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Innledning
Om verktøyet
«Jakten på sammenhengen – Bibelifokus» er et 
trosopplæringsverktøy i Acta – barn og unge i 
Normisjon. Verktøyet har sitt opphav fra  
regionene Vestfold/Buskerud og Telemark, og 
er etter hvert blitt et nasjonalt konsept som 
hele organisasjonen samarbeider om. 

Målet er at det skal bidra til en grunnleggende 
og helhetlig trosopplæring for våre medlem-
mer fra de begynner på skolen til de er ferdige 
med ungdomstiden. Verktøyet skal være enkelt 
i bruk for leder – og gi god, spennende, rele-
vant og alderstilpasset undervisning for delta-
kerne. 

Aldersgruppene det er utviklet samlinger for er 
1–4 trinn, 5–7 trinn, 8–10 trinn og 16+. 

Vi ønsker at barn og unge i organisasjonen vår, 
både på leirer, i smågrupper, i menigheter, i 
husfellesskap og i lokallag skal få bli kjent med 
«den store historien». Den begynner med Gud 
som skaper og ender i håpet vi har i Jesus 
Kristus, det evige livet med Gud. 
Vår visjon er:

«Med Bibelen i fokus oppdager vi at vi er Guds 
barn, forstår vi at Guds kjærlighet gjelder alle, 
opplever vi at Guds ord er relevant og vi blir 
inspirert til å leve som disipler av Jesus Kristus.»

«Jakten på sammenhengen – Bibelifokus» er 
delt opp i seks semestre/tema med opplegg for 
totalt 36 samlinger pr. aldersgruppe (og 216 
samlinger for hele aldersspennet).

Temaene er:  
• Skaperen 
• Sammenhengen
• Jesus 
• Kirken 
• Disippelliv
• Guds rike

Hver samling inneholder forskjellige elementer, 
avhengig av aldersgruppe. Hvor god tid man 
har på samlingene og deltakernes behov vil 
variere fra gruppe til gruppe og leir til leir. Vi 
ønsker at du skal bruke det du ser er nødvendig 
og nyttig i din sammenheng – men vi vil 
anbefale å alltid ta med bibellesning, andakt 
og en bønn. 

Om dette heftet
Overskriften for dette heftet er ”Skaperen”. 
Under denne ligger ulike tema med utgangs-
punkt i Bibelens skapelsesfortellinger. Vi får 
tegnet et bilde av Gud som står bak alt som 
finnes – og som definerer vår verdi og vårt kall. 
Men vi løfter også blikket og ser mer – for Gud 
er i tillegg «hellig» og vi får kalle ham «Far»! 
Wow!

Innholdet er tilpasset barn på 5.–7. trinn og 
hver samling inneholder en icebreaker, én eller 
flere bibeltekster, en andakt, forslag til spørs-
mål, et oppdrag, sangforslag, ukas helt, en 
bønn og forslag til en bønnepraksis. 

Lykke til med semesteret! Vi håper dere får god 
nytte og glede av dette trosopplæringsv-
erktøyet!

Christian Otto Ruge
Redaktør
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Misjonsfokus
Amigos er Acta – barn og unge i Normisjon sin 
satsning for barn! En av de tingene vi vil med 
Amigos er å vekke misjonsengasjementet hos 
barn, og det tror vi at vi klarer best ved å la 
barna bli kjent med barn fra andre land. Gjen-
nom filmer, tekster og bilder møter vi nye 
kulturer, tradisjoner, dyr og mennesker. Og 
sammen samler vi inn penger til et konkret 
prosjekt i landet vi blir kjent med. Amigos har 
hvert misjonsprosjekt i to år, og så bytter vi 
prosjekt. Vi klarer alltid å samle inn nok penger 
til å fullføre prosjektet! Hvert semester sender vi 
ut hefte og DVD om det aktuelle prosjektet; 
med historier, fakta, inspirasjon og ideer til 
aktiviteter. For eksempel gir vi detaljerte 
beskrivelser på hvordan man lager lamaer, 
konserter, Papp – TV, klær og masse annet. Du 
får også masse tips til hvordan dere kan samle 
inn penger til misjonsprosjektet – det kan 

gjøres på så mange måter. Arranger for eksem-
pel et marked til inntekt til Amigos-prosjektet 
for foreldrene når de kommer og henter! Dere 
kan lage noe i koret/ klubben som dere selger 
på markedet, for eksempel perlesmykker/ 
armbånd, hjemmelagede kort eller ørepropp-
holder laget av «nabbiperler». Se etter hobby-  
ideer på pintrest.com, her finnes det uendelig 
mye tips. Dere kan også bake sammen og selge 
boller, muffins eller fruktspyd. Spill gjerne av 
musikk som er typiske for Amigos-landet i 
bakgrunnen og ha litt fakta om landet 
hengende rundt omkring. 

Har du lyst på flere tips, og mer materiale om 
Amigos-prosjektet helt gratis? Ta kontakt med 
barnekonsulenten i Acta på mail: acta@normi-
sjon.no



6    Bibelifokus: Skaperen  |  5.–7. trinn

Skapelse1
Hensikt

Innse at Gud er stor, større enn det vi kan 
forstå. 

Når du ser opp på stjernehimmelen, på 
mesterverket som Gud har skapt, da er det 
lett å kjenne seg liten. Universet er jo så 
uendelig stort – og Gud er mye større enn 
universet. Av og til klarer vi ikke å tenke 
annet enn «WOW». Gud har skapt det 
uendelige universet som er så vanvittig 
stort. Og han har skapt oss mennesker, med 
alt som er inni oss.

Visste du at:
Du består av 100 billioner små celler 

som holder styr på alt som skjer i kroppen 
din. WOW!

Hjernecellene styrer det hele og bruker 
nerveceller til å fortelle andre celler og 

Icebreaker

Det er mange kunstnere som lager fine 
ting. Nå tenkte jeg vi skulle ha en gjette/
mimelek, der dere skal forsøke å gjette 
hvilke skulpturer, bilder eller bygninger 
jeg nå prøver å mime. (Eventuelt kan 
dere få deltakere til å mime.)

Lederen mimer skulpturen «Sinnatag-
gen», maleriet «Skrik», Eiffeltårnet, 
Frihetsgudinnen, Det skjeve tårn i Pisa og 
andre skulpturer eller byggverk dere 
kommer på. Deltakerne gjetter hvilke 
ting som mimes.

Til avslutning: Disse tingene er det 
store kunstnere som har laget.  
I dag skal vi høre om verdens beste 
kunstner. En kunstner det står om i 
Bibelen.

Andakt

deler av kroppen hva de skal gjøre. WOW!
Og i alle disse cellene ligger det en kode, 

og akkurat din kode er helt spesiell. Ingen 
andre har den helt samme koden som det 
du har. Har dere hørt om DNA? DNAet 
ligger i genene våre, de som bestemmer 
hvordan akkurat du skal være. Og nå skal 
du få høre en helt utrolig ting: DNA er 
bittelite og krøllet opp som en spiral i 
cellene dine. Hvis du retter ut DNAet fra 
bare en eneste celle, så er det omtrent en 
og en halv meter langt (her kan leder 
gjerne ha med en tråd/tau som er 1,5 
meter). Og siden hvert menneske har 100 
billioner celler i kroppen, så blir det vanvit-

 «Gud sa: ‹La oss lage mennesker i vårt 
bilde, så ligner de oss! De skal råde over 
fiskene i havet og fuglene under himme-
len, over feet og alle ville dyr og alt krypet 
som det kryr av på jorden. Og Gud skapte 
mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte 
han det, som mann og kvinne skapte han 
dem.» 

