Egoisme: Over Hekken
Disse samlingene har ingen felles undervisning annet enn at vi ønsker velkommen og ser
videoklippet før vi deles inn i smågrupper

Videoklipp:
«Over the Hedge» kapittel 12-13…

Start:

kapittel 12 – fra der dyrene sniker seg inn i huset

Stopp:

idet bilen krasjer inn i huset og de kommer seg unna

RJ forsøker å få ut snacks av godteri-automaten. Chipsen hans havner i bjørnen sin
hule – og der får RJ øye på en diger haug med snop. RJ forsøker å stjele snopet fra
bjørnen men blir oppdaget og fanget. Snopet han har stjålet blir kjørt over av en
lastebil og RJ får to uker på seg til å skaffe tilsvarende mengde snop tilbake, ellers
ligger han tynt an!

Beskrivelse av klippet:
RJ og vennene hans robber et menneskekjøkken for alt som kan spises, men så blir
de tatt. Alle blir fanget utenom RJ som stikker av gårde med masse mat som han
kan gi til bjørnen. Men i siste øyeblikk ombestemmer han seg og redder vennen
sine selv om det førte til at all maten ble ødelagt.

Se videoklippet før dere går i grupper
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Samtale i smågrupper:

1. Hvordan var RJ egoistisk i dette klippet?
2. Hva var det som nesten skjedde med hans nye venn fordi han bare tenkte på
seg selv?
3. Hva gjorde RJ for å rette opp situasjonen / gjøre det godt igjen?
4. Kan du gi eksempler på hvordan vi mennesker kan være egoistiske? …….
Og hvordan det å være egoistisk kan såre andre mennesker rundt oss
5. Hvordan / hvorfor er det vanskelig å tenke på andre først istedenfor seg selv?

Bibelvers:

Snakk sammen om noen av bibelversene. De som står med skråskrift er kanskje de
minst viktige syns jeg
Fil 2:3-4
Kol 3:12

Gjør ikke noe av selvhevdelse og tom ærgjerrighet, men vær ydmyke og sett de andre høyere enn
dere selv. 4 Tenk ikke bare på deres eget beste, men også på de andres.
Dere er Guds utvalgte, helliget og elsket av ham. Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode,
milde, ydmyke og tålmodige,

Ordsp 18:1

En einstøing følger sin egen lyst, glefser mot alle kloke råd.

Salme 119:36

Bøy mitt hjerte mot dine lovbud og ikke mot egen vinning!

Ordsp 16:18

Stolthet kommer før sammenbrudd, hovmod før fall.

Lukas 14:11

For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt,
skal settes høyt.»

Markus 9:33-35

De kom til Kapernaum, og da de var i hus, spurte han dem: «Hva var det dere snakket om
underveis?» 34 Men de tidde, for på veien hadde de snakket med hverandre om hvem
som var den største. 35 Da satte han seg ned, kalte de tolv til seg og sa til dem: «Om
noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle.»

)
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Mark 10:31

Men mange av de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første.»

Fristelser: Over Hekken
Videoklipp:

Start:

Kapittel 1

Slutt:

I det bjørnen jager RJ etter at vognen har falt ned på veien og tatt av
en lastebil.

RJ forsøker å få ut snacks av godteri-automaten. Chipsen hans havner i bjørnen sin
hule – og der får RJ øye på en diger haug med snop. RJ forsøker å stjele snopet fra
bjørnen men blir oppdaget og fanget. Snopet han har stjålet blir kjørt over av en
lastebil og RJ får to uker på seg til å skaffe tilsvarende mengde snop tilbake, ellers
ligger han tynt an!
Innledning:

Det hender jo at vi av og til gjør ting som ikke er så smarte. Noe vi har veldig lyst
til, men som vi innerst inne vet ikke er bra, rett eller særlig lurt. Når man får lyst til
å gjøre noe som man kanskje ikke burde gjøre, kaller vi det for en fristelse…. Og
Rj i filmen Over Hekken sliter med en sånn en i dagens videoklipp….
Se videoklippet før dere går i smågrupper
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Smågruppe samling:

Snakk sammen om disse spørsmålene:
1. Hva slags fristelser er det som møter RJ i dette videoklippet
2. Hvordan vil du beskrive/ forklare hva en fristelse er for noe
3. Har du noen gang blitt fristet til å gjøre noe galt, men valgt å gjøre det som
er rett, kan du fortelle om det
4. Tror du at fristelser er galt, feil eller farlig, forklar hvorfor
5. Hvordan kan vi på best mulig måte motstå fristelser

Bibelvers:

Les bibelen i sammen. Fint om barna kan slå opp i Bibelen. Hjelp dem med å leite i
registeret, ev la gruppen gjette om det står i det Gamle eller det Nye Testamentet.
Matteus 26:41

Våk og be om at dere ikke må komme i fristelse! Ånden er
villig, men kroppen er svak.»

1Kor 10:13

Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er
trofast, han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere
blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut.

Jakob 1:12

Salig er det mennesket som holder ut i fristelser. For når han har
stått sin prøve, skal han få livets seierskrans, som Gud har lovet
dem som elsker ham.

Lukas 11:2-4

Far! La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
3 Gi oss hver dag vårt daglige brød.
4Tilgi oss våre synder,
for også vi tilgir hver den som står i skyld til oss.
Og la oss ikke komme i fristelse.»
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