Kurskveld 6: Hvorfor skapte Gud verden?
Introduksjonsaktiviteter (10 minutter)
Alternativer

Beskrivelse

Hva jeg sier

Fortell om en
god venn

Hva er en god venn? Hvorfor er vennskap
så viktig for oss? Hvordan er de uten
kontakt med andre – å være i total
isolasjon?

Hei alle sammen. I et tidligere program stilte vi spørsmålet, «skapte Gud
verden?» Da fant vi ut at det ikke er dumt å tro på en Gud som skaper og at de
vitenskapelige observasjoner som gjøres er i harmoni med det som er beskrevet
i Bibelen.
Men vi spurte ikke hvorfor Gud skapte verden? Hva var poenget med det? Hva
var meningen med skapelsen?
Et spørsmål vi mennesker ofte stiller, er hva meningen med livet er. Hvis vi kan
finne ut av hvorfor Gud skapte verden, kanskje vi også kan finne ut hva
meningen med livet er.
Tenk på en god venn du har. Hvorfor er denne personen en god venn?
Vi tar en runde, alle skal nevne en venn og hvorfor den personen er en god venn.
Hvorfor er vennskap så viktig for oss?
Hvordan hadde du hatt det uten vennskap?
Hva skjer med de menneskene som er isolerte? (Google «effects of solitary
confinment» for å se hvor ødelagt mennesker blir uten vennskap/kontakt med
andre mennesker).
Bibelen sier at vi er skapt i Guds bilde. Grunnleggende så er vi mennesker
sosiale. Kan dette være en del av Guds bilde? Og kan dette gi oss en ledetråd til
å kunne svare på hvorfor Gud skapte verden?

Hva jeg
trenger

VIS DVD-en (26 minutter)

Debrief (10 minutter)
Alternativer

Beskrivelse

Hva jeg sier

Hva har disse til
felles?

Oppsummering av hovedpoengene i DVD’en

Denne DVD-en gikk igjennom mye! Det ble nevnt følgende ting
underveis:
- Sabbaten
- De ti bud
- Treenigheten
- Ekteskapet
- Familien
Hva har disse tingene til felles?
Hva betyr det å bli skapt i Guds bilde?
Hvilke oppgaver ble vi skapt til?

Hva jeg
trenger

Gå dypere (30 minutter)
Alternativer
3 poster som handler om Sabbaten
Viktig: Hvis du har tenkt å dekke
«gruppearbeidet» som handler om
familieliv bør en av disse postene
velges bort.

Beskrivelse
Del opp i grupper, men alle må ta disse
«postene» i riktig rekkefølge. Det betyr at
du må ha nok ark og penner, osv. til antall
grupper du kommer til å ha.
Når det er tid for å gå videre, må dere bare
gå videre selv om dere kanskje ikke har
fullført alt.

Post 1
(5 minutter)
Målet med skapelsen

Målet med skapelsen:
Dette er det samme som Pastoren på
DVD-en måtte gjøre.
Her ser vi strukturen hvor Moses (som vi
tror skrev 1. Mosebok) beskrev
skapelsesuken. Strukturen peker mot
sabbaten, som målet for skapelsen.

Post 2
(10 minutter)
Er Sabbaten en spesiell ukedag?
Post 3
(15 minutter)

Her utforsker vi hvilke dag sabbaten var i
Bibelen og hvorfor de fleste kristne kom til
å holde søndagen hellig.
Slår opp bibelversene og prøv å matche
dem til setningene på arket. De skal tegne
en strek mellom teksten og den riktige
setningen.

Hva jeg sier
Nå skal dere få tre oppgaver. Den
første tar 5 minutter, den andre 10
minutter, og den tredje tar 15 minutter.
Jeg deler ut den første og når tiden har
gått, skal jeg si i fra og dele ut det neste
arket.

