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25. søndag i det alminnelige kirkeår - år C 

 
Evangelium: Luk 16,1-13 (kortere: Luk 16,10-13) [«En rik mann hadde en forvalter. Nå ble det 

underhånden meldt ham at denne forvalteren satte godset hans over styr. Da kalte han ham for seg 

og sa til ham: 'Hva er dette jeg hører om deg? Legg frem regnskap for driften, for du kan ikke 

fortsette som min forvalter lenger!' Da sa forvalteren til seg selv: 'Hva skal jeg gjøre nå, når min 

herre tar stillingen min fra meg? Grave i jorden klarer jeg ikke, og tigge skammer jeg meg for. Jo, 

nå vet jeg hva jeg vil gjøre, for at folk skal ta imot meg når jeg blir avsatt.' Og så kalte han for seg 

sin herres skyldnere, en for en, og sa til den første: 'Hvor meget er det du skylder min herre?' Han 

svarte: 'Hundre anker olje.' Og forvalteren sa: 'Ta kvitteringen, skynd deg og sett femti.' Og så sa 

han til den         neste: 'Og du, hvor meget skylder du?' Han svarte: 'Hundre tønner hvete.' Og 

forvalteren sier: 'Ta kvitteringen og sett åtti.'» – Og Herren roste den bedragerske forvalteren for å 

ha båret seg klokt ad: 
«Ja,» sa han, «blant sine egne vet verdens barn å opptre klokere enn lysets barn.» – «Og jeg sier 

dere: Bruk det bedragerske gods til å skaffe dere venner som tar imot dere i de evige boliger, den 

dag det tar slutt.» ] «Den som er tro i de små ting, han blir også tro i de større, og den som er 

uredelig i smått, han blir også uredelig i stort. Hvis dere ikke er tro når det gjelder det bedragerske 

gods, hvem vil da våge å betro dere de sanne verdier? Og hvis dere ikke er tro når det gjelder 

fremmed gods, hvem vil da gi dere noe til eget eie?» «Ingen tjener kan tjene to herrer. Enten 

hater han den ene og holder av den annen, eller han slutter seg til den første og bryr seg ikke om 

den siste. Dere kan ikke tjene både Gud og pengene.» 

Øvrige lesninger: Amos 8,4-7; 1 Tim 2,1-8 
 
Refleksjon og hovedbudskap 
Fortellingen om forvalteren og Herren hans kan fort bli veldig komplisert, og forvirrende: 

Forvalteren virker jo uærlig, er han da et godt eksempel? Det kan kanskje være en 

løsning å lage egne eksempler som barna kjenner, ut fra læresetningene fra Jesus: Den 

som er tro i  de små ting, han blir også tro i de større. Den som er urederlig i smått, han 

blir også uredelig i stort. Og også: Ingen kan tjene to herrer. Enten hater han den ene og 

holder av den annen, eller han slutter seg til den første og bryr seg ikke om den siste. 

Dere kan ikke tjene både Gud og pengene. 
 
1. Innledning/åpning 

Vi har et bordalter med en duk (med den liturgiske fargen grønn), et lys, en Bibel, et ikon 

og eller et krusifiks. Vi begynner med å ønske alle velkommen og tenne lysene mens vi 
synger ”Dette lille lyset mitt” eller ”La oss vandre i lyset” Som åpningssang kan man også 

synge ”Hvem har skapt alle blomstene?” mens alle barna setter på hver sin lille 

flanellograffigur av enten blomst, stjerner, fugler eller mennesker på flanellografen. Da får 

vi et vakkert alterbilde å se på i begynnelsen. 
 