Bibel: 1. Mosebok 1,26–27
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tig langt med DNA! Det blir faktisk 200 
ganger fram og tilbake mellom jorda og sola. 
WOW!

Hvis vi la alle blodårene i kroppen etter 
hverandre ville de nå omtrent 100.000 km 
bortover. Det tilsvarer to og en halv gang 
rundt jorda. WOW!

I kroppen din skjer det haugevis av ting 
hvert sekund som du ikke vet om engang. 
Kroppen sørger for at alle celler får all den 
energien de trenger, at blodet blir renset for 
forurensing, at hjernen får beskjed om at det 
er varmt eller kaldt, at musklene sørger for å 
holde deg oppreist, at hjertet ditt banker og 
at du puster. Det er så mye som skjer hele 
tiden. WOW!

Kroppen er virkelig fantastisk. Og vet du 
hva: Det er Gud som har laget alt sammen! 
Det står det om i Bibelen. Men hvor står den 
historien som vi kaller for skapelseshistorien?

Bibelen er nesten som et bibliotek, for 
den er delt inn i mange mindre bøker. Vet du 
hvor mange? 66 stykker! Den første boka i 
Bibelen kaller vi for Første Mosebok. Og det 
aller første som står der er: «I begynnelsen 
skapte Gud himmelen og jorden». Og så 
fortsetter den med å fortelle om alt Gud fylte 
jorda med: lys, land, planter, sol, måne, 
stjerner, fisker, fugler, dyr og mye mer. For 
hver ting Gud skaper står det at han så at det 
var godt. Kanskje han sa … Wow?

Men hva betyr egentlig å skape? «Du har 
skapt et mesterverk,» kan vi si til en kunstner. 
Det betyr at han eller hun har laget noe som 
vi beundrer. Et maleri, en skulptur eller en 
bygning. Men når vi mennesker skal lage 
noe, må vi ha noe å lage det av. Vi trenger 
maling og lerret til et maleri, vi trenger 
bronse til å støpe en statue som Sinnatag-
gen, vi trenger mursteiner for å bygge et 
tårn.

Gud var der før verden ble til. Før det 
fantes noe som helst, verken maling, bronse 
eller murstein. Gud hadde ingen materialer, 
men ut av ingenting skapte Gud verden! Det 
er ganske vanskelig å forstå, for ikke engang 
våre beste kunstnere klarer det kunststykket. 

Bibelen forteller oss at Gud står bak, men 
ikke hvordan Gud fikk det til! I de to første 

kapitlene i Bibelen står det faktisk to fortellin-
ger om skapelsen – og de er ikke like! Men så 
er heler ikke Bibelen en naturfagsbok. Den 
prøver ikke å fortelle nøyaktig hvordan det 
skjedde – det er det faktisk ingen som vet – 
men den forteller oss tydelig at det er Gud 
som står bak. 

Som kronen på verket – eller prikken over 
i-en skapte Gud mennesket! I Første Mosebok, 
i det første kapitlet, vers 26 og 27, står det:

«Gud sa: «La oss lage mennesker i vårt 
bilde, så ligner de oss! De skal råde over 
fiskene i havet og fuglene under himmelen, 
over feet og alle ville dyr og alt krypet som det 
kryr av på jorden.» Og Gud skapte mennesket 
i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, som 
mann og kvinne skapte han dem.»

Vi mennesker prøver å finne ut av hvordan 
alt dette henger sammen. Og det er det flotte 
med oss mennesker i forhold til dyrene: Vi 
bruker hjernen til å gruble på slike ting, til å 
utforske og lære. Og til å lure på om det 
kanskje finnes en Gud som er så stor at han 
har laget alt sammen. «Hvem har skapt Gud,» 
spør du kanskje – men det er et lurespørsmål. 
Hvis Gud også hadde vært skapt av noen, da 
ville han jo ikke vært Gud!

Vi mennesker prøver å forklare Gud og alt 
han har gjort. Men hvis vi klarer å forklare Gud, 
hvor stor blir han da? Da blir han jo ikke noe 
større enn tankene til menneskene — og det 
blir alt for lite for Gud. Gud er mye større enn 
noe vi kan klare å forestille oss. Gud har 
bestandig vært og vil bestandig være. Det var 
han som skapte tiden, altså var han før tiden 
også — og da begynner det å bli vanskelig og 
følge med. Det er helt greit. Vi trenger ikke 
forstå alt for å tro på Gud. Men når vi ser på alt 
Gud har skapt, alt i naturen, og deg, da ser vi 
tusenvis av bevis på at han finnes. Og tenk på 
alt det vi ikke ser, både alle de små krypene 
nede i jorden og det digre universet med stjer-
ner og planeter. Det er bare å si: WOW, du er 
skikkelig flink Gud. Og jo mer vi forsker og 
finner ut, jo flinkere ser vi at Gud er. Men tenk 
at du er noe av det flotteste Gud har skapt! 
WOW, du er fantastisk flott skapt! Hvis det 
sitter noen ved siden av deg nå, så kan du snu 
deg og si: WOW, du er fantastisk flott skapt!
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Forslag til spørsmål:

1.  Hva er du spesielt takknemlig for at 
Gud har skapt?

2.  Hva vil det si at Gud er stor?
3.  Går det an å finne ut hvor stor Gud er?
4.  Hva tror vi kristne om hvordan alt ble 

skapt?

Bønn

Takk, Gud, at du har skapt oss så fantas-
tisk flott. Du er så utrolig stor og flink. Vi 
takker deg for at du bryr deg om det du 
har skapt og har lovet å være med oss.

Sangforslag

Helt utrolig (Team Båt)

Forslag til bønnepraksis:
•  Be Salme 8 fra Bibelen sammen, gjerne som 

veksellesning. 

Mission Possible

Gå ut en kveld det er stjerner og se hvor 
mange stjerner du klarer å telle. Skriv det 
ned og ta det med på neste samling. Be 
Salme 8 fra Bibelen når du er ferdig med å 
telle og skrive.

Et utdrag av Salme 8 (v. 4, 5 og 10): 
Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, 
Månen og stjernene som du har satt der, hva 
er da et menneske – at du husker på det, et 
menneskebarn – at du tar deg av det? Herre, 
vår herre, hvor herlig ditt navn er over hele 
jorden!

