Bønn Arthur Christmas
Emne:

Bønn

Film Klipp: Arthur Christmas Start 00:46

Stopp 3:28

Bibelvers: Filipperbrevet 4:6-7
1 Johannes 5:14-15
Tessalonikerbrevet 7:17

Utstyr:

Lapper til hviskeleken
Mobiltelefon
Bibel
Dvd og mulighet for å vise filmklipp
Kjeks eller litt frukt til smågruppesamlingen
Utstyr til aktivitet: Papirarmbånd, tusjer, klistremerker etc
Gruppelederark
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Lek:
Hviskeleken
Skriv ned morsomme setninger på lapper – en setning pr lapp
Del barna inn i passe store grupper 10-15 -som setter seg i sirkler.
La et barn A trekke en lapp. Barnet leser lappen inni seg og hvisker setningen til
sidemannen som hvisker videre til sin sidemann osv. … det hviskes helt rundt
til den som sitter ved siden av A Denne sier setningen høyt.
Setningen kan bare hviskes en gang pr person…. Man må hviske videre det man
hørte. Lek så lenge det er gøy J

Innledning:
Dette var hviske-leken. På engelsk heter denne leken Telefonleken.
Telefonen er en av de største oppfinnelsene som er gjort, fordi den fullstendig
har forandret hvordan vi mennesker kan kommuniserer (snakker) med
hverandre på. Telefonen gjorde det mulig for folk å snakke med hverandre selv
om de ikke var i samme rom, by eller land.
Telefonen har utviklet seg fra fasttelefon som er skrudd fast i veggen til
mobiltelefoner som vi kan ha med oss over alt.
Den første mobiltelefonen ble oppfunnet i 1973, men du kunne ikke kjøpe en
mobiltelefon før i 1983, og da kostet den mellom 20 – 30 000 kr
Jeg prøvde en mobiltelefon første gang i 1993. Det var en blytung kasse med
håndtak, ledning og et telefonrør…. Man kunne ikke stå og holde den – det var
den for tung til og slapp du den på tåa di fikk du vondt.
I 1983 eide under 1% av verdens befolkning en telefon
I 2010 eide over 73% av verdens befolkning en mobiltelefon, det betyr at der er
over 5 milliarder mennesker som har en slik en (vis en mobiltelefon)
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For oss så har mobiltelefonen blitt helt nødvendig….Hvorfor tror dere mobilen
er så populær:
•
•
•
•
•

Spille
Surfe på nett
Musikk
Snakke
Chatte

Den gir oss en fantastisk mulighet til å komme i kontakt med vennene våre…

I dag skal vi snakke om bønn og hva det er for noe. Mange mennesker er litt
flaue og tør ikke be fordi de ikke forstår hva det er for noe eller er usikre på
hvordan det gjøres. Mange tror det er vanskelig og komplisert og at man må
følge spesielle ritualer, stå eller sitte i spesielle stillinger og bruke vanskelige
ord. Derfor lar de bare være å be. Men sannheten er at det er like lett å be til
Gud som det er å snakke i mobilen med en venn.
Bønn er når vi og Gud snakker sammen
Hva sier bibelen om Gud:
La Guttene reise seg og lese høyt i sammen fra tekst på Power-Point
Filipperne 4:6-7
Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall
på ham med takk. 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres
hjerter og tanker i Kristus Jesus

