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START 

Vend blikket mot Gud; hva kan 
du takke for siden sist? 
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Konfirmantene: 
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Fri bønn 
 
Disippelbønnen  
Herre Jesus Kristus,  
Du står her foran meg,  
Du er også bak meg,  
Du er på min høyre side,  
Du er på min venstre side,  
Du er over meg,  
Du er under meg,  
du omgir meg på alle sider,  
du bor i mitt hjerte,  
du gjennomtrenger meg helt  
og du elsker meg,  
Herre Jesus.  
Amen	 

 
 
 
…SANNHET…ALLVITENDE…TILSTEDE…ALLMEKTIG 

På menighetsweekenden ble det satt fokus på noe av det Gud er. Disse fire 
begrepene dekker noe av det. Gud er også uendelig, nådefull, kjærlighet, 
nidkjær og vakker - og mer til. Guds ord er kilden for å oppdage og erfare 
mer av Ham.  
GUD ER SANNHET. Han er sann uansett hva vi tror. Det finnes ikke noe som 
er «sant for meg», selv om vi kan tro ulikt. Sannhet er universell. Hvis ikke, 
er det ikke sannhet. At Gud er sannhet, betyr at vi kan stole på Ham og det 
han sier i sitt ord, Bibelen. 
GUD ER ALLVITENDE. Gud ser oss og våre liv. Han kjenner oss fra 
begynnelsen av og vi kan ikke ha hemmeligheter for Gud. Det kan ved 
første tanke virke overvåkende, men det gir en bunnløs frihet, fordi vi 
trenger ikke prøve å skjule noe for Gud. Vi kan leve helt åpent om våre liv 
– og særlig om våre svakheter. 
GUD ER TIL STEDE. Adam, Eva og Jona prøvde alle å gjemme seg for Gud. 
Det har ingen hensikt. Evangeliet er at Guds rike er kommet nær. Gud er 
her! Han er nær deg. Han går med deg gjennom gode og vonde dager. 
Han elsker deg, gråter med deg og gleder seg over deg. Han sendte Jesus 
til oss, slik at vi kan følge Ham og vite at han alltid er nær, på tross av oss. 
GUD ER ALLMEKTIG. Allmektig betyr at Gud kan gjøre alle ting. Når Gud 
er allmektig, finnes det da noe vi ikke kan be ham om? I bibelen hører vi 
om store under som Gud gjør. Han gjør fortsatt under, og det må vi bare 
takke og prise ham for. Gud gjør sin vilje. Vi kan ikke kjenne hans vilje i 
alle ting, og noen ganger kan det virke som han ikke hører våre bønner. 
Det gjør han, alltid. Men vi må bøye oss for hans vilje – selv om vi ikke 
forstår – for Herren er Gud, ikke oss.  

SAMTALE 

1. Innledningsteksten: Hva skaper reaksjon hos deg? 
2. Les bibeltekstene høyt, så hver for seg.  
3. LYTT og noter gjerne ned tanker du får; hva taler Gud om til 

deg? Hva er Guds invitasjon til deg i dette her og nå? 
4. Er det noen bønner i dine tanker som du ikke våger håpe eller tro 

på? Er det noe du vil be om som du har gitt opp å be om? 
5. Hvordan kan du PRAKTISERE det du ble minnet om i hverdagen? 
6. Hva vil du dele med de andre på gruppa? 
7. Fra sist; hvilke tanker har du gjort deg om evangeliet? 

 

 

«Gud er mitt sterke vern, 
han gjør min ferd hel.» 

Samuel (2.Sam 22,33) 
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