veldig fint. Blant vennene dine kan du kanskje merke at det er 
noen som er naturlige ledere for gjengen, mens kanskje en av de andre er den det er 
lettest å snakke med hvis du har det vondt.  
 
Vi kan mange forskjellige ting, vi har forskjellige egenskaper som Gud har gitt oss. Disse 
skal vi få lov å bruke til å fortelle andre om Jesus. Nå skal du få en oppgave av meg: 

Tenk på noe du kan. Skriv det ned. Tenk litt og skriv så ned hvordan du kan bruke 
det du kan for å vise andre hvem Jesus er. Skriv så ned en ting som du ikke er så 
flink til. Skriv ned navnet på en venn som kan dette og som kan hjelpe deg når du 
trenger det.  

(Gi dem litt tid til oppgaven. Hvis noen har lyst til å lese opp det de har skrevet kan de det, 
men det bør ikke være obligatorisk)  
 
Jesus sier i bibelen at vi skal elske vår neste som deg selv (Matt 22.39), dvs. at du skal 
sette like stor pris på dem du har rundt deg som på deg selv, du skal gjøre mot de andre 
som du vil at de skal gjøre mot deg. Da vi hadde den første bibeltimen hørte vi om hvor 
høyt Gud elsker oss, og i bibelen står det også: Har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å 
elske hverandre. (1.Joh 4,11) Er det noen av dere som har et armbånd det står WWJD på? 
(Vis ditt hvis du har) Vet dere hva det betyr? What Would Jesus Do; altså Hva Ville Jesus 
Gjort?  
 
Jeg tror det kan være lurt å tenke det av og til. For eksempel på fotballbanen når alt går 
på tverke, hvis du blir innmari sint eller du ser at noen andre blir mobbet. Av og til blir vi 
sinte, og det har vi lov til. Men hvis noen sier noe til deg som er veldig urettferdig sagt, er 
det lureste da å smelle noe dritt tilbake? Hva tror dere Jesus ville gjort i en sånn 
sammenheng? (La dem gjerne besvare spørsmålet.)  
 
Hvordan kan vi vite hva Jesus ville gjort? Vi trenger ikke alltid springe til bibelen. Hvis for 
eksempel noen slår oss er det kanskje litt tungvindt å måtte si; ”Vent litt, jeg må bare 
finne bibelen min og se hva jeg skal gjøre nå!” Det vi kan gjøre er å be til Jesus, be om at 
han må hjelpe oss til å gjøre det som er rett. Og så tror jeg han hjelper oss. Ikke på den 
måten at du plutselig blir en Pinoccio-dukke som blir automatstyrt fra himmelen, 
sannsynligvis vil du heller ikke høre en stemme som bare roper ut hva du skal gjøre. Nei, 
jeg tror Jesus gir oss tanker om det som er rett, og så gir han oss frihet til å velge å gjøre 
det riktige. Å vise Jesus kjærlighet er ikke å bli styrt med autopilot fra himmelen, nei det 
er å tro på Jesus og prøve å leve etter det han har sagt, å gjøre det han ville gjort.  
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I bibelen blir vi kjent med Jesus, der står for eksempel det vi hørte i sted; vi skal elske våre 
neste like høyt som vi elsker oss selv. Og vi kan lese flere eksempler: Men jeg sier dere: 
Sett dere ikke imot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på høyre kinn, så vend 
også det andre til. (Matt 5, 39). Men jeg sier dere: Elsk deres fiender, velsign dem som 
forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere. 
(Matt 5, 44). Uansett hvor mye galt andre gjør mot oss skal vi fortsette å være glade i 
dem sier Jesus. Det høres veldig vanskelig ut, det gjør det. Men det betyr ikke at vi skal 
godta alt andre gjør, gjør noen noe galt mot oss skal vi få lov til å si at vi ikke likte det. 
Men Jesus vil også at vi skal tilgi, vi bør for eksempel ikke snakke stygt om noen hvis de 
gjør oss noe. For å bli godt kjent med Jesus er det lurt å lese litt i bibelen hver dag. Det går 
for eksempel an å følge en bibelleseplan (vis fram og del ut Alfanøkkelen). Når vi leser litt 
hver dag kan det være enklere å finne ut hva vi skal gjøre når vi står i vanskelige 
situasjoner og lurer på hva Jesus ville gjort.  
 
