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Bønn – Hva er det egentlig? 

Samling 10, Økt 1 

 

 

 

Synes du det er viktig at man ber når man er kristen? 

Synes du det er vanskelig å be? 

Vet du hva bønn egentlig er og …om det skjer noe i det hele tatt når vi 

ber? 
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Bønn – Hva er det egentlig? 

 

 

Lytt til denne sangen:  
(846) Janis Joplin-Mercedes Benz(original) - 

YouTube 

Se gjerne på sangteksten her: 
mercedes benz lyrics - Google-søk 
 

Noe å tenke på … 
Personen i sangen tar kontakt med Gud for å be 

Gud om materiell tjenester i denne sangen. 

Mange tenker at det å be er bare å ramse opp en 

masse ferdiglagde bønner, eller å be Gud om noe 

(slik som hun i sangen). Men, hva om Gud tar 

kontakt med deg?

 

 

Å be er ikke en enveis kommunikasjon. Det er noen som er på den 

andre siden, og denne ønsker kontakt med deg! 
 

 

Rollespillet 
Hvis kateketen din sammen med annen har mulighet til å gjennomføre 

rollespillet «Fader Vår», så gjør dette nå. Dere vil sammen trenge denne 

ekstralenken til teksten «Fotspor i sanden»: Fotspor i sanden - Issuu 

Spørsmål til rollespillet (svar i grupper eller i plenum): 

• Hvis bønn er kommunikasjon med Gud, hvordan skal vi da kunne be hvis vi ikke hører eller ser Gud? 

• Hvorfor kan vi ikke alltid høre og i hvert fall ikke se Gud? 

• Hva forteller historien «Fotspor i sanden» oss? 

• Hvorfor er det så viktig å ha denne kommunikajsonen (altså bønn) med Gud? 

• Det viktigste med bønn er altså å være i kommunikasjon med Gud. Kan det være andre fordeler (ting 

som er bra) ved å be?

  

https://www.youtube.com/watch?v=Qev-i9-VKlY
https://www.youtube.com/watch?v=Qev-i9-VKlY
https://www.google.no/search?q=mercedes+benz+lyrics&bih=746&biw=1536&hl=no&sxsrf=ALiCzsbNg4pML76MRJJrPaLZVmO3cw8G-g%3A1662132534923&ei=NiESY8fgN-TwrwSYsLuoCg&oq=oh+lord+won%27t+you+buy+me+a+mercedes+benz&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYAjIKCAAQRxDWBBCwAzIKCAAQRxDWBBCwAzIHCAAQsAMQQzIHCAAQsAMQQzIHCAAQsAMQQzIHCAAQsAMQQzIHCAAQsAMQQzIHCAAQsAMQQzINCAAQ5AIQ1gQQsAMYATINCAAQ5AIQ1gQQsAMYATIMCC4QyAMQsAMQQxgCMgwILhDIAxCwAxBDGAIyDAguEMgDELADEEMYAjIMCC4QyAMQsAMQQxgCSgQIQRgASgQIRhgBUABYAGCBF2gBcAF4AIABAIgBAJIBAJgBAMgBDsABAdoBBggBEAEYCdoBBggCEAEYCA&sclient=gws-wiz
https://issuu.com/optura/docs/bd20_bisped_mme_-_tro_og_h_p_-_bokm_l_inkl_samisk_/s/10477002
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Bønn – Hva er det egentlig? 

I YOUCAT Konfirmant kapittel 8 kan vi lese om hva bønn er. Les siden 69 til midt på 

side 71 sammen. Se også på referansene til Bibelen og til YOUCAT Katekismen som står i 

margen på YOUCAT Konfirmant (Y # 469 og 499, og Luk 11,9-13)1 

 

 

 

 

I YOUCAT Katekismen står det mer 

om bønn. Sjekk følgende spørsmål: Y 

# 470, 478, 495, 498 

 

 

I Bibelen står det MYE om bønn. Det er fra Bibelen vi læret å be. Jesus snakket om å be, 

han ba selv, og folk både før og etter Jesus (altså i Bibelen) ba også til Gud. 

På følgende nettside referes det til mange steder i Bibelen der det er snakk om bønn: 

15 bibelvers om bønn | iTro 
 

Rollespillet igjen 

 

Nå er det deres (konfirmantenes) tur til å 

gjennomføre rollespillet. Lev dere inn i det 

så godt dere kan. Gjør gjerne endringer til 

teksten også (bare det ikke blir useriøst), 

hvis dere har noen gode idéer. Noe av det 

viktigste er at fremføringen blir så realistisk 

som mulig.

 

 
1 Husk: Bokstaven Y referer til YOUCAT Katekismen, og så kommer nummeret (#) dere skal lete etter i boka (ikke sidetallet). 

https://itro.no/tema/15-bibelvers-om-bonn/

