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Kort disposisjon til hovedopplegg, Jesus som forbilde (nyhetssending) 

MÅL: Konfirmanten skal forstå at det ikke er gode gjerninger som fører oss til Gud, men Jesus i rollen 

som mellommann, forsoner, frelser. 

 

Introduksjon 

- Konfirmantene skal formidle bibeltekster gjennom reportasje, intervju eller SMS. 

- Konfirmantene blir delt inn i fire grupper. De får utdelt bibler, bibelhenvisninger og 

bakgrunnsinformasjon. 10 minutter til å jobbe med oppgavene. 

 

Hoveddel, viktige punkter å formidle 

- Sett sammen de ulike bidragene til et TV-program om Jesus. 

- Hovedpoeng, jmf MÅL: Johannes sier at Jesus var et stort forbilde som gjorde mye bra mot 

mange. Jesus har bedt sine etterfølgere om å gjøre det samme. Likevel hevder Johannes at 

det ikke er våre gode gjerninger som gjør at vi får komme til Gud. Johannes viser til Jesus som 

skal ha sagt: Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg. I følge 

Johannes, betyr det at det er ved å leve i tro på Jesus at vi blir regnet som gode nok for Gud. 

Ikke ved å gjøre mye bra.  

 

Avslutning, med oppsummering 

- Reflektere rundt sammenhengen mellom gode gjerninger og vårt forhold til Gud. 

- Hvordan kan Jesus være et forbilde? 

- Holder det for vårt forhold til Gud at vi har Jesus som eksempel i hverdagen? (For eksempel 

hjelper de fattige, ikke baksnakker, viser omsorg og tillit til andre, selv om de har sviktet?) 

- Hvis ikke: hva mer ønsker Gud av oss? (At vi velger å stole på at Jesus har vært god nok for 

oss, på våre vegne, da Han døde for oss). 

- Hvordan kan vi vise våre venner at vi ikke gjør gode gjerninger for å bli gode nok for Gud, 

men i takknemlighet for at Han elsker oss og har frelst oss? 

 


