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Å bygge bro – konfirmantopplegg  
 
I vårt arbeid med BridgeBuilders står vi tett på unge israelere og palestinere som 
lever i en konfliktsituasjon som preger hele samfunnet deres. Sammen jobber vi med 
temaer knyttet opp mot frykt, makt, identitet, konfliktløsning og forsoning. 
 
Dette er temaer som ikke bare berører mennesker i Midtøsten, de er også svært 
aktuelle for oss i Norge – og ikke minst treffer det midt i livet for dagens konfirmanter. 
Derfor har vi laget dette opplegget tilrettelagt for konfirmanter, evt. for tenåringer i 
andre sammenhenger.  
 
Konfirmantene får se hva identitet, erkjennelse, tilgivelse og forsoning har å si for 
mennesker i et svært konfliktfylt område av verden i dag. De får også reflektere over 
hvordan Jesus møter og elsker mennesker, hva menneskesyn og menneskeverd 
egentlig er og betydningen dette har for arbeidet i Midtøsten. Samtidig trekkes linjene 
til konfirmantenes egne liv og sammenhengen de står i. De må jobbe med hvem de 
er og hvem Gud er for dem.  
 
Målgruppe 
Konfirmanter og tenåringer generelt. 
 
Tidsramme 
Rundt to timer (kan gjerne bruke mer tid med stort utbytte, opplegget vil være perfekt 
til en konfirmantweekend) 
 

• Modul 1 – Hvem er jeg? (30 min) 
• Modul 2 – Frykt og BridgeBuilders (60 min) 
• Modul 3 – Forsoning og tilgivelse (30 min) 

 
Om opplegget 

• Lett anvendelig og tilgjengelig ressurs for alle landets menigheter 
• I tråd med trosopplæringsplanen 
• Inneholder moduler om identitet, frykt, forsoning og tilgivelse 
• Til sammen ca to timers innhold 
• Interaktivt opplegg som tar utgangspunkt i forsoningsarbeidet BridgeBuilders 

 
Målsetting 
Fornye konfirmantenes Gudsbilde og selvbilde med fokus på identitet. 
Konfirmantene skal oppleve at det handler om deres liv – og om Guds plass i det.  
De skal lære om foroning med seg selv, med Gud og med medmennesker. Samtidig 
skal de se inn i en større verden og lære litt om konfliktene og forsoningsarbeidet i 
Midtøsten. 
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Målsettingene treffer midt i hjertet på flere sentrale punkter i trosopplæringsplanen: 
 

• Kunnskapsmål/Kristen tro og tradisjon 
Menneskeverd og menneskesyn 
Jesus møter og elsker mennesker 
Frelse og forsoning 
Misjonen, den verdensvide kirken og den lokale menighet 
Synd og omvendelse, bekjennelse og tilgivelse 

 
• Ferdighetsmål/Kristen tro i praksis 

Konfirmantene møter bl.a. fortellingen om Jakobs møte med broren Esau etter 
at han hadde stjålet arven hans. Gud møter Jakob og ruster han til møtet med 
Esau, slik kan vi også søke Gud i møte med det som er vanskelig. For 
eksempel når vi må ta et oppgjør med det vi har gjort galt. Gud gjør det ikke 
for oss, men han går med oss.  
Diakoni: Kamp for rettferdighet, nestekjærlighet og omsorg for hverandre. 