Dette er et kjempefint løfte om hva som kommer til å skje når du ber. Vi kan
dele bibelverset inn i to deler:
Den første delen sier at vi ikke skal bekymre oss for noe men legge alt vi har på
hjerte fram for Gud og takke ham.
Det betyr at når jeg gruer for noe, eller er redd eller nervøs, eller jeg ikke har
peiling på hva jeg skal velge eller gjøre, eller når jeg føler meg aleine…UANSETT
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HVA så kan jeg snakke med Gud. Ingenting er for lite eller for stort til å snakke
med Gud om. Han ønsker å høre fra meg. Han vet jo allerede hvordan jeg har
det, likevel vil han at vi skal komme til ham og snakke med ham.
Nå skal vi se et lite klipp fra filmen Arthur Christmas. Hver eneste jul sender
mange barn brev til Julenissen, de håper at han leser det og gir dem det de
ønsker seg. Julenissen er pappaen til Arthur, og det er Arthur sin jobb og lese
alle brevene fra barna. La oss se hvordan Arthur gjør jobben sin:
Filmklipp Arthur Christmas start 00:46 stopp 3:28
Beskrivelse av klippet: Arthur leser brevet fra ei lita jente som ønsker seg en
sykkel fra julenissen. Denne jenta synes det er vanskelig å tro på julenissen.
Arthur tar jobben veldig alvorlig og han svarer på hvert eneste brev til
julenissen. Han vil ikke at noen ønsker skal mangle på juleaften.

Undervisning:
Arthur leser hvert eneste brev som postes til julenissen. Ikke bare leser ham
dem, han svarer på brevene også. Arthur vil ikke at noen ønsker skal bli borte.
Han vil at alle barn skal vite at Julenissen har fått brevet deres og at han vil
sørge for at de får leker på juleaften.
Akkurat som Arthur leser hvert eneste brev, hører Gud hver eneste bønn vi ber.
Det har ingenting å si om bønnen er liten eller stor, uansett er den viktig for
Gud. Han ønsker å høre fra deg. Nå skal vi se på andre del av bibelverset vi
leste..
Den andre delen av verset forklarer hva som skjer når vi ber, når vi snakker
med Gud. Det begynner med det lille ordet OG, men det er viktig fordi det
binder disse to delene sammen …. Be OG … dette lille OG lover oss hva som vil
skje… at Guds fred skal bevare hjertet og tankene våre i Jesus….
Guds fred vil være med oss når vi er bekymra, når jeg gruer for noe, eller er
redd eller nervøs, eller jeg ikke har peiling på hva jeg skal velge eller gjøre, eller
når jeg føler meg aleine…UANSETT HVA …. Guds fred vil fylle oss og være med
oss uansett hva vi måtte oppleve
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Bønn gir oss mulighet til å koble oss på Gud, komme i kontakt med ham

Jenter nå er det deres tur til å lese fra bibelen 1Johannes 5:14-15
Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som er etter
hans vilje. 15 Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet vi at vi
allerede har det vi har bedt ham om.

Dette bibelverset er også en fantastisk løfte fra Gud, om hva som skjer når vi
ber:
• Gud hører oss
• Ber vi etter hans vilje vil han gi oss det vi ber om
Gud ønsker at bønn skal være en stor del av livet vårt. Bønn hjelper oss til å bli
bedre kjent med Gud, og forstå det som han vil for oss.

Jeg skal gi dere et eksempel som dere kan tenke litt på.
Tenk deg at du og din beste venn, din aller aller beste venn snakket sammen
bare 1 til 2 ganger i uka… og når dere snakket sammen var det kanskje sånn:
Hei… vi tapte fotballkampen….. jeg spiste bare 6 Chicken mc Nuggets på Mc
Donald, for 9 var alt for dyrt …. Jeg har vondt i ankelen. Dere snakker aldri mer
enn kanskje ett minutts tid..
Dere hadde kanskje ikke vært bestevenner så veldig lenge…hvorfor ikke?
• Dere snakker ikke ordentlig sammen
• Dere bruker ikke tid i sammen
Bestevenner snakker sammen om alt som skjer i livene deres. Dere sover over
hos hverandre. Dere henger sammen etter skoletid. Å være bestevenner betyr
at man bruker tid i sammen.
På samme måte er det med oss og Gud. Han ønsker at vi skal bruke tid sammen
med Ham. Derfor vi han at vi skal be til Ham
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1 Tessalonikerbrev 5:17 sier Be uavbrutt… det betyr hele tiden… vi kan alltid
komme til ham, når vi vil, for å spørre om råd og hjelp.

