Kurskveld 10: Hva med fremtiden?
Introduksjonsaktivitet (10 minutter)
Alternativer Beskrivelse

Hva jeg sier

Velkommen

Velkommen til den siste meg@Gud-samlingen. Det er trist, ikke sant? Men det er bra at vi kan være
sammen litt lenger denne gangen. Temaet i dag er fremtiden!

Fremtidige planer

Hvilke planer har du? Hvilke planer har du for dette året? De neste 10 årene?
(ta en runde og hør på noen av planene deres)
Hvilke planer har du når du kommer til himmelen?
(ta en runde og del med hverandre)
Gud har fremtidige planer. For deg og meg. For verden. For universet. For himmelen.
I dag/denne helgen vil vi gå litt dypere inn i hva Bibelen sier om fremtiden.
Og vi starter med å se på den siste episoden av meg@Gud.

Hvordan er
himmelen?

VIS DVD-en (26 minutter)

Hva jeg
trenger

Debrief (5 minutter)
Alternativer
Følelser om
fremtiden

Beskrivelse
Gruppen gir en respons på
DVD-en ved å uttrykke sine
følelser om fremtiden.
Etterpå setter de
klistremerker på arkene.
De leser om hvordan Paulus
stilte seg til fremtiden.

Hva jeg sier
Mennesker har forskjellige følelser når de tenker på fremtiden. Og det er greit at vi har
forskjellige følelser når vi tenker på Bibelens beskrivelse av fremtiden. Hvordan føler du
deg når du hører om Jesu gjenkomst og de som Herren ikke kjente igjen, og om himmelen
og prøvelser?
Dere har noen klistremerker. Det er 7 ark som er hengt opp. På hvert ark er det skrevet
ned en følelse: begeistret, glad, lettet, redd, nervøs, bekymret, spørrende.
Hvilke følelser sitter du igjen med etter å ha sett på dagens DVD? Bruk klistremerkene
dine og sett dem på de arkene som beskriver det du føler om Bibelens beskrivelse av
fremtiden.
(Gi dem 3 minutter å gjøre dette på)
Fortell: Hvem var Paulus? (gi tid til respons). Han var en viktig apostel. I mange år tjente
han Gud, ledet menigheten, reiste rundt og forkynte evangeliet. Han var ute på flere
misjonsreiser, hvor han hadde blitt tatt i mot på forskjellige måter. Han etablerte nye
menigheter, men han ble også banket opp, steinet, pisket, kalt for alt mulig, folk prøvde å
drepe han, i tillegg hadde han vært i fengsel flere ganger. Da han skrev sitt brev til
menigheten i Filippi, satt Paulus i fengsel. Han visste ikke om han ville overleve, eller blir
henrettet. Han regnet nesten med å bli henrettet.
I denne situasjonen tenkte han på fremtiden, og på Jesu gjenkomst. Les hva han følte om
fremtiden i filipperne 1,19-24.
Hvor hadde Paulus satt sine klistremerker hvis han hadde vært her i dag?
Kan dette være en god måte å tenke på fremtiden på?

Hva jeg trenger
Klistremerker
Skrevet ut
arkene som
henges opp

Gå dypere/Bibelstudiet (30 minutter)
Alternativer

Beskrivelse

Hva jeg sier

1. Jesu
gjenkoms
t
(20 min)

Les Bibelversene som beskriver Jesu gjenkomst.
Hva opplever vi?

2. God
nyhet for
universet
(10 min)

Gjenskapelse – en ny himmel og en ny jord.
En del av den gode nyheten

Nå har dere hørt en del om Jesu gjenkomst.
Bibelen sier en god del om den hendelsen. Ikke overraskende
egentlig, da det kommer til å være en stor sak. Nå skal vi åpne
Biblene våre og se om vi kan finne ut litt mer om hvordan det blir å
oppleve Jesu gjenkomst.
(Bruk arket, «Jesus Kommer»).
Bibelen sier at vi skal til himmelen. Men det er ikke den endelige
løsningen Gud har for menneskene. Vi ble jo skapt på jorden.
Denne jorden er vårt hjem.
I det aller siste kapittelet i Bibelen, leser vi om at Gud har planer
om å skape jorden på nytt – å bygge et nytt hjem for oss her på
jorden. (Les Åpenbaringen 21,1-5)
Forestill dere at dere er journalister fra en annen planet. Tenk over
det vi har lært de siste 5 kveldene vi har vært sammen – Guds mål
med skapelse, hvordan det ble ødelagt, Guds løsning gjennom
Jesus og menigheten og Guds fremtidige planer.
Dere er journalister som ser på dette og skal rapportere etter at
den nye jorden er skapt. Hvilke overskrift velger dere? Skriv en
ingress på 1 setning som oppsummerer det hele.
(del i grupper på 3-4)

Hva jeg
trenger
Utskrift av
arket,
«Jesus
Kommer»

Blankt ark
Fargeblyanter
eller tusj

Stilletid
Alternativer Beskrivelse
Hva jeg sier
Takkebønn Ta en runde hvor alle sier noe om hva de har fått ut Før vi ber i dag lurer jeg på om det er noen som vil være med til
av meg@Gud.
himmelen?
Gleder dere dere til det?
Popkornbønn hvor vi takker Gud for den tiden vi
Når vi bestemmer oss for å bli med i Guds rike, ønsker Jesus at vi
har brukt sammen med han og hverandre gjennom skal døpe oss. Er det noen som har lyst å si i fra nå om at de har lyst
meg@Gud.
til å bli døpt? Det kan vi ordne…
Nå har vi gått gjennom mye i meg@Gud. Hva har dere satt mest
pris på? Hvilke temaet har hjulpet deg mest. (Ta en runde med
tilbakemeldinger).
Nå tar vi en popcornbønn. Vi kan takke Gud for alle disse tingene.
Jeg ber en avslutningsbønn til slutt.

Hva jeg trenger

Redd

Glad

Bekymret

Begeistret

Lettet

Nervøs

Spørrende

Jesus kommer!
Les følgende Bibelvers og bruk kolonnene for å beskrive hva dere
kommer til å oppleve.
Apostlenes Gjerninger 1,9-11
Matteus 24,23-27
Matteus 25,31
1. Tessaloniker 4,13 til 5,2
2. Peter 3,10

HVA SER DU?

HVA HØRER DU?

HVA OPPLEVER DU?

Enden er ikke enden…
Del i grupper og se på følgende spørsmål og Bibelvers sammen.

Les Åpenbaringen 20,1-6
Hvem er «dragen»? v. 2
Hva skjer med dragen etter Jesu gjenkomst? v. 2-3
Hva skjer med Guds folk når de kommer til himmelen? v. 4

Les Åpenbaringen 21,1-5
Beskriv hva som skjer etter «de 1000 år» .

Når man er på ferie sender man noen ganger et postkort. Jobb i gruppene deres. Forestill dere at
dere er turister fra en annen planet etter at den nye Jerusalem er kommet ned til jorden. Jorden er
skapt på nytt og synd og ondskap finnes ikke lenger. Jesus har frelst verden.
Oppgave:
Klipp ut postkortet under. Tegn et bilde på den blanke siden, og skriv en hilsen fra den nye jorden på
den andre siden av postkortet.