En annen måte å bli kjent med Jesus på, er å be. Vi kan be til Jesus akkurat når vi vil, hele 
tiden. Vi kan be til ham når vi lurer på hva han ville gjort, at han må vise oss det. Og vi kan 
be for dem som gjør kipe ting mot oss, som vi kanskje ikke liker så godt, vi kan be om at 
Jesus må hjelpe oss å være glad i dem, tilgi dem og at han må vise dem hvordan de skal 
leve. Og så skal vi få lov til å be for vennene våre som ikke er kristne. Vi kan be til Jesus om 
at de må få bli kjent med han, og at han må hjelpe oss til å fortelle om Jesu kjærlighet til 
alle mennesker.  
 
Bønn: 
Kjære Jesus. Takk for at du elsker oss så høyt! Takk for at din kjærlighet er så stor at den 
rekker til alle på jorden! Takk for at du har gitt oss gaver, takk for at vi kan forskjellige 
ting. Hjelp oss til å bruke det vi kan til å vise andre hvem du er, til å gi din kjærlighet videre 
til andre. Amen. 
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2. bibeltime 

 
JESUS TILGIR 
Joh. 4, 1 - 42  
 
Mål for samlingen:  
- Bevisstgjøre barna om hvorfor det er bra å tro på Gud, og at når vi får tilgivelse så kan vi 
lettere fortelle andre om det gode Jesus gir - tilgivelse.  
 
Hjelpemiddel: 

- bilde av kvinnen med Sykars brønn (bruk fremsidebilde om ønskelig), 
utkledningsklær, kjærlighet/slikkepinner 

 
Litt fakta (etter studiebibelen): 
V 1 Jødene unngikk helst å reise gjennom Samaria pga det gamle og inngrodde 

fiendskapet mellom de to folkene, og det gikk an å reise fra Judea til Gallilea uten å 
berøre samaritansk jord. Jesus dro imidlertid gjennom dette området. Det var hans 
kjærlighet til syndere som gjorde det. Han levde ikke for seg selv, men søkte heller 
å frelse det som var fortapt.  

V 10 Det er Jesus selv som er Guds gave, Joh 3,16, og det er da også han som gir dette 
levende vannet, et bilde på evig liv, 17,2 

V 13 Menneskesjelens tørst er åndelig, og derfor kan aldri materielle forhold slokke 
den.  

V 16 Det var helt nødvendig at Jesus berørte skyggesidene i hennes liv. Ved at hun 
erkjente skulle hun oppleve frigjørelse. 

V 30 Denne dagen skulle Gud bruke en nyomvendt synderinne som vekkelsespredikant 
 
 
Dette er et utrolig godt eksempel på hvor enorm Jesus er, han bryr seg virkelig ikke om 
hva den han forkynner til har gjort, han tilbyr sitt evige liv til den som er virkelig utstøtt 
(og det med god grunn) fra samfunnet. Jesus kom for å tilgi og frelse syndere, og denne 
historien forteller hvordan han fant dem og hvordan han fikk slik stor betydning for dem. 
Og hennes iver, da hun skjønte at det var Messias som snakket med henne, hun forlot 
vannkrukka og sprang til byen og ropte ut til alle (som hadde holdt seg for god for henne, 
og som hun sannsynligvis hadde blandede følelser for) at Messias satt ved brønnen; Kom 
og ta del i det. Denne gleden over tilgivelsen, det er derfor vi forteller andre fordi Jesus 
har satt oss virkelig fri!  
 
 
Gjennomføring: 
 
Materiell: kostyme til kvinnen ved brønnen  
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Monolog 
En aktør; kvinnen ved brønnen.  
 
