A" være en disippel - Karate Kid
Emne: Disippelskap, bli mer lik Jesus
Film: Karate Kid 1:43:40 til 1:46:50 Kap. 21
Bibel: Lukas 9v23

I dag skal vi lære om disippelskap. Er det noen som har peiling på hva det betyr
Disippel betyr lærling……en som lærer av en som allerede kan det.

Vi skal se et klipp fra filmen om Karate Kid og for dere som ikke har sett filmen
skal jeg forklare litt om det som har skjedd før det klippet vi skal se i sammen.
Dre Parker flytter fra Detroit til Kina. Når han kommer dit blir han mobbet av en
gjeng som er Kung Fu mestere. I borettslaget der Dre bor er det en vaktmester,
Mr Han, som lærer ham Kung Fu slik at Dre skal kunne forsvare seg mot
mobberne. Den scenen som vi skal se er nesten i slutten av filmen. Dre trener
mot en turnering hvor han skal gå kamp med dem som en gang mobbet ham.

Film klipp: Karate Kid 1:43:40 til 1:46:50 Kap. 21
Beskrivelse av filmklippet: Dre forbereder seg til den store turneringen. Han
beviser både for Mr. Han og selg selv at han er klar til å gå kamp.
Undervisning
Som dere ser, er Dre klar for turneringen. Fordi han er så fokusert på treningen
er han en veldig god Kung Fu utøver.
Det samme prinsippet gjelder når man ønsker å være en etterfølger, en disippel
som ligner Jesus. Men å følge Jesus handler ikke først og fremst med å streve
alt man kan og ta seg veldig i sammen for å ligne mest mulig, det handler om å
stole på Jesus.
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Jesus han ønsker at vi skal la han sitte i førersete – hva betyr det? Akkurat som
Mr. Han ledet Dre, ønsker Jesus å lede oss.
For å ligne Jesus må vi koble oss på Gud og stole på Ham. For å koble oss på
Gud trenger vi å be og lese i bibelen. Det betyr å snakke med Gud og å la han
snakke til oss, og det trengs det trening til å få til…….det er ikke alltid vi har lyst
til å gå på trening, løpe tre runder rundt banene, ta 50 sit-ups, men vi vet at
hvis vi vil bli sterkere er det dette som må til. Sånn er det også om du ønsker å
bli en disippel, en som ligner Jesus…..da trenger vi å bruke tid sammen med
ham.
Gruppearbeid:
Del inn i grupper på 5 preteens i hver, sammen med en leder.
Les bibelverset fra Lukas 9:23
Så sa han til alle. «om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og
hver dag ta opp sitt kors og følge meg».
Message oversettelsen sier det litt mer forståelig:
Så forklarte ham dem hva de kunne forvente om det å være en disippel. «Den
som ønsker å følge meg, må la meg få lede. Du skal ikke lenger sitte i førersetet
– jeg skal. Ikke løp fra det som er vanskelig, møt det i stedet. Følg meg så skal
jeg vise dere hvordan.
• Snakk sammen om hva dette verset betyr, og hva det har å gjøre med
det vi har snakket om tidligere i dag. (trening, å bli en disippel)
• Hvorfor kan det være vanskelig å la Gud lede oss
• Kan det være bra å la Gud lede oss, hvordan
• Dre trente hardt for å bli Kung Fu mester, hva slags trening må til for å bli
lik Jesus
Konkurranse:
Del ut 15 ballonger og en rull med brei malerteip til hver gruppe. La barna blåse
opp ballongene selv eller ha de ferdige. På hver ballong skal barna skrive ned
ulike måter vi kan ligne Jesus på. (Dette kan være noe komplisert for de minste
barna eller for de som ikke er spesielt bevandret i bibelen og kjennskap til Jesus.
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Da kan man for eksempel ha 30 post-it lapper med ulike egenskaper/
karaktertrekk/bibelvers skrevet på, og så må barna plukke ut de som lappene
som har beskrivelse som passer til Jesus
eks: være snill, dele med de fattige, be for mennesker, tålmodighet åndens
frukt: Galaterbrevet 5:22………
Hver gruppe får en tape-rull og 15 ballonger som det skal skrives på. Jobb
sammen. En i gruppen skal surres med tape (fra knærne til skuldrene), husk å ta
limsiden ut. Deretter skal laget feste ballongene på den tapede personen. Den
gruppen som blir først ferdig vinner! Det kan være lurt å la gruppene få en gitt
tid til å forberede seg og gjøre ballongene klare på …
Oppsumering:
Vårt mål med å følge etter Jesus er å ligne på Ham. Jo mer vi trener på å ligne
ham, jo mer vil holdningene våre og måten vi oppfører oss på ligne på slike ting
som står på ballongene. Når vennene våre ser på oss vil de se at vi er …………….
Les eksempler fra vinnerlagets ballonger
Kjennetegn på en disippel: Joh 13:34-35
Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere skal
dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere
har kjærlighet til hverandre.
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Gruppelederark:
Gruppearbeid:
Del inn i grupper på 5 preteens i hver, sammen med en leder.
Les bibelverset fra Lukas 9:23
Så sa han til alle. «om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og
hver dag ta opp sitt kors og følge meg».
Message oversettelsen sier det litt mer forståelig:
Så forklarte ham dem hva de kunne forvente om det å være en disippel. «Den
som ønsker å følge meg, må la meg få lede. Du skal ikke lenger sitte i førersetet
– jeg skal. Ikke løp fra det som er vanskelig, møt det i stedet. Følg meg så skal
jeg vise dere hvordan.
• Snakk sammen om hva dette verset betyr, og hva det har å gjøre med
det vi har snakket om tidligere i dag. (trening, å bli en disippel)
• Hvorfor kan det være vanskelig å la Gud lede oss
• Kan det være bra å la Gud lede oss, hvordan
• Dre trente hardt for å bli Kung Fu mester, hva slags trening må til for å bli
lik Jesus
Konkurranse:
Del ut 15 ballonger og en rull med brei malerteip til hver gruppe. La barna blåse
opp ballongene selv eller ha de ferdige. På hver ballong skal barna skrive ned
ulike måter vi kan ligne Jesus på
eks: være snill, dele med de fattige, be for mennesker, tålmodighet.
Åndens frukt: Galaterbrevet 5:22………
Hver gruppe får en tape-rull (gaffatape) og 15 ballonger som det skal skrives på.
Jobb sammen. En i gruppen skal surres med tape (fra knærne til skuldrene),
husk å ta limsiden ut. Deretter skal laget feste ballongene på den tapede
personen. Den gruppen som blir først ferdig vinner!
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