Bibelmatte for spesielt interesserte 
(gjøres i ro og fred hjemme):
Slå opp i 2. Mosebok 25,10. Regn ut 
forholdstallet mellom lagsiden og høyden 
på paktkisten (lengden:høyden). Gjør det 
samme med målene på alteret i 2.  
Mosebok 27,1 (lengden eller breedden:-
høyden) og Noas ark i 1. Mosebok (bred-
den: høyden). Google «Fibonacci» og  
«Phi» og se om dere kan se en sammen-
heng mellom dette og bibelmatten.
Avslutt gjerne med å se denne: https://
goo.gl/CSuJa4

«Ukas helt»

Johann Sebastian Bach var født i 1685, 
og var en slags popstjerne i Tyskland på 
den tiden. Mens han levde var han 
berømt for å være utrolig flink å spille 
piano og orgel. Men han spilte ofte andre 
sin musikk, ikke sin egen. Først lenge 
etter at han døde ble musikken som 
Johann hadde skapt kjent, og nå regnes 
han som en av de største komponistene i 
verden. Og vet du hvorfor han skapte 
musikk? På alle notearkene sine skrev 
han «all ære til Gud», for det han ønsket 
aller mest i livet var å gi ære til Gud og 
glede sine medmennesker.

https://goo.gl/CSuJa4
https://goo.gl/CSuJa4
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Menneskeverd2
Hensikt

Forslag: Forstå at vi mennesker er skapt i 
Guds bilde og har en spesiell verdi.

Det er viktig å passe på dyr. Alle som har 
ansvar for et husdyr vet at det trenger mat 
og vann og mye annet. Har du hund i huset, 
så må du gjerne ut på tur med den flere 
ganger om dagen.

Mange mennesker har stor omsorg for 
dyrene sine – de blir nesten som familie- 
medlemmer, og får være med på alle familie-

Icebreaker

Enten: 
Lek gjemsel sammen. Fortsett til alle er 
funnet, før dere bytter på hvem som skal 
stå.

Eller: 
«Hvem tenker jeg på?»: Én er leder og 
tenker på en av de andre i rommet. De 
andre spør «ja/nei-spørsmål» til lederen 
for å finne ut hvem hun/han tenker på. 
Den som gjetter hvem det er, er neste 
leder.

Andakt

bildene. Samtidig som at dyr har stor verdi, så 
er det noe som skiller oss mennesker fra 
dyrene. Men hva er det?

Mennesker kan snakke med hverandre, og 
kommunisere på mye mer avanserte måter enn 
for eksempel en sau som roper på lammet sitt. 
Mauren bygger maurtuer og beveren hugger 
tømmer og bygger demninger, men mennes-

Mission Accomplished

Hvor mange stjerner klarte du å telle? 
Hvor mange tror dere det finnes? (Gjør 
gjerne et søk på nettet.) Hva forteller det 
dere om jorda – og om Gud?

Var det noen som gjorde bibelmat-
ten? Hva fant dere ut om Fibonacci og 
Phi? Hva forteller dette dere om Gud?

«Dersom en av dere eier hundre sauer og 
mister én av dem, lar han ikke da de 
nittini være igjen ute i ødemarken og 
leter etter den som er kommet bort, til 
han finner den? Og når han har funnet 
den, blir han glad og legger den på 
skuldrene sine. Straks han kommer hjem, 

kaller han sammen venner og naboer og sier 
til dem: ‘Gled dere med meg, for jeg har 
funnet igjen den sauen som var kommet 
bort.’ Jeg sier dere: På samme måte blir det 
større glede i himmelen over én synder som 
vender om, enn over nittini rettferdige som 
ikke trenger omvendelse.»

Bibeltekst: Lukas 15, 4–7
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ker bygger skyskrapere som jo er mye større 
og langt mer kompliserte byggverk enn det 
dyrene får til. Apene utforsker skogen de bor 
i, men vi mennesker er langt mer intelligente. 
Vi sender jo raketter ut i verdensrommet, og 
utforsker andre planeter i solsystemet vårt. 
Det forklarer også hvorfor vi mennesker må 
stå til ansvar for våre handlinger, mens 
dyrene ikke er ansvarlige på samme måte. 
Alle vet at det er forskjell på dyr og mennes-
ker. Men hva er det som er forskjellen? Er vi 
mennesker bare litt mer avanserte enn 
dyrene? Litt bedre, liksom?

Hvis forskjellen på mennesker og dyr er at 
vi mennesker kan snakke, bygge skyskrapere 
eller utforske andre planeter – hva da med 
dem som ikke kan snakke, bygge eller 
utforske? Hvorfor er et spedbarn mer verdi-
fullt enn en voksen apekatt?

Bibelen forteller oss hva som skiller oss 
mennesker fra dyrene. Hvorfor vi mennesker 
har så uendelig høy verdi. Forskjellen er at 
mennesket er skapt i Guds bilde! Det gjør 
mennesket helt spesielt, og annerledes enn 
alle andre skapninger. 

I skapelsesberetningen, helt i starten av 
Bibelen, sier Gud: «La oss lage mennesker i 
vårt bilde, så de ligner oss!» (1. Mosebok 
1,26). Mennesket ligner på Gud! Det betyr 
ikke at menneskene er guder, og heller ikke 

halv-guder. Vi er mennesker, vi. Men vi kan 
kommunisere med Gud. Vi kan be til han og 
han har lovet å høre alle våre bønner – og 
svare på dem også!

Vi er skapt av Gud og ligner ham. Derfor 
kunne Gud gi oss et oppdrag, og derfor var 
Jesus villig til å dø på korset for oss.

Selv om vi ikke er dyr, så bruker Bibelen 
ofte sammenligninger med dyr for å få oss til 
å forstå viktige ting om oss selv og om Gud. I 
Salmenes bok sammenligner kong David seg 
selv med en sau og Gud med en god gjeter. 
Gjeteren passer på sauene og fører dem til 
steder de kan spise og hvile (Salme 23). Når 
vi lar Gud lede oss, får vi det like godt som 
sauer i grønne enger, mener kong David.

Jesus sammenlignet også oss mennesker 
med sauer. Vi hørte at han kalte seg selv for 
«den gode gjeteren» (Johannes 10,11). Tenk 
dere, sa Jesus, at noen av dere eier hundre 
sauer og så er det én som kommer bort. Hvis 
dere er dårlige gjetere vil dere kanskje tenke 
at det ikke er så farlig å miste bare en, når 
man har nittini andre. Men hvis dere tenker 
som Gud, så vil dere gå ut og lete etter den 
éne som er blitt borte. For hver enkelt av 
Guds sauer er like verdifull som de andre – ja, 
det mest verdifulle som finnes! Og Guds 
sauer, det er oss!
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Forslag til spørsmål:

1. Hva er det egentlig som gir oss verdi 
som mennesker?

2. Hvorfor er det så lett for oss å gjøre 
forskjell på folk?

3. Hva er det som gjør at vi noen ganger 
føler oss mindre verdt enn andre?

4. Hva tror dere Gud tenker når han ser at 
noen blir mobbet?

Sangforslag

Heier på deg (Oslo Soul Children)
Elsket for den jeg er (Oslo Soul Children)Bønn

Takk for at du har skapt meg Gud. Takk 
for at jeg er så verdifull at du ga livet ditt 
for meg. Hjelp meg til å se på andre 
mennesker som like verdifulle som meg.

Forslag til bønnepraksis:
•  Tenk på noe du er fornøyd med med deg 

selv. Skriv det ned på en lapp eller bare be til 
Gud og si takk!

• Nå kan du gjøre det samme om andre 
mennesker rundt deg! Ta med deg lappen 
hjem. Heng den gjerne opp over sengen, 
eller bruk den som bokmerke i Bibelen eller i 
en annen bok du leser, slik at du blir minnet 
om å fortsette å takke.