 
• Holdningsmål/Livstolkning og mestring 

Jobbe med Gudsbilde og Guds plass i våre liv 
Identitet og selvbilde 
Rolle i vennskap og relasjoner 
Forsoning med seg selv, med Gud og med medmennesker 

 
Metode 

• Samtale 
• Gruppeoppgaver 
• Illustrasjonsleker 
• Fortelling 
• Film 

 
Dette trenger du: 

• Pc med PowerPoint og mulighet til å vise film (evt. egen dvd-spiller) 
• Projektor og lerret 
• Høytalere (lyd til filmen og PowerPoint) 
• PowerPoint presentasjon (last ned på 

http://www.israelsmisjonen.no/ressurser/) 
• Et A4-ark til hver av konfirmantene med tegning (se siste side) 
• Penner/fargeblyanter 
• En 200-lapp 

 
Forberedelse: 

• Skrive ut/kopiere opp A4-ark med tegning 
• Rigge utstyret 
• Finne fram blyanter el. lign og bibler 

 
Vi tror på bønn. Vær i bønn om at Gud berører både deg selv og 
konfirmantene/gruppen mens dere arbeider med temaet. 
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Modul 1 – Identitet ”Hvem er jeg?” 
(30 minutter) 

 
Hvis du skal lykkes i livet, så er det viktig å vite hvem du er. Det er viktig å kjenne sin 
identitet. 
 
/// Klikk – Identitet – Slide 1.1 

 
Identitet handler både om hvem du er, altså kjønn, egenskaper, nasjonalitet, tro, 
interesser, musikksmak, klesstil, sportsidoler, ønsker og drømmer og det handler om 
ditt forhold til andre: Familie, venner, klasse, lærere, nasjonalitet, bosted 
(patriotisme), Facebook.1 
 
/// Klikk – Hvem er de? – Slide 1.2 

 
Se på disse to – nå kan dere gjette hva slags typer de er. Hvilke fag liker de, hva 
driver de med på fritida? Er det noe du gjetter på at de fikser eller ikke fikser? 
 
Etter tre-fire minutter prat om dette – spilles lydfil med presentasjon av dem.  
 
/// Klikk – på teksten for å spille av lydfil 
 
Jeg heter Magnus, kommer fra Arendal og blir snart 15 år. Fotball er kanskje det 
kjedeligste jeg vet, men innebandy det er gøy det! Action hele tiden vet du! Så jeg 
trener et par ganger i uka + kamp. På skolen er naturfag det beste jeg vet, jeg liker å 
prøve ut nye ting og eksperimentere. Norsk er pyton, dikt og bare tull… det er rett og 
slett vanskelig! Jeg synes selv at jeg er ganske ryddig av meg, men foreldrene mine 
er nok ikke helt enig. Noen ganger kan det være vanskelig å bli kjent med andre 
mennesker, jeg vet ikke helt hva jeg skal si lissom… men jeg har et par 
bestekompiser da. Jenter? Nei, det er for tidlig. Vel, kanskje, det var ei som jeg møtte 
på en innebandyturnering. Ho var søt. Å være konfirmant er helt greit, jeg tror jo på 
Gud. Så det blir fint å lære mer om det. Jeg digger forresten Metallica, Green Day og 
Led Zeppelin – de lager fet musikk! Nå må jeg stikke for å lese til prøve, snakkes!  
 
/// Klikk – på teksten for å spille av lydfil 
 
Hei! Mitt navn er Thea og jeg vet ikke helt hvor jeg kommer fra. Litt Tromsø, litt 
Bergen men mest Frankrike. Pappa er fransk skjønner du….Jeg har nettopp fylt 15, 
skikkelig digg å ikke være fjortis lenger! Det var så teit! Jeg er et stort fan klassisk 
musikk, spiller fiolin. Ellers så jeg er ikke så veldig opptatt av skolen, det er så 
kjedelig. Og litt for enkelt spør du meg. Om jeg tror på Gud? Nei, Gud er jo bare 
oppfunnet for at vi mennesker skal ha noe tro på. Jeg tror på meg selv. Jeg er 

                                                 
1 Identiteten har to sider: 
Den personlige: 
egenskaper, moral, holdninger, tro, ønsker og drømmer, hvilke klær du går i 
De sosiale sammenhengene man er en del av: 
norsk, klasse, skole, hjemsted, politisk oppfatning, kirke- eller trossamfunn, dialekt… De andre som 
tilhører denne gruppen har en del likheter eller like synspunkter med meg. 
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konfirmant fordi det er en familietradisjon. Hver lørdag står jeg tidlig opp for å jobbe 
på gården til noen venner av oss. Det er faktisk ganske deilig å få brukt kroppen litt! 
Også jobber det en veldig kjekk kar der. Tomas heter han. Men han er kristen da…så 
jeg vet ikke helt om jeg er interessert. Jeg er ganske sta og bestemt, liker og få viljen 
min, og jeg er også veldig glad i å være sammen med venninnene mine.  
 
