Kurskveld 7: Hvorfor så mye lidelse?
Introduksjonsaktivitet (10 minutter)
Alternativer

Beskrivelse

Hva jeg sier

Skriv en
historie

Del opp i grupper på ca. 6 personer.
Hver person i gruppen får et blankt ark.
Alle skriver den første setning i en selv valgt
historie og så sender alle sitt ark, til personen
som sitter til venstre for en.
Så skriver alle en setning på det nye arket. Dette
blir en fortsettelse på historien de nå har foran
seg.
Arkene sendes videre til alle skrevet på alle
arkene. Når arkene har gått hele runden så
avsluttes historiene (igjen med én setning) og
arket gis tilbake til den som startet historien. Nå
leses historiene høyt.

Velkommen til meg@Gud. I dag skal vi skrive en liten historie!
Alle får et ark og en penn. Først skal dere skrive en setning hver, dette skal
være en begynnelse på en historie. Prøv å skape spennende setninger, ikke
bare skriv slik som: «Det var en gang en …», få litt mer spenning inn.
Dere skal så brette over det dere har skrevet før dere sender arket videre til
den som sitter til venstre for dere. Alle må skrive en setning som fortsettelse
på historien.
Gjør aktivitet som beskrevet.
Etterpå spør: Hver av dere startet en historie. Var dere overasket over
hvordan historien utviklet seg? Var det noen som ikke var overasket?
Livene våre er som historier. Men vi vet ikke hvordan de vil ende. Historiene
våre er påvirket av valg vi og andre tar. Historiene våre ender ofte ikke som
forventet – noen ganger for det gode og andre ganger ikke så godt. Men
disse overraskelsene skjer ofte på grunn av våre valg og valgene til de som
lever i denne verden sammen med oss.
Gud begynte en historie, en stor historie, da han skapte verden, men han ga
mennesker også valg, som vi skal nå se i DVD’en

Hva jeg
trenger
Blanke
ark og
penner

VIS DVD-en (26 minutter)

Debrief (5 minutter)
Alternativer

Beskrivelse

Hva skjer i
dag?

Hva jeg sier
Har dere noen spørsmål fra DVD’en?

Del ut noen nasjonale aviser (VG/Aftenposten) for
inspirasjon. Snakk om ting som skjer – er de et
resultat av dårlige valg?

Hva skjer i dag som er et resultat av gode eller dårlige valg?
Hva ville du helst hatt: At vi levde i et samfunn uten valg for at
terrorister ikke skulle kunne skade oss? Eller leve i frihet med
risikoen om at noe forferdelig kan skje?
Hvorfor?

Hva jeg
trenger

Gå dypere/bibelstudiet (40 minutter)
Alternativer
Bibelstudie
om David

Gode valg dårlige valg

Beskrivelse
Gi gruppene 30 minutter å jobbe med Davids
historie. Her er en mann som gjorde mye riktig,
men som tok noen veldig dårlige valg som førte til
sorg, skyld, og tap.
Gi gruppene 10 minutter å snakke om andre bibel
mennesker som har tatt gode eller dårlige valg.

Hva jeg sier
Se arbeidsarkene om David 1 og 2

Se arbeidsarket: «gode valg - dårlige valg»

Hva jeg trenger
Bibler
Arbeidsarkene 1
og 2 - nok til alle
Penner
Arbeidsarket nok til alle
Penner
Bibler

Stilletid
Alternativer

Beskrivelse

Hva jeg sier

Tenk over
valgene dine

Del ut arket «Stilletid». (merk deg at arket må
klippes i to) Denne gangen er det en invitasjon til å
be stille for seg selv, både for tilgivelse og for å
takke.

Gi tid til å la deltagerne fylle ut arkene for seg selv og be til
avslutning.

Hva jeg
trenger
Arkene
«Stilletid» - en
kopi pr. pers.
Penner

David: De dårlige valgene til en nasjonal helt (ark 1)
2. Samuel 11,2 - Dårlig valg nummer
1 – en liten og hemmelig hendelse …

2 Samuel 12,1-15
Hvilke konsekvenser hadde Davids
dårlige valg for han og hans familie?
Vers 10-12

Og den nyfødte?

David (ark 2)
Les Davids bønn som han ba etter denne hendelsen – Salmene 51
Hvilke følelser hadde:
David

Batseba

Gud

Hvorfor tror du Gud tilga David?

Hvordan er David og Batseba velsignet? Les 1. kongebok 14,8

Josef opplevde en lignende situasjon i 1. mosebok 39,7-23, men Josef valgte
noe annet. Hvilke konsekvenser opplevde Josef som et resultat av hans valg?

Gode valg og dårlige valg
Gud skapte mennesker i sitt bilde med evne til å elske. Fritt valg ligger i bunnen av et kjærlig forhold.
Mennesker bruker denne friheten for både, godt og vondt. Gud har det også vondt når mennesker
lider, men han kan ikke ta bort våre valg muligheter for da blir også kjærligheten borte.
Snakk om følgende mennesker fra Bibelen. Hvilke valg tok de? Var de gode valg?
Bibel person Valg som er gjort

Gode eller dårlige
valg?

Eva

Noa

Abraham

Josef

Moses

Rut

Ester

Judas

Zakkaeus

Paulus

Velg en av de som tok gode valg. Lag en liste over det gode som skjedde, som konsekvens av
valget:

Stilletid
Hvilke valg har du tatt som førte til at du eller andre fikk det «vondt» eller ble lei seg?

Be inn i deg om at Gud vil tilgi deg for det. Takk han for at han har tilgitt deg.

Hvilke valg har du tatt som har ført til glede hos andre?

Takk Gud inn i deg for at han ga deg den muligheten og brukte akkurat deg til å bringe
glede til andre.

Stilletid
Hvilke valg har du tatt som førte til at du eller andre fikk det «vondt» eller ble lei seg?

Be inn i deg om at Gud vil tilgi deg for det. Takk han for at han har tilgitt deg.

Hvilke valg har du tatt som har ført til glede hos andre?

Takk Gud inn i deg for at han ga deg den muligheten og brukte akkurat deg til å bringe
glede til andre.