Hei. Jeg heter Anna. Jeg er samaritaner og bor i en by som heter Sykar. Nå skal jeg fortelle 
dere litt om meg selv. Jeg har ikke vært spesielt snill. Jeg har gjort mye galt i livet mitt, jeg 
har løyet og jeg har såret mange som har stått meg nær. Derfor er det ingen som liker meg. 
Jeg er utstøtt, ingen vil snakke med meg, alle som ser meg roper stygge ting til meg, ja noen 
spytter til og med på meg… I byen vår er det ikke noe vann, derfor må vi gå til en brønn 
utenfor byen for å hente vann. Jeg må gå midt på dagen, da er det kjempevarmt og jeg blir 
kjempesliten og svett. Men jeg kan ikke gå senere på ettermiddagen, når det er svalere og 
kaldere i luften. Da henter alle de andre kvinnene i byen vann, men jeg kan ikke, jeg tør ikke 
vise meg ute da, det er jo ingen som liker meg…  
 
Men nå er alt forandret. For i dag da jeg gikk til brønnen hendte det noe veldig rart. Ved 
brønnen som jeg pleier å hente vann i satt det en mann. Mannen var jøde og jøder og 
samaritanere snakker ikke med hverandre. Men denne mannen begynte å snakke med meg. 
Og det var forferdelig rart. For ikke nok med det at jøder og samaritanere ikke snakker med 
hverandre, kvinner og menn skal heller ikke snakke med hverandre. Allikevel begynte denne 
mannen å snakke med meg! En samaritansk kvinne! ”Gi meg litt å drikke”, sa han. Jeg 
skjønte ikke hvordan han kunne be meg om det. Men så begynte han å snakke om mange 
rare ting, han snakket om Guds gave og at han kunne gi meg levende vann som man aldri 
skulle bli tørst igjen av…  
 
Det hadde jeg aldri hørt om før, men det hørtes veldig deilig ut, tenk å slukke tørsten en 
gang for alltid, da hadde jeg sluppet å gå til brønnen midt på dagen mer! ”Gi meg dette 
vannet!” sa jeg til ham. Men istedenfor å gi meg vann begynte han å fortelle meg ting fra 
mitt eget liv, og vet dere hva? Han visste alt jeg hadde gjort! Alt det gale jeg hadde gjort og 
de menneskene jeg hadde såret, alt dette fortalte han meg om. Da skjønte jeg at denne 
mannen ikke var hvem som helst, jeg skjønte at det var Messias, Jesus, som snakket med 
meg. Og det levende vannet var ikke vanlig vann, det var et bilde på den frelsen han kunne gi 
meg. Jesus sa han ville tilgi meg hvis jeg trodde på han, og jeg ble så glad, jeg ble så 
kjempeglad! Jeg sprang til byen og ropte ut at Jesus var ved brønnen, og mange ble med 
meg tilbake til Jesus og begynte å tro på han, fordi han viste oss at Gud elsker alle sammen! 
Jesus forandret livet mitt! Og det vil jeg at andre også skal få oppleve.  
 
 
Kjenner vi en glede inni oss over at vi kjenner Jesus? Kan vi merke at han elsker oss? 
Hvordan elsker han oss? Sier han at hvis vi gjør sånn og sånn, ser slik og sånn ut, da skal 
han elske oss? Nei. Jesus elsker alle oss akkurat sånn som vi er. Om vi er små eller store, 
tykke eller tynne, snakker fort eller sakte, lite eller mye, om vi er gode i fotball eller ikke, 
til å springe eller ikke, til å synge eller ikke, Jesus elsker oss uansett.  
 
Gud er egentlig en luring. Da han skapte mennesket skjønte han ganske fort at han måtte 
skape oss forskjellig sånn at han kunne se forskjell på oss. Tenk om han hadde skapt alle 
helt likt? (Her kan du gjerne bruke deg selv som eksempel.) Hvis alle var prikk like? Hadde 
det vært spesielt gøy? Tenk om alle var like høye, med lik mage, like øyne og kunne 
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akkurat det samme? Det hadde vært innmari kjedelig. Så Gud skapte oss forskjellig. Sånn 
at vi kan se forskjell på hverandre og sånn at vi kan gjøre forskjellige ting.  
 