 
Hver konfirmant får utdelt et A4 ark med en oppgavetekst og illustrasjon. 
 
/// Klikk – Hvem er jeg? – Slide 1.3 
 
Oppgave: Hvem er jeg?  
Beskriv deg selv med noen stikkord, prøv å være så ærlig som overhode mulig. Dette 
arket er ditt, og det du skriver er bare ditt. Ikke se på hverandre, vær opptatt av det 
du gjør selv.   
 
 
/// Klikk – Identitet – Slide 1.4 
 
Mens de jobber med dette står sliden om identitet slik at de får hjelp til skrivingen. 
Følg med slik at de fleste blir ferdige – de kan selvsagt fylle ut mer hjemme.  
 
Konfirmantene får 5 minutter på seg.  
Deretter kan de dele med personen ved siden av noe av det de har skrevet.  
 
/// Klikk – Gud har skapt deg – Slide 1.5 

 
Nå skal jeg si noe viktig: Det som utgjør deg, og som er forskjellig fra alle andre, er 
noe Gud setter pris på hos deg. Han skapte oss ikke til å være kopier av hverandre. 
Gud har skapt deg akkurat slik du er og digger deg! Hvordan ville verden vært 
dersom alle var Albert Einstein, Justin Bieber eller Therese Johaug? 
I fellesskapet trenger vi ulikhetene. Hvorfor er det viktig at vi er ulike, tror dere? 
 
Du har skrevet noe om hva som er deg. Vil dette også være deg om fem år? Hva har 
forandret seg, tror du? Det er sikkert noen hendelser som har vært med på å forme 
deg til den du er i dag, både gode og vonde – og det vil komme nye i tiden som 
kommer. (Fortell gjerne et personlig eksempel).  
 
 
/// Klikk - Det viktigste – Slide 1.6 
 
Nå skal du plukke ut bare ett ord/en sak som er viktigere for deg enn noe av det 
andre. Gå deretter sammen med personen ved siden av deg og fortell hvilket ord du 
har kommet fram til. 2 
 

                                                 
2 (Dette er en vanskelig oppgave, og den kan kanskje virke provoserende, men det er en 
nyttig øvelse for å forstå hvor viktig gruppetilhørigheten ”israeler” eller ”palestiner” er for de 
unge vi møter senere i dette opplegget.) 



 6 

Var det noen som satt igjen med ”norsk” som det viktigste ordet? (mest sannsynlig 
ikke) Hadde vi gjort den samme øvelsen for israelere og palestinere hadde det første 
ordet høyst sannsynlig vært enten israeler eller palestiner. Der finnes det også unge 
mennesker som har mange like interesser og drømmer slik som dere. Men de har 
opplevd hendelser som har formet identiteten i stor grad, slik at det å være enten 
palestiner eller israeler ofte er det viktigste. Vi skal bli kjent med noen av dem i neste 
time (modul 2 etter pausen).  
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Modul 2 – Frykt og BridgeBuilders  
(60 min) 
 
/// Klikk – israelere og palestinere – Slide 2.1 
 
Hva vet dere om konflikten?  
(Gi gjerne rom for kommentarer fra gruppen og bruk gjerne tavle eller flipover.) 
 
La oss se på hvor i verden dette skjer: 
 
/// Klikk – Kart – Slide 2.2a 
 
Vi befinner oss i Midtøsten i et lite område innerst i Middelhavet. 
 