 

2. Opplegg for formidling av bibelteksten 
.Leder: I dag skal vi snakke om noe som Jesus sa : Den som er tro i de små ting, han blir  

også tro i de store. Det betyr: Den som er til å stole på når det gjelder mindre viktige 

ting, den kan vi også stole på når det gjelder store viktige ting.  Nå skal dere høre en 
fortelling fra jeg var liten [eller: om en liten jente] som handler om akkurat dette. (Bruk 

gjerne denne fortellingen, eller fortell en lignende fra deres liv) 
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Jeg måtte ta bussen til skolen hver dag, og derfor fikk jeg hver dag med meg penger til 

bussbilletten. Noen ganger kunne jeg kjøpe klippekort som varte i mange dager, og noen 

ganger fikk jeg bare nok til to billetter. Ofte var det noen kroner til overs, og da skyndte jeg 

meg inn på butikken ved siden av skolen og kjøpte smågodt for resten av pengene. En dag 

fikk jeg så veldig lyst på en sjokolade som kostet 10 kroner. Men jeg hadde bare én ti-

kroner, og en bussbillett kostet 6 kroner. Hvor mye kunne jeg kjøpe godteri for da?(4 

kroner). Jeg klarte ikke å motstå fristelsen, og kjøpte sjokoladen og brukte opp alle 

pengene mine. Jeg koste meg hele veien ned til busstoppet, og prøvde å glemme at jeg 

ikke hadde penger til bussen. Da bussen kom, måtte jeg snike meg inn bak og late som 

jeg hadde betalt. Heldigvis kom det ingen kontrollør denne gangen, og jeg kom meg hjem 

uten at noen oppdaget at jeg ikke hadde betalt. Men da mamma fant ut hva jeg hadde 

gjort, ble hun veldig alvorlig. Hun sa: Hvis ikke du lærer å bruke penger nå når du er 

liten, blir det enda vanskeligere å bruke penger når du er stor. For da har du mye 

mer penger du skal bestemme over. 
Da skjønte jeg at jeg måtte begynne å øve meg på å bruke pengene mine riktig selv om 

jeg bare var et barn. 
Etter hvert, da jeg ble større og mamma skjønte at jeg hadde blitt til å stole på, kunne hun 

gi meg både 100 og 200 kroner og vite at jeg ikke ville bruke dem på noe dumt. For om jeg 

hadde 10 eller 100 kroner hadde jeg lært at jeg måtte bruke dem riktig. 
 
Og da skjønner vi bedre det Jesus sa: Den som er tro i de små ting, han blir også tro i de 

store.  Den som er til å stole på når det gjelder mindre viktige ting, den kan vi også 

stole på når det gjelder store viktige ting. 
 
Det kan være vanskelig å ha penger. Syns dere det også? Får dere ukelønn, kanskje? 

Kanskje dere har opplevd noe av det samme som meg? 
 
Hvorfor tror dere vi mennesker blir så opptatt av penger? 
Hvem tror dere er mest opptatt av å få penger: de rike eller de fattige? (Bruk gjerne litt tid 

på dette spørsmålet, for her finnes det sikkert flere meninger). Alle mennesker kan bli for 

opptatt av penger uansett om de er rike eller fattige. Da kan pengene bli det viktigste i livet, 

det eneste man er opptatt av. Dette visste Jesus og han sa: Man kan ikke tjene både 

Gud og pengene. Hva betyr det? Når vi tror på Gud, tror vi også at alt som er skapt er 

Guds eiendom. Det betyr at pengene også er fra Gud. Vi bare låner dem fra Gud en liten 

stund, og så          gir vi de tilbake til ham når vi bruker dem på gode ting. 
 
Hva er gode ting å bruke penger på? (Ting vi og andre i nød trenger for å leve.) Hva er ikke 
gode ting? (Ting vi ikke trenger, luksus, -som gjør at vi bare blir opptatt av oss selv) 

 
3. Sang 

Dette lille lyset mitt 
La oss vandre i lyset nr 216 i Adoremus 
Hvem har skap alle blomstene nr 118 i Barnesangboka (Lunde forlag) 

Her er mitt øre nr 100 i Barnesangboka (Lunde forlag. 
 
4. Avslutning 

Vi avslutter med å stå i ring og synge: Her er mitt øre, og tilslutt synger vi velsignelsen 

sammen. Så går vi rolig inn i kirken. 

 


