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29. søndag i det alminnelige kirkeår - år C 

 
Evangelium: Luk 18,1-8 På den tid fortalte Jesus disiplene en lignelse, om at de alltid 

skulle be og aldri gå trett: «I en by var det en dommer som hverken fryktet Gud eller 

hadde respekt for noe menneske. Men så var det en enke der i byen, og hun kom gang på 

gang til ham og sa: 'Gi meg rett overfor min motpart.' Lenge ville han ikke vite av det, men 

til slutt sa han til seg selv: 'Enda jeg hverken frykter Gud eller har respekt for noe 

menneske, så volder denne enken meg slikt bryderi at jeg får gi henne rett, ellers ender 

hun med å plage livet av meg.'» Og så sa Herren: «Dere hører hva denne falske 

dommeren sier! Og så skulle ikke Gud gi  sine utvalgte rett, de som roper til ham dag og 

natt, selv om han synes å gi seg tid? Jo, jeg sier dere: Han skal snart nok gi dem deres 

rett! – Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?» 

Øvrige lesninger: 2 Mos 17,8-13; 2 Tim 3,14-4,2 
 
Refleksjon og hovedbudskap 
Hovedfokus i denne teksten er kontinuerlig bønn samt påminnelse om hvor stor Gud er hva 

gjelder å bønnhøre sine barn. Som forberedelse og fordypning kan bønn være ideelt. Å 

tørre å stole på at Gud gir oss den hjelpen vi trenger når vi skal videreformidle dagens 

evangelium til barna. 
 
Til fordypning: Bruk noe tid for deg selv på å meditere over ordene i Fader Vår. 
 

 
Forberedelse: Det er mange dype spørsmål i formidlingsdelen denne gangen. Husk å 

tenke gjennom dem selv på forhånd, denne gangen er det ekstra viktig å ikke være 

uforbedredt! 
NB! Dette er spørsmål hvor det ikke finnes enkle svar. Gjør klar enkle rekvisitter til 

dramatisering av teksten, for eksempel skaut til kvinnen og stol til dommeren. 
 
1. Innledning/åpning 

Vi tenner et lys, slår korsets tegn. Barna får i oppgave å be Fader vår mens man ber for 

den som står ved siden av seg. Vi lukker øynene og holder hverandre i hendene mens vi 

gjør dette. 
 

 

2. Opplegg for formidling av bibelteksten 
 
Hva er en dommer? Kateketen (K) spør barna hva en dommer er. Tanker som kan komme 

opp: En fotballdommer, en dommer i en rettsak osv. Når alle som vil har kommet med 

forslag til hva slags dommere som finnes, prøver vi å finne et fellestrekk ved alle 

dommere; her kan man la barna få tenke seg til flere fellestrekk dommere kan ha. Men for 

å knytte det opp til  det kommende evangeliet kan K forsøke å trekke i trådene slik at man 

slår sammen dommernes felles trekk til følgende: ”en som gir noen rett” (pass på at barna 

skjønner hva  det betyr). 
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K sier til barna at hun trenger to frivillige; en dommer og en kvinne som gjerne vi ha rett. De 

kan få hver sin rekvisitt for å skille dem fra hverandre og for å skape litt spenning. For 

eksempel kan kvinnen få et skaut/skjørt eller lignende og dommeren kan få en høy stol 

som han sitter på og som gjør ham ”større” enn kvinnen. 
 
K gjenforteller evangeliet. Det er viktig at K på forhånd kjenner teksten godt og kan 

gjenfortelle den muntlig uten å se så mye i teksten. Å ha øyekontakt med barna, både de 

som spiller og de andre, er nødvendig for å skape engasjement og innlevelse. 
 

Når lignelsen starter, er hovedfokus med en gang på dommeren i byen det fortelles om. 

Da ser vi på det barnet som spiller dommeren. Så kommer det en enke til dommeren. 

Hun som spiller enken kommer bort til dommeren. ”Gi meg rett ovenfor min motpart”, sier 

hun. Kanskje må ordet motpart forklares for de yngste. Deretter sier dommeren først nei, 

kanskje kan dette vises fysisk ved at K forklarer at dommeren kan riste på hodet. Men så 

kommer kvinnen tilbake gang etter gang etter gang. Her kan det være spennende hvis 

man fysisk spiller dette. Den som spiller kvinnen kommer og går og kommer og går, og 

ber dommeren om det samme. Men dommeren rister på hodet gang på gang. Men så, 

sier K, så en dag var dommeren så lei at maset hennes at han gav henne rett fordi han 

ikke orket å høre mer på maset hennes. K forteller evangeliets slutt med Gud som hører 

dem som ber. 
 
Sammen med barna kan K nå filosofere over hvordan Gud ligner på dommeren i 

fortellingen. Dommeren var ikke snill, Jesus kaller ham en falsk dommer. Er det på denne 

måten han ligner på Gud? Nei. Jesus ønsker å si at når selv en som er urettferdige, kan 

gjøre det riktige,      kan man virkelig stole på at Gud vil gjøre det gode, han som er 

rettferdig og elsker oss. 
Dommeren ble lei av maset, tror dere Gud blir lei av at vi ber? Nei, Gud ønsker at vi skal 

be. Hvorfor ønsker han det, tro? Hva gjør bønn med oss? Spør barna: vet dere om noen 

som  ber mye? Ber dere noen gang? Er det noen ganger vi ber ekstra mye? Jo, når vi 

ønsker noe veldig sterkt, for eksempel når noen er syke.  Kanskje har noen eksempler fra 

eget liv. Det er også mange som ber for oss. Kirken er over hele verden, det er alltid noen 

som ber. Snakke om ulike typer bønn, mennesker som har ”som jobb å be”… 
 
 
 
3. Sang 

Vår Gud er så stor (s. 19 i Min båt er så liten, nr. 109 i Barnesalmeboka 

Jeg er trygg hos deg (nr 186 i Adoremus) 
 
 

4. Andre punkter som kan tas med 
Oktober er Mariamåned, og det er lurt å be Hill Deg Maria. Vi legger vekt på ordene NÅ og 

I VÅR DØDSTIME. Gjennom denne bønnen ber vi om Guds nåde for øyebikket NÅ og i 

den timen vi dør. 
 
5. Avslutning 

Utdeling av klistremerker, korsets tegn, Hill deg Maria. 
 

 
 