/// Klikk – Kart – Slide 2.2b 
 
Her ser vi det enda nærmere, et kart med oversikt over Israel, Vestbredden og Gaza. 
Her er bosettingene inne på Vestbredden markert med trekanter, grensen fra 1967 
(da Israel ble angrepet av nabostatene og inntok det som i dag kalles Vestbredden, 
Øst-Jerusalem og Gaza.) Kartet viser også hvor muren/sikkerhetsgjerdet er satt opp. 
Det er altså slik at det bor mange arabere/palestinere inne på israelsk område og det 
bor mange jøder inne på palestinsk område. De trenger hverandre (arbeidskraft og 
vareleveranser) og er på sett og vis tvunget til å ”bo i samme hus, og dele kjøkken og 
bad”. De har hver sin forståelse av sin egen situasjon, der offerrollen (”det er oss det 
er synd på”) er sterk hos begge parter – og hver sin forståelse av hvem som har 
skylda og hvem som er fienden.  
 
Vi skal bli bedre kjent med hvordan noen unge mennesker på begge sider opplever 
konflikten.  
 
 
/// Klikk – israelsk soldat – Slide 2.3 

 
Hvor gammel tror du han er? (Han er 18 år – norsk russ). Han står på en ”check-
point” (grensepost mellom Israel og Det palestinske området – forenklet sagt). 
Kanskje tenker han dette: 
 
/// Klikk – på teksten for å spille av lydfil 
 
Jeg står på checkpointen og en ung palestiner på min egen alder kommer mot meg. 
Dette er den situasjonen jeg hater og frykter mest. De fleste selvmordsbomberne er 
på min egen alder. Denne gangen er det jeg som har ansvaret. Noen ser på 
palestinerne som ufarlige og fredselskende, men jeg vet bedre. Jeg vet at Iran støtter 
både Hizbollah, Hamas og andre ytterliggående palestinske grupperinger. De vil 
utslette oss fra verdenskartet. Metoden er terror. Kanskje er det meg som er målet 
nå? Jeg fester grepet om våpenet og gjør meg tøff. Ingen skal få se frykten min.  
 
Skjønner du følelsen? 
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/// Klikk – palestinsk student – Slide 2.4 
 
/// Klikk – på teksten for å spille av lydfil 
 
Det er eksamensdag. Det er opptaksprøve og jeg har bare denne ene sjansen for å 
komme inn på det studiet jeg ønsker. For sikkerhets skyld starter jeg to timer tidligere 
enn jeg behøver, for jeg skal tross alt gjennom en checkpoint, og det hender vi blir 
holdt igjen uten noen som helst grunn. Jeg følger en drosje sammen med flere andre, 
vi får beskjed om å sitte i bilen til alle id-kortene er sjekket. Tiden går. De andre får 
igjen kortene sine, men mitt beholder de. En hel time går. De andre blir utålmodige, 
og jeg begynner å bli bekymret. Enda en halvtime går, jeg hopper ut av bilen for å 
snakke med dem og forklare situasjonen. Da blir de sinte, jeg blir truet med våpen og 
setter meg fort inn i bilen igjen. Tre timer er gått før jeg slipper gjennom. Jeg kommer 
til eksamenslokalet tre kvarter for sent. Eksamenstiden skulle være to timer…. 
Hvorfor må de være så ondsinnede? Jeg hadde jo papirene i orden! 
 
Kjenn etter – hva ville du følt? 
 
 
/// Klikk – israelsk kinogjenger – Slide 2.5 
 
Har du vært inne i et lokale med mange mennesker når brannalarmen har gått? 
Har du opplevd at det virkelig er brann? 
Hvordan tror du det oppleves når det er bombealarmen som går – og du vet at det 
kanskje nettopp kan være alvor? 
 
