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Kort disposisjon til hovedopplegg, Jesus som forbilde 

 

MÅL: Konfirmantene skal reflektere over hvordan Jesus kan være et forbilde for oss og hvorfor vi skal 

følge Ham. 

Introduksjon 

- Lek: «Hermegåsa». Poeng: Hvem følger vi? Jesus har bedt oss om å følge Ham. 

Hoveddel, viktige punkter å formidle 

- Vis filmklipp: The Simpsons – Classics: The Greatest Hits: Trash of the Titans. Poeng: Jesus er 

et annerledes forbilde. 

- Å velge seg Jesus som forbilde, kan føre til at vi må forandre på ting i livet. Men 

konsekvensene er likevel gode og varige. 

- Mimelek. Poeng: Kristne ønsker å ligne på Jesus. Likevel er det ikke alltid lett å se at en 

forsøker å etterligne ham. 

- Bibeltekster: Dramatisering/gjenfortelling. Poeng: Hvordan er Jesus? 

- Jesus skiller seg ut, fordi Han er mer enn bare en inspirasjon til å gjøre gode ting: 

Han har evnen til å lytte til hver eneste én av oss, han bryr seg om oss alle. 

Han har gitt oss Den hellige ånd, som vil hjelpe oss til å velge riktig. 

Å følge Jesus, er først og fremst å tro på ham, gi sitt liv til Ham. Det er noe annet enn å gjøre 

så godt vi kan. 

Å følge Jesus, er å leve et ekte liv, både nå og i all evighet. 

- Vise filmklipp: The Simpsons – Classics: The Greatest Hits: Trash of the Titans. Poeng: Jesus 

har en plan og en løsning for oss.  

- Løsningen: 1 Joh 1,9: Dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han 

tilgir oss syndene og renser oss for all urett. 

Avslutning, med oppsummering 

- Vi trenger Jesus. Han levde et perfekt liv for oss, slik at vi skal få komme til Gud. 

- ”Hermegåsa”: Hvem følger vi? Jesus har bedt oss om å følge ham. 

- Homer blir ordfører: Jesus er et helt annerledes forbilde. Ikke så attraktive løsninger, men 

løsninger med gode og varige konsekvenser. 

- Mimelek: Det er ikke alltid lett å se at de kristne prøver å ligne på Jesus. Men i 

bibelfortellingene ser vi hvordan Jesus egentlig er. 

- Homers stolthet står for fall: Jesus vil hjelpe oss når vi roter det til. Han er et forbilde som 

ønsker å være der for oss. 

 


