Samling #6

Kvinnen som
fikk syndene
tilgitt
(Lukas 7.36-50)

Materiell du trenger:
● En kurv eller et nett
● To eller tre skjerf
● Noen lufttette bokser med
forskjellige ting oppi, for
eksempel såpe, kaffepulver,
ketsjup, krydder, godluktene
krem/salve. (Dagens hint)

Minnevers:
“Den som har fått mye tilgitt,
elsker mye. Den som har fått
lite tilgitt, elsker lite”. (Fritt
oversatt fra Lukas 7.47)
Skriv på et ark og heng på
ytterdøra, så alle ser når de
kommer til familiegruppe.
Få gjerne et av barna til å
lage denne plakaten.

Samlingen:

Aktivitet:

Film: Se undervisningsfilmen om
kvinnen som fikk syndene tilgitt.

Maria hadde med seg en alabastkrukke med fin nardussalve.
La de eldste barna bruke en
telefon eller iPad til å google
hva en alabastkrukke er og hva
nardussalve er? Kan denne
salven sammenlignes med noe vi
bruker i dag?

Hva har vi i kurven/nettet?:
Sitt i en ring og ønsk velkommen.
Velg to eller tre personer som
får et skjerf foran øynene. La de
lukte og gjette hva som er oppi
de ulike boksene. Koble det til
dagens tema.
Takkebønn: Send et gripekors
eller lignende rundt i ringen. Den
som har korset kan si takk til
Jesus for en ting som har skjedd
denne uka eller noe han/hun er
takknemlig for i dag.
Samtale:
1. Hvorfor tror dere Maria gjorde
alle disse tingene for Jesus?
(Fordi hun var glad i ham og
gjorde det hun kunne for å
vise det)
2. Simon var tydeligvis en
respektert mann i byen,
men Jesus forteller ham alle
tingene han ikke hadde gjort
for Ham. Hvordan tror du
dette var for Simon? Hva tror
du han lærte den kvelden?
3. Hva forteller dette oss om hva
som er viktig for Jesus?

Resten av gruppen kan leke
“Lukte-hviske-leken”. Alle sitter
i en ring. La en person komme
frem og lukte oppi en av boksene
du hadde fra starten. Personen
setter seg ned og hvisker hva det
luktet til sidemannen, som igjen
hvisker videre til nestemann.
Gå helt rundt. Er det fortsatt det
samme?

