Guds	
  familie:	
  Rio	
  
!
Emne:	
  
Guds familie/ Vi er alle deler på Guds kropp
!
Film:

!
Bibelen:
!
Utstyr:
!

Rio
Start 32:50 & Stopp 35:08
Efeserbrevet 2 v 19

Filmen Rio, dvd-spiller eller prosjektor
Utstyr til leken:
- Planker/ toalettpapir
- 11/2 l flasker
- Tennisballer
- Bøtter
- Bind for øynene
- Stoppeklokke

!

!
!

Gruppelederark

.
Aktivitet: Hinderløype med bind for øynene
Lag en hinderløype
• balansere på en planke/ dopapir som ligger på bakken/
gulvet
• legge en ball i bøtta
• ikke velte flaskene som er plassert på gulvet etc.

!

La gruppene konkurrere med hverandre (hvor mange deltakere er
avhengig av hvor mye tid du vil bruke.) Ha stoppeklokken klar og
ta tiden…

!

Runde 1 – Deltakeren/e må komme seg igjennom løypa alene
uten hjelp

!
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Runde 2 – Deltakeren/e kan velge en venn som kan hjelpe seg,
men vennen kan bare stå på målstreken og snakke/rope deg
gjennom løypa, annen kontakt er ikke lov

!

Runde 3 - Deltakeren/e kan velge en venn som kan hjelpe på
hvilken som helst måte, holde i hånden, gå bak og skyve, bære på
ryggen etc.
Samtale etter aktiviteten:

!

Til de som hadde bind for øynene:
1. Hvilken runde var den vanskeligste og hvilken runde var
lettest
2. Hvorfor ble runde 1 så vanskelig
3. Hva var den store forskjellen på runde 2 og 3

!
Spørsmål til alle:

!

1. Hva var den beste måten å lede den som gikk i blinde
på?
Kunne dere gjort noe annet som var enda bedre?
(holde hånda, gå ved siden av, gå bak, bære på ryggen)
2. Mange ting i livet går lettere med litt hjelp. Kan dere gi
noen eksempler på slike ting? (lekser, forstå bibelen,
hjelpe andre)

!

3. Trenger en kristen hjelp til å være en kristen, og i
tilfelle hvordan?
På en skala fra 1 til 10 (hvor 1 ikke er så viktig mens 10
er veldig viktig) Hvor viktig tror du det er at kristne får
hjelp av hverandre / menigheten

Samtale før filmklippet:
Vi skal se et lite klipp fra filmen Rio. Filmen handler om to Blå
Macaws (fugler) som er de siste i sin rase. Blu har helt siden han
var liten fugleunge levd sammen med eieren sin Linda, mens Jewel
har levd i det fri.
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Blu og Jewel må gjemme seg i jungelen for at ikke fuglefangerne
skal ta dem, og mens de skjuler seg der snakker de sammen om
hvem som har hatt det beste livet

!

Filmklipp:
Start 32:50
Stopp 35:08

!
!
!

Blu og Jewel er på vei inn i jungelen for å gjemme
seg for natten
Blu ser opp på himmelen og sier god natt til eieren
sin Linda .

Etter filmklippet:
Jewel forstår ikke det spesielle båndet mellom Blu og eieren hans
Linda. Ho synes at ho har et mye bedre liv fordi hun er fri, mens
Blu synes Jewel virker ensom.
I slutten av filmen kjenner Jewel at hun også ønsker å være en del
av en familie. Da hun brekker vingen sin er det en vennegjeng
som redder henne og hjelper henne slik at hun kan fly igjen.

!
!

Som kristne er vi også del av en familie. Ikke bare en familie
med mor og far og barn, men en større familie, Guds familie. Som
kristne sier vi at vi er brødre og søstre fordi vi har samme Far,
nemlig Gud i himmelen

!

Vi trenger hverandre. Visste du at ordet hverandre står minst 58
ganger bare i det nye testamentet.

!

•
•
•
•
•
•
•

Elsk hverandre
Tjen hverandre
Be for hverandre
Oppmuntre hverandre
Lær hverandre
Ha bruk for hverandre
Bær hverandres byrder

!

Alt dette sier bibelen at vi skal gjøre mot hverandre

!
!
!
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!

I Efeserbrevet 2 vers 19 leser vi:
Dere er Guds familie

!

Gud sier at vi skal hjelpe hverandre fordi vi er familie, fordi vi er
brødre og søstre. Gud sier at hvis du er en kristen er det viktig at
du går i en menighet eller kirke eller i en gruppe som vi er fordi:

!

1. Vi trenger hverandre til å vokse som kristne/bli åndelig
utrustet/ bli sterkere i troen på Gud!
Gud sier at vi skal vokse i kunnskap om og kjennskap til
Ham. Dette er umulig/ vanskelig å gjøre alene på egenhånd.
Vi trenger å være sammen for å oppmuntre hverandre og
hjelpe hverandre til det

!