Mission Possible

Gi noen andre et kompliment eller litt 
skryt for noe han eller hun er god på!

«Ukas helt»

Mor Teresa døde i 1997 etter et langt liv, 
men ryktet om henne lever videre. Når 
folk skal beskrive noen som gjør mye godt 
for andre, kan de si: «Hun er en skikkelig 
mor Teresa.» Den virkelige mor Teresa 
brukte hele livet sitt på å vise omsorg for 
«de sultne, de nakne, de hjemløse, de 
vanføre, de blinde, de spedalske, alle dem 
som ikke følte at de var ønsket, elsket eller 
tatt seg av i samfunnet, mennesker som 
var blitt en byrde for samfunnet.» Fordi 
alle mennesker har like stor verdi!
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3
Hensikt

Forstå at vi har fått et oppdrag av Gud – å 
ta vare på skaperverket.

Icebreaker

I dag skal dere virkelig få muligheten til å 
bruke penger! Her har jeg verdikuponger. Ja, 
det er ikke ekte penger da – men vi tenker at 
de er like mye verdt. Jeg har med 15.000 
kroner i verdikuponger. Hvis de var ekte, 
hvordan ville dere ha brukt disse pengene 
hvis dette var det dere kunne bruke dem på: 
iPhone, McDonalds-mat, nytt idrettsutstyr, 
nye klær, Xbox-spill, konsert, reise, misjon 
eller hjelpearbeid? Legg lapper med «varer» 
på gulvet, eller heng opp på en vegg eller 
tavle.

En person plasserer pengene der alle blir 

Andakt

Mission Accomplished

Hvordan var det å gi komplimenter/
skryte? Hvordan ble det tatt i mot?

Forvaltning

I Bibelen står det om Josef, han som brødre-
ne var så misunnelige på at de kastet ham i 
en brønn, og solgte som slave. Først var han 
slave i Egypt, før han endte opp som faraos 
nærmeste rådgiver. Snakk om å stige i 
gradene! Farao hadde nemlig hatt en drøm, 
og slaven Josef kunne forklare farao hva 
drømmen betydde. Vi leser fra Bibelen:

«Så sa farao til Josef: ‹Se, i drømmen sto 
jeg ved elvebredden. Fra elven kom det opp 
sju kuer, fete og fine, og de begynte å beite i 

sivet. Etter dem kom det opp sju andre kuer, 
tynne, magre og stygge. Så stygge kuer har jeg 
aldri sett i hele Egypt. Og de magre, stygge 
kuene åt opp de første sju, de fete kuene. Men 
da de hadde satt dem til livs, kunne det ikke 
merkes på dem; de var like stygge som før. Da 
våknet jeg. I drømmen så jeg også sju kornaks 
som vokste på ett strå, fulle og gode. Etter dem 
skjøt det opp sju andre aks, tørre, tynne og 
svidd av østavinden. De tynne aksene slukte de 
sju gode. Dette fortalte jeg til spåmennene, 

enige om at pengene skal brukes. Hvis dere 
ikke blir enige om prioriteringene, er det 
flertallet som bestemmer. Hele summen skal 
brukes opp. Lederen avslutter med å si at 
det ikke er lett å bli enige om hvordan 
penger skal brukes. Det er ulike argumenter 
for hvordan vi skulle bruke pengene. I dag er 
temaet «store greier». Fra begynnelsen av, 
da alt ble skapt, bestemte Gud at vi skulle 
passe på jorda med alt som hører til. Vi skal 
passe på at alle får dele de samme godene 
og at ting fordeles likt. Bibelen kaller det å 
være forvalter, og det er store greier.

Bibel:  1. Mosebok 41,17–36



 5.–7. trinn  |   Bibelifokus: Skaperen    13     

men ingen kunne forklare det til meg.› Da sa 
Josef til farao: ‹Farao har hatt en og samme 
drøm. Gud har latt farao få vite hva han vil 
gjøre. De sju gode kuene er sju år, og de sju 
gode aksene er sju år. Det er en og samme 
drøm. De sju magre og stygge kuene som 
kommer opp etter dem, er sju år. Og de sju 
kornaksene, tynne og svidd av østavinden 
er sju år med hungersnød. Det var det jeg 
mente da jeg sa til farao: Gud har vist farao 
hva han vil gjøre. Se, det skal komme sju år 
med overflod i hele Egypt. Etter dem skal 
det komme sju år med hungersnød, så all 
overfloden blir glemt i hele Egypt. Sulten 
skal fortære landet. Ingen skal minnes 
overfloden i landet, for sulten som følger, 
skal bli hard. Når farao hadde samme drøm 
to ganger, er det fordi dette er fastsatt av 
Gud. Han vil skynde seg å gjøre det. Nå må 
farao se seg ut en vis og forstandig mann og 
sette ham over Egypt. Farao må gripe inn. 
Han må peke ut tilsynsmenn over landet og 
kreve inn en femtedel av avlingen fra Egypt i 
de sju årene med overflod. De skal samle all 
maten fra de gode årene som kommer, og 
lagre tresket korn under faraos beskyttelse i 
byene og ta vare på det. Maten skal være 
forråd for landet i de sju årene med hun-
gersnød som kommer over Egypt. Da skal 
ikke landet gå til grunne på grunn av sult.›»  
(1. Mosebok 41,17–36)

Da farao hørte hvordan Josef forklarte 
drømmen hans, bestemte han at Josef var 
rett mann til å passe på at rådene ble fulgt. 
Josef ble faraos høyre hånd, og sørget for at 
hele Egypt sparte på maten i de gode årene, 

slik at de hadde nok til sju år med hungers-
nød. Josef ble en god forvalter, med hjelp fra 
Gud. 

Hvis du får utdelt 15.000 kroner som du 
kan bruke på akkurat det du vil, så oppdager 
du fort at det er veldig mange måter å bruke 
pengene på. Og hvis flere skal være med å 
bestemme, så er det vanskelig å bli enige – 
fordi vi er forskjellige og har lyst til ulike ting. 
Kanskje oppdager du også at det er vanske-
lig å prioritere rett – og rettferdig. 

Selv om du kanskje ikke har så veldig mye 
penger i lomma, så har du også fått veldig 
mye. Mye som ikke kan måles i penger, men 
som er langt viktigere! Evner, tid, miljø, 
venner, helse, et trygt land å bo i... Du har fått 
ansvaret selv for å bruke det du har fått på en 
riktig og rettferdig måte. 

Det å ta vare på verdifulle ting kaller vi å 
forvalte, og det gjør vi jo alle sammen. Tiden 
vår er verdifull, så den er det viktig å forvalte 
godt. Miljøet er viktig, og det må vi også 
forvalte klokt. Penger og ting har også verdi, 
og må forvaltes.