/// Klikk – på teksten for å spille av lydfil 
 
Vi satt i kino-salen og filmen hadde så vidt startet da alarmen gikk. Ikke 
brannalarmen, men bombealarmen. Vi løp om hverandre ut av bygget med hjertet i 
halsen. Ingen tid å miste! Det har skjedd så mange ganger før, og vi vet at det like 
godt kan være denne gangen at denne vesken som står alene på gulvet kan være en 
bombe. Hver dag kjenner vi på frykten og vi er årvåkne som ville dyr som alltid er på 
utkikk etter rovdyret. Det var det som reddet broren min. De oppdaget vesken med 
bomben tidsnok og fikk evakuert skolen i tide. Vet du hvordan det kjennes når du 
aldri kan føle deg trygg når du går på bussen, eller går i handlegata eller er på 
konsert? Aldri helt trygg. Det er palestinernes skyld. Jeg ville aldri stole på en 
palestiner. 
 
/// Klikk – respons på selvmordsbomber – Slide 2.6 
 
/// Klikk – på teksten for å spille av lydfil 
 
Storebror kommer løpende og heseblesende hjem og forteller at det var Hassan, 
nabogutten vår på 23 år som var selvmordsbomberen som sprengte seg selv i 
Jerusalem for to timer siden. Vi gledet oss da vi hørte nyheten, det hadde de godt av, 
tenkte vi. Men at det var Hassan?! Det betyr at det snart kommer israelske 
kamphelikoptre hit – israelerne er helt rå på å finne ut hvem som stod bak. De tar 
alltid igjen så det svir. Full panikk. Vi må få gjemt oss. Vi må bare komme oss til 
nærmeste tilfluktsrom og håpe at det er plass til oss. Men hvor er lillesøster?!? 
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/// Klikk – tom bakgrunn 
 
De menneskene vi nå har møtt er veldig forskjellige, og de er fiender. Men det er én 
ting de har felles. Er det noen som oppdaget hva det var?  

• frykt for hverandre 
 

Hva får deg til å tro at de frykter hverandre? 
• De stoler ikke på hverandre 
 

Og hvordan kunne vi oppdage det? Jo, fordi israelerne ikke stolte på palestinerne, og 
palestinerne ikke stolte på israelerne.  
 
Dette er noe de fleste har med seg helt fra de er barn, og som for mange har blitt 
bekreftet gjennom en bombeaksjon eller rakettangrep etter de ble voksne. Da er det 
ikke så rart de er redde for hverandre.  Det er et spørsmål om liv og død. Du kan jo 
prøve å tenke over hvordan du ville sett på svenskene hvis de gjennom mange år 
hadde prøvd å drepe eller undertrykke deg og din familie. Sjansen er stor for at du i 
hvert fall ikke ville hatt noe med dem å gjøre. Kanskje du til og med hadde begynt å 
hate? 
 
/// Klikk – Finnes det håp? – Slide 2.7 
 
Derfor kan vi jo spørre oss: Finnes det håp??? 
 
/// Se DVD - Filmen om BridgeBuilders (30 min) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teknisk tips: 
 
Enkelte datamaskiner åpner 
DVDen automatisk når platen 
settes inn mens på andre må 
filmen startes manuelt.  
 
Dersom filmen ikke åpnes 
automatisk på din datamaskin 
kan den åpnes via ”Min 
Datamaskin”. Her kan du 
høyreklikke på ikonet for DVD-
platen og velge ”åpne autokjør”. 
Når program er valgt kommer 
DVD menyen opp og det er bare 
å spille film. Merk at 
menyknappene er litt 
trykkfølsomme og responderer 
først når musepekeren holdes i 
underkant av skriften 
(Musepekeren vil normalt 
indikere dette).  
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(Etter filmen…) 
 
/// Åpne PowerPoint-presentasjonen igjen - Finnes det håp? – Slide 2.7 
 
Det er utrolig at det i det hele tatt finnes noen som er villige til å krysse denne 
faresonen og bevisst involvere seg i vennskap med mennesker på den andre siden.  
Vi har sett sterke inntrykk fra BridgeBuilders og vi har blitt kjent med Nasri og David. 
De to guttene innrømmet at de hatet hverandres folk.  
 