Hva jeg trenger

Arranger de utklipte symbolene på riktig
dag på arket «målet med skapelsen».
Ser du parallellene mellom dag 1 og 4, 2
og 5, og 3 og 6? Hvordan var verden i
begynnelsen av uken? Hvordan var
verden i slutten av uken?
Hva var målet med skapelsen (se
spesielt på 1. Mosebok 2,2 første del:
«Den sjuende dagen fullførte Gud det
arbeidet han hadde gjort…»
Se oppgavearket

Oppgavearket, «målet
med skapelsen» ark, og
utklipte symboler.

Se oppgavearket

Oppgavearket
«Sabbaten i praksis»

Oppgavearket, «Når er
Sabbaten?»

Gruppearbeid (15 minutter)
Alternativer

Beskrivelse

Hva jeg sier

Familie tre

Fokus på Guds
andre gave ved
skapelsen:
familien

«Ok så vi har snakket litt om Guds første gave ved slutten av skapelsesuken: sabbaten. Men
husker dere hva den andre gaven var?
Riktig! Familien/ekteskap/hverandre/felleskap.»

For at det skal bli tid til
dette, må man velge bort
en av «gå dypere»
aktivitetene (ovenfor).

Som en gruppe, slå opp følgende vers for å finne nøkkelen til et godt liv i familien:
- 5. mosebok 6,1-9; Guds lov som nøkkelen til et godt familieliv.
- Matteus 22,37-40; Essensen av Guds lov er kjærlighet.
Spør: hva er kjærlighet?
- Efeserne 4,1-2 og 25-26; Guds prinsipper for medmenneskelige forhold.
Det vi ønsker å komme frem til her er viktigheten i å gi, i å gjøre en innsatts, med å bygge
hverandre opp, ved å respektere hverandre. Mening med livet finnes ikke i egoisme, men i
altruisme (nestekjærlighet). (5 minutter)
«Nå får dere et blankt ark. Dere skal lage et familie-tre. Du skal være i midten et sted, og så
kan du inkludere så mange i din familie som du ønsker. Det blir naturlig å begynne med
mamma og pappa, søsken, besteforeldre, og så kan du se om det er plass eller tid til å
inkludere tremenninger, tanter, onkler osv. (5 minutter)
Nå skal dere få 5 minutter til å reflektere over ting som dere kan gjøre for at disse
familieforholdene kan bli bedre. Hvordan kan dere være med å bygge opp deres familie?
Hvordan kan du vise kjærlighet i din familie? Hvilke av disse forholdene trenger spesiell
oppmerksomhet?

Hva jeg
trenger
Blank
ark
Penner
Tusjer

Stilletid (5 minutter)
Alternativer

Beskrivelse
Planlegg en sabbat Lag en plan for en sabbat, ut i fra
det dere har lært i dag.

Hva jeg sier
Nå skal vi ta litt tid til å bare være oss selv og Gud.
Jeg deler ut arket «Stilletid» Der vil dere se at dere har en
dagsplan – det er en sabbatsdagsplan. Hvordan ville din
ideelle sabbat se ut?

Hva jeg trenger
Kopier av arket, «Stilletid»

Post 1: Målet med skapelsen

(5 minutter)

Foran dere har dere en tegning av hvordan Moses beskrev
skapelsesuken i 1. Mosebok 1.
Dere har også 8 symboler – en for hver dag pluss en for
hvordan verden var før Gud begynte.
Kan dere arrangerer symbolene i riktig rekkefølge i forhold til
skapelseshistorien i 1. mosebok 1?
Se dere parallellene mellom dag 1 og 4, 2 og 5, og 3 og 6?
Hvordan var verden i begynnelsen av uken? Hvordan var
verden i slutten av uken?

Hva tror dere Moses prøver å si til oss om skapelsen og Gud ved
å fortelle oss det på den måten?