Helt i begynnelsen av Bibelen kan vi lese 
om at Gud skapte verden. Han skapte alt av 
ingenting! Gud skapte natt og dag, land og 
hav, fugler og fisker, planter og dyr. Til slutt 
skapte han mennesket, og Bibelen sier at 
mennesket er spesielt, for han skapte det i 
sitt bilde. Og Gud ga menneskene oppdraget 
om å passe på jorda som han har skapt. 
Naturen, dyrene, fuglene, fiskene, ja, absolutt 
alt. Vi er forvaltere av jorda. Hver dag gir 

Gud oss en sjanse til å gjøre verden til et 
bedre sted å være — det er store greier
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Forslag til spørsmål:

1. Hva har du fått som du må forvalte på 
en klok måte?

2. Ingen klarer å redde miljøet på 
egenhånd, men finnes det noen lure 
ting du kan gjøre for å hjelpe til?

3. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan 
hjelpe noen! Hvem kan dere hjelpe?

4. Hvordan kan vi forvalte/bruke evnene 
våre på en god måte?

Bønn

Kjære Gud, hjelp oss til å passe på jorda 
du har skapt. Hjelp oss til å dele alt det 
gode vi har fått med hverandre. Vi ber 
om at denne verden blir mer rettferdig, 
og vi ber om at du må hjelpe oss til å ta 
vare på naturen og miljøet vårt. Amen.

Sangforslag

Lær oss å gå (Oslo Soul Children)

Forslag til bønnepraksis:
Skriv ned på en lapp noe du kan bli bedre på i forhold til forvaltning, enten det er miljøet, venner, 
penger, tid evner osv. De som vil kan lese opp lappene, før leder ber en bønn for alt det som er 
skrevet ned.

Mission Possible

Bibelen er full av oppfordringer til å ha 
omsorg for hverandre, elske hverandre 
og tjene hverandre. Finn en praktisk 
måte å gjøre det på. Det kan være ved å 
gi en overraskende gave, gjør en tjeneste 
for noen som trenger det — eller hva 
med å bli fadder for et fadderbarn 
sammen?

«Ukas helt»

John Henry Newton ble født i London i 
1725. Han var kaptein på et slaveskip, før 
han selv ble gjort til slave i Vest-Afrika. 
Etter å ha blitt befridd fant han tilbake til 
Gud, ble en sterk motstander av slaveri og 
var med på å avskaffe slavehandelen i 
Storbritannia. Men mest kjent er han nok 
for å ha skrevet en sang om at Guds 
tilgivelse er så stor at Gud til og med 
kunne tilgi «et vrak som ham». Sangen 
synges fortsatt over hele verden, og heter 
«Amazing Grace».
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 Bibel: Romerne 3,23–24

Syndefallet og synderen4
Hensikt med samlingen

Forstå hva synd er, hva som skjedde under 
syndefallet og at det også har med oss å 
gjøre.

Da Jesus lærte vennene sine å be, lærte 
han dem blant annet å si «Tilgi oss vår 
skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere». 
Hvorfor var det nødvendig?  

Har dere tenkt på hvorfor det er så mye 
vondt i verden? Hvorfor det er krig i mange 
land, hvorfor så mange mennesker er på 
flukt, hvorfor mange barn dør av sult, 
hvorfor terrorister kjører inn i folke-
mengder og dreper mange uskyldige 
mennesker? Hvorfor vi ofte sier ting til 
hverandre som sårer og gjør andre lei seg? 
Hvorfor noen mobber andre?

Hvis jeg ba dere om å rekke opp handa, 
alle som vet at de aldri har gjort noe galt 

Icebreaker

«Vote with your feet» – to store plakater 
med JA og NEI, lagt på gulvet med god 
avstand. Barna blir bedt om å stille seg 
opp der de vil «stemme» på diverse 
spørsmål om hva som er riktig eller galt. 

Eks.: Er det galt å lyve? Er det greit å ta 
litt penger fra lommeboka til mamma, 
uten å spørre? Er det greit å ta igjen hvis 
noen har dyttet deg? Må vi si ifra hvis 
noen blir mobbet? Skal vi dele med 
andre? Er det galt å misunne noen? Skal 
vi tilgi en som har gjort noe stygt mot 
oss, som kommer og ber om unnskyld-
ning? Er det greit å jukse på en prøve? Er 
det greit å banne? 

Bruk også gjerne spørsmål som er litt 
mindre åpenbare, og ta «stikkprøver» 
innimellom der deltakerne utfordres til å 
begrunne svaret sitt.

Andakt: Tilgi oss vår skyld

– hvor mange hender ville vi få i været da? 
I Bibelen står det at alle har syndet (Romer-

ne 3, 23); at vi alle har gjort imot Guds vilje og 
«bommet på målet», som ordet «synd» bl.a. 
betyr. Vi klarer ikke å leve slik Gud har sagt vi 
skal. Vi klarer ikke å holde budene, vi klarer ikke 
å tenke mer på andre enn på oss selv, vi klarer 
ikke å dele det vi har med andre, vi klarer ikke å 
bare være snille og greie og oppføre oss pent. 
Og det verste er at vi egentlig ikke har lyst til 
det heller. Av og til har vi rett og slett lyst til å 
være slemme. Noen ganger fryder vi oss over å 
se at andre blir såret og lei seg – «nå kan hun ha 
det så godt!» Det er naturlig for oss å være 
egoistiske; å tenke mest på hva som er best for 

Mission Accomplished

Hvordan gikk det med oppdraget fra 
forrige samling?

«For alle har syndet og mangler Guds herlig-
het. Men ufortjent og av hans nåde blir de  
kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus.»
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oss. Innerst inne har vi mest lyst til å gjøre 
som vi selv vil, og ikke som Gud vil. Hvorfor 
er det sånn?

For å forstå det, må vi spole tilbake – helt 
til begynnelsen av Bibelen. Der står det om 
at «Gud skaper verden» (1. Mosebok, kapit-
lene 1–2). Allerede i kapittel 3 i 1. Mosebok 
står fortellingen om «Syndefallet». Husker 
dere hvordan mennesket ble fristet til å stole 
mer på seg selv enn på Gud? «Har Gud 
virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre 
i hagen?», sa slangen til Eva. Menneskene 
hadde blitt plassert midt i alt det vakre og 
flotte som Gud hadde skapt, alt var perfekt, 
det fantes ikke noe ondt i verden, og men-
neskene levde i full åpenhet med Gud. De 
hadde fått lov til å spise av alt det gode som 
vokste i hagen – unntatt frukten fra ett 
eneste tre. Men da de ble fristet til å prøve 
akkurat det, gjorde de et forferdelig dårlig 
valg: De valgte å stole mer på seg selv enn 
på Gud. De begynte å tvile på Gud og hans 
ord. «Har Gud virkelig sagt...?» Trenger vi å 
gjøre som Gud har sagt? Vet vi ikke bedre 
selv? Dermed var tilliten til Gud ødelagt.  
Menneskene begynte å bli redd for Gud, og 
gjemte seg for ham. De begynte å skylde på 
hverandre – Adam skyldte på Eva, og Eva 
skyldte på slangen, eller fristeren. Det åpne, 
tillitsfulle, gode forholdet mellom Gud og 
mennesker var ødelagt. Det onde var 
kommet inn i verden. Og det fikk store 

konsekvenser, eller følger. Vi kaller det for 
«syndefallet». Menneskene ble kastet ut av 
Edens hage, og livet deres heretter ble 
preget av hardt arbeid, sykdom, fiendskap 
og frykt. Ingen ting av dette fantes da Gud 
skapte verden, men nå spredte ondskapen 
seg inn i hele skaperverket, akkurat som 
bakterier trenger seg inn i kroppen og gjør 
oss syke noen ganger. 
Hvis historien hadde stoppet der, hadde vi 
hatt en veldig liten Bibel – og en Gud som 
fortsatt hadde vært fienden vår. Men heldig-
vis tror vi på en stor Gud, som elsker sitt 
skaperverk – og særlig oss menneskene – så 
høyt at han ikke ga oss opp. Hele Bibelen 
handler om hvordan Gud prøver å få men-
neskene til å forstå at han bare vil oss vel; at 
Han elsker oss og vil passe på oss og hjelpe 
oss – og at vi faktisk trenger Guds hjelp. Vi 
må bare lære å stole på Gud og ta imot det 
han vil gi oss. For når vi ikke stoler på Gud og 
ikke vil høre på ham, da «bommer vi på 
målet», da lever vi ikke slik Gud hadde ment 
vi skulle leve – og da har vi det heller ikke 
bra.

