
Et undervisningsopplegg fra KonfirmantOnline.no 
 

Kort disposisjon til hovedopplegg, Bønn 

 

HOVEDMÅL: Konfirmantene skal reflektere rundt bønnens funksjon og Gud som adressat for 

bønnene. 

Introduksjon 

- Aktivitet: Velg mellom en av to aktiviteter som introduksjon til timen. Drama eller 

spørreundersøkelse. 

 

Hoveddel, viktige punkter å formidle 

- Vis filmklipp 1: Bruce Almighty. Poeng: Gud ønsker at vi skal komme til Ham med livene våre. 

Noen ganger kan et bønnesvar ta lang tid og det er først når det har gått litt tid at vi ser hva 

Gud faktisk svarte. Ofte er svaret annerledes enn det vi forventer eller håper. 

 

- Vis filmklipp 2: Bruce Almighty. Poeng: Å be etter Guds vilje. Det kan være vanskelig å se livet 

i en større sammenheng. Det vi ber om, kan også være preget av det. 

 

 

- Vis filmklipp 3: Bruce Almighty. Poeng: Det er forskjell på det filmen sier og det Bibelen 

forteller oss om bønn. I filmklippet forsvinner Gud opp en trapp, og sier at problemet til 

menneskene er at de alltid ser opp for å finne svarene, mens svarene ligger i dem selv. 

Bibelen er imidlertid klar på vi mennesker ikke har alle svar. Vi er ikke allvitende. 

 

- Eventuelt: vis filmklipp 4: Bruce Almighty. Poeng: Bønn handler ikke bare om at vi skal 

påvirke Guds vilje, men at Gud også får forandre oss. 

 

 

Avslutning, med oppsummering 

- Aktivitet: Skrive egen bønn. Poeng: Det viktigste er ikke hvordan vi ber, men at vi kommer til 

Gud med livet vårt.  

- Be Vår Far i Himmelen. Poeng: Jesus lærte oss å be. 

- Drama: Vi kan be til Gud om alt, alltid. 

- Filmklipp. Bruce vil gi Gud sparken, men Gud vil vi skal komme til Ham med det som er 

vanskelig, for Han er en aktiv lytter til bønnene våre. 

- Filmklipp. Bruce velger enkle løsninger, og svarer ja på alle bønner. Men Jesus vil lære oss å 

be etter Guds vilje. 

- Bibelen er klar på vi mennesker ikke har alle svar. Vi er ikke allvitende. 