Men det er ikke alle som skjønner at det er greit at vi er ulike. Noen opplever for 
eksempel at de blir mobbet pga at de kanskje er litt tykke, eller at de kanskje ikke er så 
god til å spille fotball. Det er ikke noe gøy, sånt stikker langt inn i hjertet, det gjør rett og 
slett fryktelig vondt. Men alle kan vi vite at Gud elsker oss allikevel, om vi er tykke eller 
tynne, gode eller dårlige i fotball. Det går det an å trøste seg med. Sånn som den dama vi 
møtte, selv om ingen andre ville snakke med henne, ville Jesus snakke med henne, tenk 
på det! Selv om at han var jøde og mann så ville han snakke med henne, en samaritansk 
kvinne som hadde syndet mye.  
 
I Fader Vår ber vi; Frels oss fra det onde. Vi ber om at Gud må frelse oss fra alt som er 
ondt. Men det betyr ikke at vi slipper å oppleve vonde ting, sånn som å bli mobbet. Å bli 
mobbet er vondt. Vi faller også og slår oss av og til, det gjør vondt, og så gjør det vondt 
hvis noen dør. Men Gud har sagt at han skal være sammen med oss når vi har det vondt, 
og vi skal få vite at når noen dør kommer de til himmelen til ham. Å tro på Jesus er derfor 
ikke en forsikring for at vi skal slippe å oppleve vonde ting, men det er en trygghet fordi vi 
vet at Jesus alltid er med oss. 
 
Hva er det vi forteller videre til andre? Man forteller gjerne ting man har opplevd, ting 
som er bra og ting som kanskje ikke er bra. For eksempel når det er noe nytt godteri som 
bare smaker sinnsykt godt! Da forteller vi det til alle; ”dette må du bare smake!” Og; ”den 
boka må du lese!”, eller; ”den filmen er så god at den er du nødt til å se!”  
 
Har dere opplevd noe med Gud? Med Jesus? Har du opplevd noe med ham som du vil 
fortelle til andre? Tenk hvis det var reklamer på TV for Gud?!?  
 
Kvinnen ved brønnen, Anna, måtte bare springe til de andre i byen og fortelle dem om 
Jesus da han hadde sagt alt dette til henne. Da hun fikk vite at han tilga henne pga Guds 
gave, Guds kjærlighet ble hun så glad at hun bare måtte springe og fortelle det til alle hun 
møtte! Det var virkelig reklame det, hun reklamerte om Jesus til alle i byen… Alle som 
hadde sagt stygge ting til henne og som ikke ville være sammen med henne, til alle disse 
ropte hun ut at Jesus satt ved brønnen. Fordi han hadde vist henne den største 
kjærligheten hun noen gang hadde møtt, fordi han ga henne Guds gave.  
 
Gjennom alle de ulike gavene vi har fått, og slik Gud har skapt oss, får vi lov til å fortelle 
om Jesus. Og ellers kan vi vise Jesu kjærlighet til alle vi møter gjennom å gjøre det som 
Jesus ville ha gjort. Og hele tiden skal vi få lov til å be Jesus om at han skal gå sammen 
med oss og rettlede oss. Og det vil han gjøre, Jesus er sammen med oss hele tiden!  
 
Nå skal vi øve oss i å dele ut kjærlighet: 
Ta fram kjærlighetene. Del ut en og en kjærlighet. Gi den videre. Gi til en og en, alle må gi 
videre. Til slutt har alle fått en, og enda er det mange igjen; Jesu kjærlighet er utømmelig, 
det er alltid nok til alle!  
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Minnevers: 
”Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som 
hater dere, og be for dem som forfølger dere”. 