Gud hater synden, men han elsker 
synderen. Gud ser hvor mye vondt vi gjør 
mot hverandre, og fordi han er så glad i oss, 
gjør det ham forferdelig vondt. Egentlig har 
ingen av oss fortjent å få være i Guds nær-
het. Likevel ønsker Gud å ha fellesskap med 
oss. Da han sendte Jesus til jorda, viste han 
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Spørsmål til refleksjon

1. Hva tenker dere på når noen sier 
«synd»?

2. Hvor i Bibelen leser vi om syndefal-
let?

3. Hva er forskjellen på tillatelse og 
tilgivelse?

4. «Tilgi oss vår skyld...» osv., ber vi i 
bønnen «Vår Far». Husker vi hele den 
bønnen?

5. Hvordan kan vi være sikre på at Gud 
tilgir oss?

Bønn

Kjære Gud! Takk for at du er glad i oss og 
aldri blir lei av oss. Tilgi oss at vi ofte 
tenker mer på oss selv enn på andre. 
Amen.

Sangforslag

Du Guds lam (Oslo Soul Children) 
Elsket for den jeg er (Oslo Soul Children) 
Lær oss å gå (Oslo Soul Children)

Forslag til bønnepraksis:
Be en «syndsbekjennelse» og lær den gjerne 
utenat, for eksempel:

 «Gud, vær meg nådig! Jeg har syndet mot 
deg og sviktet min neste – med tanker og ord, 
med det jeg har gjort og med det jeg har 
forsømt. Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld. 
Skap i meg et rent hjerte, og gi meg kraft til 
nytt liv ved din hellige Ånd.»

Mission Possible

Er det noen du vet du har sagt noe 
sårende til eller gjort noe galt mot? Våg å 
si unnskyld! Si det til Gud også!

«Ukas helt»

Nelson Mandela (1918 – 2013) 
Nelson Mandela kjempet mot raseskil-
le-politikken i Sør-Afrika, og satt i fengsel i 
27 år på grunn av sin kamp. Da han ble 
løslatt, ventet mange at han skulle organi-
sere hevnaksjoner mot de hvite maktha-
verne. I stedet ba han de svarte om å tilgi 
sine fiender. Nelson Mandela ble den 
første svarte president i Sør-Afrika. Han 
skjønte at tilgivelse måtte være en del av 
den vanskelige jobben med å bygge et 
nytt Sør-Afrika, med likeverd for alle 
mennesker. 

oss hvordan han er. Og da Jesus gikk i 
døden for oss, tok han på seg straffen for all 
vår synd, slik at Gud kan tilgi oss hver gang 
vi ber om tilgivelse. Det er vår eneste 
mulighet til å få leve som Guds barn – og 
den muligheten gjelder for alle! 

Det er fint å tenke på at Gud, han blir 
aldri lei av oss! Han sier aldri at nå er det 

nok, nå har vi fått nok sjanser, nå gir han  
oss opp. Gud tar imot meg hver gang jeg 
kommer til Ham og ber om tilgivelse og 
hjelp – det gjør han med dere også. Derfor 
må vi også være villige til å tilgi hverandre. 
Jesus elsker oss uansett hva vi måtte finne 
på å gjøre – og han vil at alle mennesker må 
få vite om det!
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5
Hensikt

Å forstå at Gud er hellig, og hva det det 
betyr for oss.

Icebreaker

Innledning fra leder: I dag skal vi snakke 
om en mann som het Moses. Moses møtte 
Gud på en helt spesiell måte, i en bren-
nende tornebusk. Da Moses nærmet seg 
tornebusken måtte han ta av seg skoene 
fordi Guds sted var hellig. 

Skoleken: Del først i to lag. Alle tar av seg 
én sko og legger den i en søppelsekk. 
Hvert lag stiller seg på rekke på hver sin 
side i rommet. 
 I midten av rommet står søppelsekken 

Mission Accomplished

Hvordan har det gått med oppdraget fra 
sist? Er det noen som har sagt unnskyld 
til noen – og snakket med Gud om det? 
Er det noen som vil fortelle hvordan det 
var? (HELT frivillig!)

Gud er hellig 

Bibel: 2. Mosebok 3,1–6

med sko. Nå skal én og én fra hvert lag løpe 
bort til søppelsekken og ta ut en sko fra 
sekken. Hvis skoen ikke tilhører en på laget, 
så må man legge den i sekken igjen og løpe 
tilbake til laget. Da må en annen på laget 
løpe bort til søppelsekken. Tilhører skoen en 
på laget, springer han eller hun tilbake med 
skoen, og den som eier den tar den på. Når 
han eller hun har fått på seg skoen, så skal 
personen løpe til søppelsekken og ta opp 
en ny sko. Laget der alle har på seg begge 
sko først, vinner.

Moses gjette småfeet til svigerfaren Jetro, 
presten i Midjan. En gang han drev feet 
over til den andre siden av ørkenen, kom 
han til Guds fjell, Horeb. Da viste Herrens 
engel seg for ham i en flammende ild som 
slo opp fra en tornebusk.
 Han så, og se! – busken sto i flammer, 
men den ble ikke fortært av ilden. Og  
Moses sa: «Jeg vil gå bort og se dette 
mektige synet. Hvorfor brenner ikke 

tornebusken opp?» Men da Herren så at han 
kom bort for å se, ropte Gud til ham fra 
tornebusken: «Moses, Moses!» Han svarte: 
«Her er jeg.» Og Gud sa: «Kom ikke nær-
mere! Ta skoene av føttene! For stedet du 
står på, er hellig grunn.» Så sa han: «Jeg er 
din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og 
Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansiktet, for 
han var redd for å se Gud.
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Andakt

Vi sier at Gud er hellig. Og vi snakker om 
hellige steder i Bibelen. Også sier vi at det 
finnes helligdager. Men hva betyr det at 
noe eller noen er hellige. Hellig beskriver 
noe som er rent og helt. Noe som ikke er 
hverdagslig, noe som er forskjellig. Så når vi 
sier at Gud er hellig så betyr det at han er 
forskjellig fra oss. Og han er hel. Han er, 
som vi snakket om sist, helt perfekt og har 
ikke syndet sånn som alle vi andre har. 