La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder
hverandre til kjærlighet og gode gjerninger
Hebreerene 10 vers 24

I dette bibelverset sier bibelen at vi skal tenke igjennom
hvordan vi kan oppmuntre hverandre til å gjøre det som er
godt og leve i Guds vilje med livet vårt.

!

!

Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så
lenge det heter i dag, så ingen av dere skal la seg bedra
av synden og bli forherdet
Hebreerne 3 vers 13

!

!
!
!

I dette bibelverset sier bibelen at vi skal hjelpe hverandre så
ikke vi blir lurt til å gjøre noe galt, å synde. Å gå i en
menighet/ kirke eller være i en gruppe betyr at vi skal
oppmuntre hverandre til å leve rett og ta gode valg.
2. Vi trenger hverandre fordi vi kan gjøre mer når vi er i
sammen enn når vi er alene. Sammen er vi sterke!
Man er sterkere jo flere man er, og dette gjelder også for
kristne.

!
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Dersom to av dere her på jorden blir enig om å be om
noe, hva det enn er, skal dere få det av min far i
himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn,
der er jeg midt i blant dem.
Matteus 18 v 19-20

!

Guds kraft er enda sterkere når vi samles i en liten gruppe
som oss, eller til møte eller gudstjeneste. Jesus sier i dette
bibelverset at han vil være sammen med oss og høre på det
vi ber om. Det er godt for oss å huske på dette Guds løfte
når vi samles.

!

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.
Johannes 13 v 34-35

!

De rundt oss ser at vi i gruppa/ menigheten er glade i
hverandre og hjelper hverandre. Når vi møtes og ber
sammen og oppmuntrer hverandre kan andre mennesker se
at vi er en del av Guds familie. Ved å gå i en menighet viser
du til andre at du er en kristen og at Jesus har forandret livet
ditt og at Han kan gjøre det samme for dem.
3. Jeg trenger å være med i en smågruppe, menighet fordi
Gud har sagt at jeg skal det.

!

Å gå i en kirke, menighet smågruppe er ikke noe man gjør
bare fordi det er gøy eller fint eller for å ha noe å gjøre, nei
Gud har faktisk sagt at vi skal gjør det. Bibelen forteller oss
at vi får åndelige gaver når vi blir en kristen, og disse gavene
skal vi bruke til å tjene hverandre.

!

Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har
fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde.
1 Peter 4v10

!

Slik kroppen er en selv om den har mange lemmer, og
mange lemmer utgjør en kropp enda de er mange, slik
er det også med Kristus. For med en Ånd ble vi alle
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døpt til å være en kropp, enten vi er jøder eller grekere,
slaver eller frie, og alle fikk vi en ånd og drikke. For
kroppen består ikke av en kroppsdel men av mange.
1 Korinterbrev 12 v 12-14

!

Gud gir alle kristne åndelige gaver, og Han ønsker at vi skal
jobbe i sammen slik at vi kan fullføre det oppdraget han har
gitt oss. Vi er alle en del av Guds kropp – vi har ulike
oppgaver og funksjoner, men vi hører sammen.

!

Så la oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og
mest mot dem som er vår familie i troen.
Galaterbrevet 6 v 10

!

Vi burde tenke gjennom hvordan det vi sier og gjør kan være
til oppmuntring for andre kristne

!
!

Smågruppesamling:
Snakk sammen i gruppa om hvorfor og hvordan dere kan:

!

!

•
•
•
•
•

Oppmuntre hverandre
Be for hverandre
Hjelpe hverandre til å bli bedre kjent med Gud
Hjelpe hverandre til å velge rett
Tjene hverandre

!
!

Denne samlingen passer nok best for barn som har et bevisst
forhold til Gud og menigheten. Gruppa mi består for det meste av
barn fra ikke-kristne hjem og jeg har derfor ikke undervist så
grundig de tre siste punktene. Vi valgte i stedet å snakke mye om
spørsmålene til smågruppene.

!
!
!

!
!
!
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Til	
  Gruppelederen:	
  

!

1. Hinderløype

!
2. Samtale om hinderløypa
!
3. Introduksjon av filmklipp
!
4. Filmklipp Rio
!
5. Samtale om Filmen
!
6. Undervisning om Guds familie
!
7. Smågruppesamling:
!
Snakk sammen i gruppa om hvorfor og hvordan dere kan:
!

!

•
•
•
•
•

Oppmuntre hverandre
Be for hverandre
Hjelpe hverandre til å bli bedre kjent med Gud
Hjelpe hverandre til å velge rett
Tjene hverandre
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