Vet dere hva Jesus sier?   
”Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier 
dere: Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som 
hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere.” (Matteus 5:43-44) 
 
Hvorfor tror dere det er ekstra vanskelig for israelere og palestinere å elske sine 
fiender? Hvordan kan de klare å få det til? Få respons fra konfirmantene. 
 

• de blir kjent med hverandre 
• de lytter til hverandre historier 
• de forteller sine historier 
• de sier: ”jeg anser han som min bror”  
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Modul 3 – Forsoning og tilgivelse  
(30 min) 
 
 
/// Klikk – Bilde av Jakob og Esau – Slide 3.1 

 
Vi skal høre en spennende historie fra Det Gamle Testamente:  
(1.Mosebok,32:1-33:10):  
 
Historien om Jakobs møte med broren Esau er en av de sterkeste bibelske 
fortellingene om tilgivelse og forsoning. Jakob var fryktelig redd for å møte Esau. Det 
var fordi han hadde svindlet og stjålet arven fra sin egen bror. Jakob rømte til et 
annet land og etter mange år var tiden kommet for å møte Esau igjen. Han visste at 
Esau kom for å møte ham med 400 menn/krigere. Han var redd for å bli drept. For å 
bli i stand til å møte broren sin, oppsøkte Jakob Gud, og fikk møte ham ansikt til 
ansikt. Han kjempet en hel natt med Gud, og det førte til at han ble halt resten av 
livet. Det ble et tegn på hans avhengighet og svakhet overfor Gud og mennesker. 
Neste dag fikk han sitt livs overraskelse. Esau kom løpende mot han og omfavnet 
han. Han var tilgitt! Da utbrøt Jakob: Da du kom imot meg og jeg så ditt ansikt var det 
som om jeg så Guds eget ansikt; så vennlig var du mot meg.  
 
 
 
/// Klikk – Tilgi – Slide 3.2 
 
Hva betyr det å tilgi? Er det en følelse? Kom med forslag! 
 
 
/// Klikk – Alle har vi noe – Slide 3.3  
 
Alle har noe i livet sitt som de ikke er stolte av. Noe vi skammer oss over eller er lei 
oss for. Vi skuffet noen, såret noen eller gjorde noe som er galt. Kanskje ingen andre 
vet om det. Ofte holder vi slikt for oss selv, og er redde for at andre skal få vite om 
det. Hvorfor er det slik? Jo, fordi vi er redde for å bli avvist av andre, sett ned på eller 
få et dårlig rykte.  

 
Bibelen forteller om en Hellig Gud som bare er God. Ren. Sann. Rettferdig. Suveren. 
Hellig. Og Guds ord forteller at mennesket ble skapt til et nært og åpent kjærlig 
felleskap med Gud. Men i sin frie vilje valgte Adam og Eva å vende seg bort fra Gud.  
 
Helt siden synden kom inn i verden og skapte isolasjon, avstand og alt som vondt er, 
har det vært et behov for å gjenopprette og helbrede det vakre som ble ødelagt. 
 
Hva dreier det seg om når det er snakk om synd? 
 
At vi alle gjør ting som er galt. Ikke bare ting som vi mennesker synes er galt, men 
ting som er galt i Guds øyne. Uansett hvor mye vi prøver og ta oss sammen så er det 
noe i oss som dras til det onde. 
 



 12 

Er det noen som kan huske at deres foreldre/foresatte noen gang har måttet si: 
 
- Kom her gutten min nå skal jeg lære deg å lyve… 
- Kom jenta mi nå skal jeg lære deg å mobbe… 
- Kom skal jeg lære deg å få andre til å føle seg elendige… 
 
Det ligger i oss alle… Uansett hvor mye vi prøver og ta oss sammen så er det noe i 
oss som dras til det onde. Konsekvensen av synd er at vi er adskilt fra fellesskapet 
med den hellige Gud. 
 