Tenk deg en helt ny hvit t-skjorte. Den 
er hel og ren. Slik er Gud. 

Moses er ute i ørkenen helt alene og 
passer på sauene til svigerfaren sin. En dag 
kommer han til Guds fjell, og der får han se 
noe veldig rart. Han ser en busk som 
brenner. Flammene sluker den, men den 
brenner ikke opp! Vi leser fra 2. Mosebok 
3,1–6. 

Men hva betyr det for oss at Gud er 
Hellig? Tenk på sola. Den lyser så sterkt at vi 
ikke kan se rett på den fordi det skader 
øynene våre. Den er for sterk, for skarpt lys 
til at øynene våre tåler den. 

Slik er det med Gud også. Han er så 
hellig og ren og perfekt at vi ikke kan se på 
ham eller være nær han. Men Gud vil jo 
være sammen med oss. Han har jo skapt 
oss til å være sammen med han. Han 
skapte oss perfekte slik at vi tålte dette, 
men i syndefallet så valgte menneskene å 

ikke være sammen med Gud mer. Vi valgte 
bort det perfekte som Gud hadde skapt. 
Våre t-skjorter er blitt skitne og litt ødelagte 
av dumme ting vi har sagt og gjort. Ja, 
kanskje også av ting vi IKKE har sagt og 
gjort, men som hadde vært riktig å gjøre. 

Derfor skjulte Moses ansiktet sitt. Han var 
redd for å se på Gud fordi han, i Guds 
nærvær, ble klar over at han selv var uren. 
Akkurat slik alle andre mennesker også er. 
Men Gud er så glad i oss at han måtte finne 
en måte vi kunne være sammen på likevel. 

Han elsker menneskene så høyt at han 
lot Jesus dø for å gjøre opp for det valget og 
den synden vi gjorde i syndefallet. På den 
måten kunne menneskene på nytt bli rene 
og hellige og være sammen med Gud. Gud 
ga menneskene tilgivelse.

Gud er så stor, så hellig og så ren at 
Moses ikke kunne se på han mens de 
snakket sammen. Når vi får tilgivelse blir vi 
selv rene og kan se på Gud. 

Vi kan komme til han akkurat som vi er, 
og vi trenger ikke være redde for Gud slik 
Moses var. Gud som selv er hellig og ren, 
kan hjelpe oss og gjøre oss rene igjen.

Når vi sier unnskyld til han og angrer det 
vi har gjort, så gjør han oss rene! Det er 
akkurat som at han gir oss sin rene og hele 
t-skjorte, og vi kan skifte til den.
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Forslag til spørsmål:

1. Hva var det som var så spesielt med 
stedet der Gud møtte Moses? (Det var 
hellig.)

2.  Husker dere hva det betyr at noe er 
hellig?

Bønn

Gud, du er hellig og ren og gjør aldri noe 
galt eller vondt. Du ser alt hva vi er, hva vi 
tenker, hva vi gjør – og lar være å gjøre. 
Tilgi oss for det som ikke er bra. Takk for 
at vi kan komme til deg igjen og igjen, 
uansett. Takk for at du tilgir og gjør oss 
rene.

Sangforslag

Du er verdig (Oslo Soul Children)
Hellig, hellig, hellig (Oslo Soul Children)

Forslag til bønnepraksis: Lenkebønn
• I mange bønner og salmer i Bibelen forteller forfatteren Gud om han selv. «Du er hellig», «Du er 

stor», «Du er god» osv. Dette er ikke fordi Gud trenger å få høre dette fordi han ikke vet det, men 
fordi det er en fin måte for oss å minne oss selv på det og å gi Gud takk og ære for den han er.

• Skriv ned noen «Gud, du er» – bønner. Snakk sammen om hvorfor dere vil be disse bønnene.  

Mission Possible

Bruk tiden frem til neste gang på å tenke 
ut ting som gjør Gud annerledes enn oss 
mennesker.

«Ukas helt»

Corrie ten Boom
«Bekymring fjerner ikke sorg fra morgen-
dagen men styrke fra dagen i dag».  
Dette er et sitat fra Corrie ten Boom. 
Corrie ble født i Nederland i 1892. Hun 
vokste opp i en kristen familie hvor det 
ble sett på som viktig å hjelpe mennes-
ker i nød. Da 2. verdenskrig kom i 1940 
var det naturlig for dem å hjelpe jødene. 
De laget et hemmelig rom i huset sitt og 
gjennom krigsårene hjalp de ca. 800 
mennesker der med skjul, mat, klær – og 
å finne familier som kunne hjelpe dem 
videre. Til slutt var det noen som tipset 
tyskerne om hva de drev på med, og hele 
familien ble fengslet og sendt i konsen-
trasjonsleir i Tyskland. Hun og søsteren 
begynte å holde bønnemøter i leiren, om 
kveldene, og de sang salmer og fortalte 
bibelfortellinger til oppmuntring for 
medfangene. Søsteren døde i leiren. En 
uke før Corrie skulle henrettes ble hun på 
mirakuløst vis sluppet ut – trolig på 
grunn av en feil. Etter krigen dro hun 
tilbake til Nederland. Hun startet et 
senter som skulle hjelpe de som hadde 
vært i konsentrasjonsleirene under 
krigen. Selv tilga hun fangevokterne sine 
– og hun reiste etter hvert verden rundt 
og snakket om kjærlighet og tilgivelse.   
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Gud er vår Far6
Hensikt

Oppdage at vi er Guds barn, og at Han er 
vår gode far!

Icebreaker

Utviklingsleken
Alle deltagerne samles ute på gulvet i en 
klynge. Alle starter som amøber, og finner 
en annen amøbe å ta stein-saks-pair med. 
Vinneren utvikler seg et hakk på 
utviklingsskalaen, og blir til en dinosaur. 
Slik fortsetter man til man blir konge eller 
dronning. NB! Taper man en stein-saks-pa-
pir- konkurranse, ramler man ned et hakk.
Slik ser de forskjellige stadiene ut:

Mission Accomplished

Har dere tenkt på hva som gjør Gud 
annerledes enn mennesker? 

Jesus sa: «En mann hadde to sønner. Den 
yngste sa til faren: ‘Far, gi meg den delen av 
formuen som faller på meg.’ Han skiftet da sin 
eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter 
solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et 
land langt borte. Der sløste han bort formuen 
sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over 
styr, kom det en svær hungersnød over landet, 
og han begynte å lide nød. Da gikk han og 
søkte tilhold hos en av innbyggerne der i 
landet, og mannen sendte ham ut på markene 
sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få 
mette seg med de belgfruktene som grisene 
åt, og ingen ga ham noe.

Da kom han til seg selv og sa: ‘Hvor mange 
leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i 
overflod, mens jeg går her og sulter i hjel! Jeg 
vil bryte opp og gå til min far og si: Far, jeg har 
syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg 

fortjener ikke lenger å være sønnen din. 
Men la meg få være som en av leiekarene 
dine.’ Dermed brøt han opp og dro hjem til 
faren.

