Modig: We bought a Zoo
Filmklipp:

We bought a zoo

Emne:

Mot

Vi leser fra bibelen:

David og Goliat 1 Samuelsbok 17.

Aktivitet:
La Preteensa få ut litt energi gjennom ulike konkurranser som varer i 20 sekunder hver
Ha en leder på hver gruppe som teller:
•
•
•
•

Hvor mange tyggis-bobler klarer gruppa på 20 sekunder (en pakke Hubba Buba pr gruppe)
Hvor mange sprett m bordtennisball og rackert klarer 1 person på gruppa på 20 sekunder
Hvor mange situps klarer gruppa – alle prøver samtidig
Stafett hvor mange fox klarer dere å hente fra de andre gruppene på 20 sek…..bare lov og
hente en fox om gangen

Kommentar til aktiviteten:
Hver av disse konkurransene vart i 20 sekunder. Er 20 sekunder kort eller lang tid? Hvis jeg ba deg stå
på et bein i 20 sekunder er det lenge? Men hva hvis du måtte sloss med en Grissley bjørn i 20
sekunder? Ville det vært like lett?
For det meste er 20 sekunder lite tid, det flyr av sted på et blunk, men det finnes også situasjoner og
ting som kan få 20 sekunder til å føles som en evighet.
Vi skal se på et filmklipp fra filmen We Bought a Zoo. I klippet ser vi Benjamin Mee som snakker til
sønnen sin Dylan om livet. Han sier noe til Dylan som er veldig smart, og hvis vi følger godt med
kanskje vi også får tak i det.
Start @ 1:26:41—Scenen begynner I det sola stiger opp og kameraet zoomer inn flere av dyrene
Stop @ 1:28:53—Scenen ender med at Dylan ser på faren sin og smier…..stopp klippet før Dylan
begynner å snakke igjen.
Beskrivelse av klippet:
Benjamin og Dylan har ikke et alt for godt forhold. De har vært i tottene på hverandre helt siden
moren til Dylan døde….men heldigvis går ting litt bedre nå. Benjamin og Dylan snakker om jenter og

sånn. Benjamin deler av sin erfaring med Dylan og sier «alt du trenger er 20 sekunders galskap og
mot, 20 sekunder med pinlig inniativ, og jeg lover at noe godt vil komme ut av det»
Kommentar etter klippet:
Pappaen til Dylan gav ham et veldig godt råd. Var det noen som fikk med seg hva han sa: «alt du
trenger er 20 sekunders galskap og mot, 20 sekunder med pinlig inniativ, og jeg lover at noe godt vil
komme ut av det»
Han snakket om Dylan og det å tørre å snakke med en jente
Dette rådet er også sant når det gjelder det å være en kristen å følge Gud
Når Gud kalte og kaller på mennesker om å gjøre noe spesielt hender det ofte at vi må være modige.
Hvis vi leser i bibelen om Abraham, Daniel, Moses eller disiplene, så tok de ofte sjanser og gjorde ting
de kanskje ikke torde – og Gud brukte dem til å gjøre helt spesielle ting.
Det å våge, å ta sjansen handler om 20 de første 20 sekunder med mot
Et veldig bra eksempel på det å være modig er David. David kjente Gud og gjorde sitt beste for å følge
han. Når det gjaldt å stole på Gud og å være villig til å følge ham var han modig. «20 sekunders mot
forvandlet David fra å være en søt liten gjetergutt til å bli en helt kjent i hele landet Israel.
I første Samuelsbok 17 kan man lese om et historisk slag. Den israelittiske hæren sto overfor en
mektig motstander Filisterne. Bibelen forteller at begge motstanderne hadde forberedt seg
godt….Israelittene hadde campet på en fjelltopp, Filisterne på en annen, og mellom dem var
slagmarken.
På den tiden pleide man å ha en spesiell type kamp. Hvert lag tok ut sin sterkeste mann og sendte
ham ut for å kjempe mot motstanderens sterkeste mann i en «en til en kamp» Filisterne sendte
Goliat og nå skal dere få høre hvordan bibelen beskriver denne mannen: 1 Sam 17

Les 1 Samuel 17:4-7
Goliat var ikke til å spøke med. Han var stor, ondskapsfull og skremmende. I 40 dager på rad kom
Goliat ut på kampplassen og hånte Israelittene. Han utfordret enhver som turde om å komme og
kjempe imot ham, men ingen våget ta utfordringen. Hver gang Goliat viste seg ble isrealittene stiv av
skrekk og de gjemte seg.
Før David ble konge over Israel, så var han bare en fattig gjetergutt. Brødrene til David var i den
Israelske hæren, og de var stasjonert der ute på fjelltoppen foran kjempen Goliat. En dag besøkte
David leiren, han hadde med seg mat hjemmefra til brødrene sine. Mens David var der kom Goliat
fram, slik som han pleide hver eneste dag
David hørte hvordan Goliat utfordret isrealitten, hvordan han hånte og snakket stygt om Gud. Og
David så hvordan alle skalv av frykt for denne kjempen. Men David skalv ikke. Dette var hans
sjanse….20 sekunders mot eller skulle han og løpe og gjemme seg? Hva tror dere David gjorde?

Før vi ser på hva David sa, så vil jeg at dere skal tenke på hva dere hadde gjort i denne situasjonen.
Hvis du hadde 20 sekunder på deg til å svare Goliat…Hva ville du sagt og gjort?
David viser et vanvittig mot…..hør hva David svarer Goliat:
Les 1 Samuel 17:32-37
Motet tli David kom av at han kjente Gud og stolte på ham. Jo mer vi kjenner Gud, jo mer kan vi
forstå hva han egentlig sier til oss lover oss. Når vi forstår hva Gud vil er det lettere å være modig,
ikke sant?
Hva skjer så: husker dere hva han sa i filmen…..20 sekunders mot vil føre til noe fantastisk
David tar utstyret sitt: slyngen og fem glatte steiner og så kan vi lese fra Bibelen igjen
Les 1 Samuel 17:41-51
David var modig. Han var villig til å ta en risk for Gud. Vi blir kanskje ikke spurt om å gå i kamp mot en
mann som Goliat, men kanskje vi har andre kjemper i livet vårt?
Kanskje handler det om å tørre å si at man er kristen
Stoppe mobbing
Andre ting???
Hvis Gud spør deg om å være modig og du følger ham, kan du stole på at han vil være med deg og
hjelpe deg. At han vil gjøre noe stort i deg og gjennom deg!