Hva var målet med skapelsen (se spesielt på 1. Mosebok 2,2
første del: «Den sjuende dagen fullførte Gud det arbeidet han
hadde gjort…»
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klipp ut disse bildene, de skal brukes til
Post 1: “Målet med skapelsen»

Post 2: Når er Sabbaten? (10 minutter)
Hvilke ukedag var sabbaten på da Jesus levde på jorden?
Les Lukas 4,16
Les Lukas 23,54-56 og Lukas 24,1
- Her er det nevnt 3 dager. Hvilke dager er de?
- På hvilken dag «hvilte» Jesus i graven?
Ble dagen forandret av de første kristne?
Les Apostlenes Gjerninger 13,42-44
3 grunner til å tro at Sabbaten er for evig:
1. Gud skapte sabbaten flere tusen år før det fantes Jøder eller Israelitter.
1. Mosebok 2,2
2. Sabbaten er en del av de ti bud som Jesus sa gjelder i evigheten.
3. Sabbaten skal feires i Himmelen. Jesaja 66,22-23
Hvordan ble det slik at de kristne begynte å holde søndagen som sabbaten?
1. De kristne ønsket å skille seg fra jødene.
2. De begynte både å holde sabbaten (ved å faste) og feire Solens dag
(søndag) som allerede var en fri dag for de fleste og som passet fordi de
kristne kunne feire Jesus oppstandelse.
3. Etter hvert ble Sabbaten mindre viktig.
4. Noen mente at jødene var alt for opptatte av loven og at det er derfor de
korsfestet Jesus. De kristne ønsket ikke å gjøre det samme og begynte
derfor å se på sabbaten som et symbol på legalisme.

5. Keiseren Konstantin ble kristen og han lagde en lov som reflekterte det
som var vanlig praksis blant de kristne etter 300 år. Da erklærte han at
kristendom var nå en anerkjent religion i det romerske kongeriket og at
de måtte feire søndagen som helligdag. (321 e.Kr.)

Post 3: Sabbaten i praksis (15 minutter)
Match bibelversene med setningene i høyre kolonne. Tegn en strek mellom de som passer sammen.

Lukas 4,16
Matteus 12,9-12
Jesaja 58,13 & 14
Ezekiel 20,12 & 20
Markus 6,2
2. mosebok 20,11
2. mosebok 31,13
Jesaja 56,6 & 7
2. mosebok 20,10
Lukas 6,1
Markus 2,23 (les også vers 27)
5. mosebok 5,15

Sabbaten er en tid for å hvile
Sabbaten er en tid til å huske at Gud frelser
Sabbaten er et tegn på at vi tilhører Gud
Sabbaten er en tid til å feire at Gud skapte
Sabbaten er en tid for å møte Gud - bli kjent med Herren.
Sabbaten er en tid for å møte med andre troende (i kirken)
Sabbaten er en tid for Guds ord.
Sabbaten er en tid for å gå en tur – å ha glede av naturen
Sabbaten er en tid for å hjelpe mennesker – å gjøre godt
Sabbaten er en tid til å slappe av med gode venner
Sabbaten er en tid for å dyrke vårt forhold med Gud
Sabbaten er en tid for bønn

Stilletid
Målet med skapelsen var et forhold
mellom mennesker og Gud. Dette
oppleves ved å bli kjent med han
gjennom Bibelen, bønn, felleskap
med andre kristne, tilbedelse, og
feiring av at han er både skaperen
og frelseren. Vi kjenner også Gud
gjennom våre familieforhold.

Lørdag
07.00
08.00
09.00
10.00

Her er en dagsplan. Hvordan ville
din ideelle sabbat se ut? (husk at
den bibelske sabbaten regnes fra
solnedgang til solnedgang og derfor
vil start og slutt tidspunktene
variere en del) Bruk 3 minutter for å
planlegge en sabbat sammen med
Gud.

11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

Fredagskveld
18.00

17.00
18.00

19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

Vennskap og familie er viktig for
deg, fordi det er viktig for Gud.