Da han ennå var langt borte, fikk faren 
se ham, og han fikk inderlig medfølelse 
med ham. Han løp sønnen i møte, kastet 
seg om halsen på ham og kysset ham. 
Sønnen sa: ‘Far, jeg har syndet mot Himme-
len og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å 
være sønnen din.’ Men faren sa til tjenerne 
sine: ‘Skynd dere! Finn fram de fineste 
klærne og ta dem på ham, gi ham ring på 
fingeren og sko på føttene. Og hent gjø- 
kalven og slakt den, så vil vi spise og holde 
fest. For denne sønnen min var død og er 
blitt levende, han var kommet bort og er 
funnet igjen.’ Og så begynte festen og 
gleden.»

Bibel: Lukas 15,11–24

• Amøbe: Gå bøyd, sleng med armene og 
si «woof» med mørk, litt sløv stemme.
• Dinosaur: Rett deg opp, samle hendene 
foran deg som små forbein (som tyranno-
saurusen), klor rundt deg og si «wrææh». 
• Menneske: Gå rundt og smil blidt.
• Konge/ dronning: Still deg opp på en 
stol og nyt synet av alle de vanvittige 
uttrykkene de andre deltagerne har.
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Gud er i livet vårt, selv om vi ikke akkurat 
kan se han med øynene våre. Han er 
SKAPEREN av verden vi lever vi. Og Han er 
den som holder alt liv i gang. I Bibelen kan 
vi lese at han har kjent oss og elsket oss alt 
fra vi ble unnfanget, altså fra vi var i magen 
til moren vår. Og de som blir døpt i Fade-
rens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn 
blir på en måte født inn i en ny familie. Med 
Gud som Far. 

Fortellingen om sønnen som kommer 
hjem, er en berømt fortelling. Det er en av 
lignelsene som Jesus fortalte til de som 
oppsøkte Han. Han brukte fortellinger for 
at de som hørte på skulle forstå mer om 
Gud og mer om hvordan det var lurt å være 
menneske. Jesus er ekspert på begge deler! 
Han vet alt om både Gud og mennesker, 
fordi han er begge deler. I fortellingen 
møter vi en far og en sønn. Slik faren er i 
fortellingen, slik er Gud. Og vi som er 
mennesker kan sammenligne oss med 
sønnen.

Først spurte sønnen om å få sin del av 
arven. Det fikk han. Vi har også fått mye av 
Gud. Alle har ikke like mye penger, men vi 
har livet vårt, kroppen vår, tankene våre, 
familien, venner, interesser, ting vi er flinke 
til, ting vi liker å gjøre, følelser, meninger, 
ting vi eier; klær, bøker, spill, utstyr osv. Det 
går an å tenke at alt vi har egentlig er gaver 

Andakt

fra Gud. Og slik som sønnen i fortellingen, 
kan vi selv bestemme over oss selv og det vi 
har. Gud har gitt oss frihet til å velge. Det er 
en av de fantastiske mulighetene ved å være 
menneske. Gud vil at vi skal være fri. Han 
tvinger oss ikke til noe. 

Sønnen i fortellingen gjorde mange 
dårlige valg. Og når han var tom for penger 
gikk det galt. Ingen brydde seg om han 
lenger. Han var sulten og sikkert lei seg. Han 
angret. Så begynte han å tenke på at han 
hadde hatt det mye bedre hjemme. Han 
begynte å tenke på muligheten for å reise 
hjem og be om unnskyldning, selv om han 
ikke hadde fortjent det. Kanskje han kunne 
jobbe hos faren? Det ville være mye bedre 
enn slik han levde nå, langt utpå jordet med 
grisemat og dårlig samvittighet. Hva lærer vi 
av sønnen i lignelsen om å være menneske? 
Vi gjør også dårlige valg av og til og får dårlig 
samvittighet. Noen ganger er det fordi vi har 
valgt feil at vi får det vanskelig. 

Når sønnen kom hjem ble han møtt av en 
fantastisk glad far. Sønnen ble møtt med 
kjærlighet, klem og kyss, med gaver og fest 
og glede. Slik er Gud: Når vi kommer til han 
slik som vi er, blir vi møtt med kjærlighet, 
uansett! 

Det kan være at vi sier unnskyld til Gud 
inni oss, i tankene, eller høyt med ord og 
stemme – at vi ber til ham. Det kan være at vi 
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Spørsmål til refleksjon

1.  Hvilke ting i ditt liv ser du på som 
gaver fra Gud?

2. Hva tenker vi på når vi snakker om 
synd?

3. Hvordan er en god far?
4. Hvem er et Guds barn?

Bønn

Kjære Far! Takk for at vi får være dine 
barn. Tilgi oss vår synd. Amen.

Sangforslag

Som når et barn kommer hjem om 
kvelden.

Forslag til bønnepraksis:
La ungene skrive takkebønner på fargerike 
lapper. Henge opp lappene på en snor eller i et 
tre med klesklyper! 

Mission Possible

Begynn å tenke på deg selv som Guds 
barn! Be en bønn til Gud hver dag som 
starter med «Kjære Far» eller «Fader vår». 
Begynn å tenke og handle som om alle 
du møter er brødrene eller søstrene dine. 

«Ukas helt»

Bruce Olson har familierøtter fra Norge 
og Sverige, men ble født i USA i 1941. 
Han gikk inn i ungdomstiden med den 
tro at Gud avviste ham for hans synd – 
men så oppdaget han Lukas 19.10: 
«Menneskesønnen har kommet for å lete 
etter de bortkomne og berge dem». Han 
fikk en sterk overbevisning om at Gud 
kalte på ham for å bli misjonær. Men 
ingen misjonsselskap ville sende ham. Til 
slutt dro han til Colombia i Sør-Amerika 
på egenhånd. Han hadde kun énveisbil-
lett, nesten ingen penger og det eneste 
mennesket han hadde fått kontakt med 
på forhånd møtte ikke opp. Men han fikk 
høre om en fientlig stamme som bodde 
langt inne i jungelen, Motilon-indianer-
ne, og fikk det for seg at det var dit Gud 
ville ha ham. Han la i vei til fots – og fant 
dem. Eller rettere sagt, de fant ham – og 
traff ham med en giftpil. Men de drepte 
ham ikke – holdt ham bare i fangenskap. 
Gjennom årene fikk han stadig mer tillit 
blant dem, og etter hvert frihet. Han ble 
en del av stammen. Hans misjonsstrategi 
var å møte dem som medmennesker, 
respektere deres kultur og gi dem den 
hjelpen han kunne gi, når de selv var 
klare for å ta imot den. Bruce Olson, Eller 
Papa Brucko, som han etter hvert ble kalt, 
fikk etterhvert gi evangeliet til Motiloene 
og de fikk erfare Guds kjærlighet og 
nåde. Han endret ikke kulturen deres, 
men da den kristne troen fikk etablere 
seg endret de selv de delene av den som 
var kjærlighetsløse og umenneskelige. I 
dag er de et velfungerende og vennlig 
samfunn og Papa Brucko er høyt respek-
tert både i og utenfor Colombia for sitt 
arbeid for urbefolkningen.

tar imot brød og vin i nattverden. Da kommer 
vi til Gud, og Gud blir glad. Han savner oss. 
Han lengter etter oss sånn som en far lengter 

etter sine barn når de ikke er der. Som kristne 
får vi tro på at Gud er vår far, og at vi er barna 
hans, familien hans.
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