Smågruppesamling:
1. Hvordan vil du beskrive bønn i ditt liv på en skala fra 1 -10 (1= har
aldri bedt 10= jeg ber hvert eneste sekund på dagen, jeg er en
proff;-)
2. Beskriv bønnelivet ditt: Når ber du, Hvor ber du, hvor lenge ber du.
Kan du si noe om hva du vanligvis pleier å be Gud om
3. Er det lett for deg å be Hvorfor, hvorfor ikke? Hva hindrer deg i å
be mer?
4. Hvis poenget med bønn ikke bare er å spør han om å få en masse
ting men også å bli venn med Gud … forandrer det måten vi
forklarer hva bønn er for noe på?
5. Hvordan kan det å bruke tid sammen styrke et vennskap
6. Når du skal bli kjent med en person er det best å være sammen
med andre eller å være alene? Kan dette si noe om hvordan vi bør
bruke tid sammen med Gud? Er det viktig å være aleine med Gud?
7. Hva er det viktigste du har lært av samlingen i dag

Forslag til Aktivitet:
La barna skrive et av bibelversene på et papirarmbånd (kan bestilles på nett) og
pynte med klistremerker etc…
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Gruppeleder-ark:
Den første siden er en oversikt over hva som skjer i fellessamlingen
Den andre siden er spørsmålene dere snakker om i smågruppene
1. Hviskeleken
La et barn A trekke en lapp. Barnet leser lappen inni seg og hvisker setningen til
sidemannen som hvisker videre til sin sidemann osv. … det hviskes helt rundt
til den som sitter ved siden av A Denne sier setningen høyt.
Setningen kan bare hviskes en gang pr person…. Man må hviske videre det man
hørte. Lek så lenge det er gøy J

2. Innledning
Filipperne 4:6-7
Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og
kall på ham med takk. 7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare
deres hjerter og tanker i Kristus Jesus

3. Filmklipp
Beskrivelse av klippet: Arthur leser brevet fra ei lita jente som ønsker seg
en sykkel fra julenissen. Denne jenta synes det er vanskelig å tro på
julenissen. Arthur tar jobben veldig alvorlig og han svarer på hvert eneste
brev til julenissen. Han vil ikke at noen ønsker skal mangle på juleaften.
4. Undevisning
1Johannes 5:14-15
Og dette er vår frimodige tillit til ham: at han hører oss når vi ber om noe som
er etter hans vilje. 15 Og når vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, så vet
vi at vi allerede har det vi har bedt ham om.

1 Tessalonikerbrev 5:17 sier Be uavbrutt… det betyr hele tiden… vi kan
alltid komme til ham, når vi vil, for å spørre om råd og hjelp.
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5. Smågruppesamling
Les igjennom spørsmålene og bruk de som er hensiktsmessige for din gruppe

• Hvordan vil du beskrive bønn i ditt liv på en skala fra 1 -10 (1= har
aldri bedt 10= jeg ber hvert eneste sekund på dagen, jeg er en proff;-)
• Beskriv bønnelivet ditt: Når ber du, Hvor ber du, hvor lenge ber du.
Kan du si noe om hva du vanligvis pleier å be Gud om
• Er det lett for deg å be Hvorfor, hvorfor ikke? Hva hindrer deg i å be
mer?
• Hvis poenget med bønn ikke bare er å spør han om å få en masse ting
men også å bli venn med Gud … forandrer det måten vi forklarer hva
bønn er for noe på?
• Hvordan kan det å bruke tid sammen styrke et vennskap
• Når du skal bli kjent med en person er det best å være sammen med
andre eller å være alene? Kan dette si noe om hvordan vi bør bruke
tid sammen med Gud? Er det viktig å være aleine med Gud?
• Hva er det viktigste du har lært av samlingen i dag
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