A" takle tragedier og vanskelige
situasjoner: Soul Surfer
Emne:

Å takle tragedier og vanskelige situasjoner

Film:

Soul Surfer

Bibelvers:

Romerene 8 v 28 -29

Aktivitet:

Gode og dårlige nyheter
Del tweensa inn i grupper på 3 til 4. Del ut avis og sakser til hvert lag.
Be dem lese igjennom avisen og klippe ut saker som er gode nyheter, positive og
glade. Deretter skal de se igjennom og finne nyheter som er triste og leie……
Gruppene får presentere i plenum hvilke nyheter de har funnet!

Introduksjon til filmklipp:
Når vi leser i avisen, eller ser på nyhetene er det ikke vanskelig å se at det er masse
dårlige nyheter – mange leie og vonde ting som skjer i verden…..Av og til skjer det
forferdelige ting med gode mennesker, og man kan lure på hvordan kan Gud la
forferdelige ting skje?
Det var det som Bethany Hamilton tenkte på etter ulykken. Ho var en lovende
profesjonell surfer da katastrofen rammet henne. Ho var ute å surfet med venner da
en hai angrep henne. Ho overlevde men haien spiste store deler av den venstre
armen hennes.
Tragedien gjorde livet vanskelig for Bethany, og spesielt når det gjaldt surfing. Surfing
var jobben, hobbyen og livet hennes. Ho kunne bare ikke forstå hvordan Gud kunne
la dette hende……etter ulykken grublet og tenkte Bethany mye, hun vile gjerne ha
svar å hvorfor??????!!!!
På en misjonstur til Thailand, hvor hun skulle hjelpe ofre etter Tsunamien, finner
Bethany svar på spørsmålet sitt!

Spill filmklipp: Start @1:14:39 – scene begynner med at Bethany deler ut suppe
Stopp@ 1:18:27 – scenen slutter med at de frivillige og ofrene leker sammen i
vannet.
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Kommentar til filmen
Bethany kunne ikke forstå hvorfor ulykken måtte ramme henne, og hvordan Gud
kunne la det skje. Vi vet ikke hvorfor det skjer mye vondt i verden, ikke engang
Bibelen kan svare på det…..men uansett hva som skjer kan vi stole på at Gud er med
oss gjennom det som er vanskelig, og han kan bruke det som var vondt til noe godt.
I denne filmen får vi se at Bethany får øynene opp for at livet er mer enn bare surfing
Ho oppdager at Gud har en plan for livet hennes.
Fordi hun har vært i denne ulykken får hun mulighet til å snakke med mange mange
mennesker om Gud.
Gud brukte ulykken hennes til noe godt…millioner av mennesker har sett denne
filmen, hørt hennes historie og fått et annet syn på livet……

Rom 8 v 26 28 ….og vi vet at alle ting virker til det gode for dem som elsker Gud
Selv om vonde ting kan skje i livet vårt….har Gud fortsatt en plan for oss.
Gjennom vanskeligheter kan vi få en sterkere tro på Gud
Vi kan få muligheter til å hjelpe andre….

Gud lover ikke de som er kristne et lettere og bedre liv enn de som ikke tror på ham, men han vil
alltid være med oss og hjelpe oss igjennom. Han kan snu selv den vanskeligste situasjon til noe godt!
Rom 8 v 31 ….hvis Gud er for oss, hvem er da imot oss
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