/// Klikk – Eksempler – Slide 3.4 
  

• Baksnakking 
• Uthenging på Facebook 
• Løgn 
• Tyveri 
• Mobbing 
• Ikke hjelpe dem som trenger det 
• Egoisme 

 
Alle gjør vi ting som er galt. Synden kommer til utrykk i ulike handlinger som ikke 
lever opp til Guds standard. Konsekvensen av synd er altså at vi er adskilt fra 
fellesskapet med Gud. 
 
 
/// Klikk – Gud vet alt – Slide 3.5a 
 
Gud vet om alt vi har inni oss av skam og nederlag. Og han gjennomskuer oss, ser 
bak den fasaden vi setter opp mot andre mennesker for ikke å bli avslørt.  
 
Det fantastiske er at Han som kjenner oss best av alle, ikke ser ned på eller avviser 
oss. Han elsker oss og tilgir oss når vi kommer til Han.  
 
/// Klikk – Joh.3:16 
  
”For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den 
som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.” 
 
Straffen for alle menneskers ugjerninger tok Jesus på seg da han frivillig gav sitt liv 
på korset. Jesus som hadde levd et fullstendig rent og syndfritt liv ofret seg selv for 
alle mennesker. Det er derfor Gud kan tilgi alle som kommer til Han.  
 
/// Klikk - Jesaja 53:5 – Slide 3.5b 
 
”Men han ble såret for våre overtredelser  
og knust for våre misgjerninger. 
Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred,  
ved hans sår har vi fått legedom.” 
 
 



 13 

/// Klikk – Gud vet alt – Slide 3.5c 
 
Menneskene som elsker oss, de kan svikte oss også. Det er det mange som har 
opplevd. Men det er en som aldri svikter og som alltid elsker: Gud.  
 
Det gale jeg har gjort – er galt – men altså tilgitt. Så høyt elsker Gud oss! 
 
Eksempel: 

 
Hold opp en 200-lapp og spør hvor mye den er verdt. 
 
Krøll den sammen og spør hvor mye den er verdt nå. 
 
Tråkk på den og hopp på den, og spør hvor mye den er verdt nå.  
 
La dem tenke seg at du gjorde dette i en sølepytt – hva var den 
verdt da? 
 
Uansett:  
Vi kan krølle den, spytte på den, tråkke på den – men den har 
uansett like stor verdi. Slik ser Gud på oss også! 
 
 
 

/// Klikk – Gud ber oss tilgi – Slide 3.6 
 
Gud tilgir det gale vi har gjort. Han ber også oss om å tilgi og elske hverandre. For 
like høyt som Gud elsker deg, elsker han faktisk også den personen du ikke liker og 
som kanskje har vært slem mot deg. Og når Gud tilgir deg og meg, vil han også at vi 
skal tilgi hverandre. 
 
/// Klikk – Tilgivelse er ikke – Slide 3.7 

 
Tilgivelse er ikke å si: ”Det gjør ikke noe”. Tilgivelse er å lytte, ta den andre – og seg 
selv! - på alvor, ikke glatte over det som gikk galt, men snakke om det og innrømme: 
”Det gjorde vondt, men jeg er villig til å legge det bak meg slik at vi kan skape en 
bedre framtid sammen”. Å tilgi er altså ikke å glemme, men bevisst å velge å legge 
det vonde bak seg.  
 
/// Klikk – Hvem er du, hvem vil du være? – Slide 3.8 
 
Til slutt: Vi begynte samlingen med spørsmålet om hvem du er – helt på slutten skal 
du besvare den samme oppgaven nederst på det samme arket.  
 
Spørsmålet denne gang er: ”Hvem vil du være?” Har det forandret seg noe siden du 
tenkte gjennom dette i begynnelsen av timen? 
 
Oppfordre også deltakerne til å skrive dette ned – kanskje bevare det som et notat på 
mobilen sin? – hva de kommer fram til. 
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