Matt 5, 44 

Bønn:  
Kjære Jesus. Takk for at du elsker alle akkurat sånn som vi er! Takk for at du tilgir det vi 
gjør galt og takk for at du alltid er med oss der hvor vi er. Hjelp oss å fortelle slik at andre 
kan få oppleve og kjenne at de er elsket av deg. Amen.  
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TILGITT – en parallellhistorie 
 
Det var en gutt som gjorde mange dumme og gale ting. Han visste at foreldrene ble lei 
seg for det han gjorde, men han brydde seg ikke om det. Isteden reiste han hjemmefra – 
langt av sted. Han var borte i mange år, og foreldrene hørte ikke noe fra ham. Til slutt 
begynte han å angre på det gale han hadde gjort. Han ville gjerne dra hjem til foreldrene, 
men visste ikke om de ville ta imot ham. Kanskje var de sinte på ham, tenkte gutten. 
 
Likevel våget han å sende en beskjed hjem. Han ville reise med toget forbi huset der 
foreldrene bodde. Hvis de ville at han skulle besøke dem, kunne de henge opp et hvitt 
tørkle i epletreet. Gutten var veldig spent da han satt på bussen og nærmet seg huset. 
Han kikket ut av vinduet, og da fikk han se at hele epletreet var fullt av hvite tørklær! Da 
skjønte gutten at foreldrene hadde tilgitt ham, og at han var velkommen hjem. 
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Gruppeoppgave   1. bibeltime 
 
 

1. Samtale: 
 

• Hva er en god far/mor 
• Hva betyr det å elske betingelseløst? 
• Hva ville gutten gå og si til faren? 
• Kan vi også komme bort fra Gud? Hvordan? 
• Hva kan vi gjøre dersom vi har gjort noe vi angrer veldig på? 

 
 
2. Oppgave: 
 
Dramatisere moderne versjon av den bortkomne sønn. Her er det ikke det ferdige 
resultatet som er poenget, men prosessen, tankene deltakerne får når de jobber med 
spørsmålene og følelsene rundt stykket.  
 

1. Idemyldring. 
a. Hvor bor familien? 
b. Hvordan ser huset ut? 
c. Hva er det som får sønnen/datteren til å rømme/reise? 
d. Vet foreldrene at han/hun drar? 
e. Hvor reiser han/hun? 
f. Hva opplever han/hun? 
g. Hva er gøy med det nye livet? 
h. Hva skjer når det blir tomt for penger? 
i. Hva er det som gjør at han/hun vil hjem igjen? 
j. Hva tror han/hun foreldrene vil si når han/hun kommer hjem? 
k. Hva tenker han/hun når foreldrene blir kjempeglade for å se han/henne 

igjen? 
 

2. Lag en historie sammen, gå gjerne ut på gulvet og spill den med en gang. Bestem 
hvilke roller de forskjellige skal ha, og lag historien mens dere spiller den.  

 
3. Spill gjerne gjennom flere ganger slik at flest mulig kan forsøke å være den som 

reiser bort og foreldrene.  
 
 

3. Fargelegg: (se eget ark) 
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Gruppeoppgave   2. bibeltime 
 

1. Samtale: 
 

• Når Jesus tilgir oss, blir vi glade i Ham. Hva står det  i 1. Joh 4, 19? (finn fram i NT) 
• Hvordan kan vi vise Jesus at vi er glade i ham? 
• Hvorfor tror du kvinnen sprang inn til byen og fortalte hva Jesus hadde sagt? 
• Hva skjedde etter at kvinnen hadde fortalt dette til de andre i byen? 
• Tilgivelse er en gave fra Gud. Hva betyr det? 

 
 

2. Oppgave: 
Lage kjærlighetskort 
 
Barna kan få et lite hjertekort hver der det står: Jesus er glad i deg og meg! 
(Se kopieringsoriginal). Det er 6 «kort» på en side. Lag kopiene i tynn kartong, eller skriv 
ut på fotopapir. Del arket i 6. Klipp langs strekene, slik at kortene får hjerteform. Lag et 
hull som avmerket. Gjennom hullet kan det trekkes f.eks. pakkebånd. På baksiden kan 
barna tegne eller pynte med klistremerker og ev. skrive navnet sitt.  
 
Det kan også deles ut en rose til hvert barn, og fest på kortet. Si at barna kan gi det til 
noen hjemme eller til en annen som de vil glede. 
 
 


