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FORLØSEREN
Fra syndefald til genoprettelse
Ruths Bog kapitel 1 vers 1

Biblegroups.today anbefaler, at I bruger halvdelen af jeres tid på tekstarbejdet og halvdelen
af jeres tid på tekstanvendelsen med ”Søren og Mette”. Afsæt gerne 50-60 minutter. Del
eventuelt i to samlinger.
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TEKSTEN

Se som intro denne lille tegnefilm med hovedindholdet i Ruths Bog. Filmen er
med danske undertekster, find den her - https://vimeo.com/169337872

LÆS VERS 1 – PÅ DOMMERNES TID
Dommerens tid i Israel er en periode på ca. 300 år (1380-1050 f.Kr.) Tiden var præget af:
• åndeligt forfald, angreb fra fjenderne, omvendelse og frelse – Dommerbogen 10.
• afgudsdyrkelse - Dommerbogen 18.
• moralsk opløsning – Dommerbogen 19.
• borgerkrig – Dommerbogen 20.
Dommerbogen 21,25 sammenfatter situationen:
”På den tid var der ingen konge i Israel. Enhver gjorde, hvad han fandt for godt.”
Hvad tænker I om den beskrivelse?

VERS 1 - HUNGERSNØD
Beskriv for hinanden hvad det er. Husker I nogle sultkatastrofer?
Drik eventuelt kun vand til denne eller næste samling.

VERS 1 - BETLEHEM
På hebræisk betyder Betlehem ”brødhus” eller ”fødevarehus”. Så der var tomme hylder i
”Bilka”. Den senere konge i Israel ”kong David” og endnu senere ”Jesus Kristus” var fra
Betlehem.
Hvad tænker I om hungersnød i ”brødhuset”?

VERS 1 - REJSTE FRA BETLEHEM TIL MOABS LAND
Et landområde øst for Det Døde Hav. Moab var stort set altid fjender af Israel enten gennem
krig eller forførelse til afgudsdyrkelse. Læs 5.Mos 23,4-7.
Hvad tænker I om den rejse, familien tager ud på? Kan man ikke godt forstå dem, når de står
midt i en hungersnød? Eller?

VERS 1 - AT BO DER SOM FREMMED
Sæt nogle ord på indholdet af ”at bo der som fremmed”. Tænk gerne på betydningen for både
krop, sind og ånd.
På en skala fra 1-10, hvor 10 er bedst, hvilken tal vil I give familien og deres situation.
Begrund jeres valg.

Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, missionshus, fællesskab
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SØREN OG METTE
Ud fra det, I har talt om i arbejdet med teksten, hvordan vil I så rådgive og hjælpe Søren og
Mette.
Her kan I dele erfaringer med hinanden, men tag også bibeltekstens vinkler med ind i
drøftelserne, sådan at bibeltekst og hverdagsliv smelter sammen.
1. Søren genkender dette med at være fremmed fra to situationer i sit liv. Første
gang var, da han begyndte på en uddannelse, og ikke en eneste af de andre
studerende delte Sørens kristne livssyn og tro. Da var det ikke enkelt at forsætte
med at tro. Han var absolut fristet til at vende Jesus ryggen. Anden gang var, da
han begyndte i en smågruppe i en ny kirke uden at kende en eneste af de andre i
gruppen. Det var faktisk noget ensomt.

Tag en runde, hvor alle fortæller om en oplevelse af at være fremmed,
hvordan I kom videre, og hvor Gud var i situationen.
2. Mette har altså ikke styr på Israels geografi. Eksempelvis udtrykket fra teksten:
”En mand rejste da fra Betlehem i Juda til Moabs land.” Hun spekulerer på, hvad
hun egentlig skal bruge sådan en oplysning til. Har den nogen relevans for troen?

Hvordan kan I hjælpe hende? Eller er det også ligegyldig for jer?
3. Mette synes, at udtrykket fra Dommerbogen: ”Enhver gjorde, hvad han fandt for
godt” i den grad passer på Danmark i dag. Sådan er tidsånden siger hun. Derfor
frygter hun at ende i åndelige forførelse og moralsk opløsning.

Forstår I Mettes frygt? Hvordan vil I hjælpe hende?
Ekstra case for dem, der har god tid.
4. Søren spekulerer på, om det egentligt var forkert af familien, at de rejste til Moab.
Og hvis det var, er der så steder i dag, hvor han heller ikke bør befinde sig. Eller er
Jesus ikke med alle dage, alle steder og alle tider…

Hvad vil I sige til Søren?

Afslut eventuelt samlingen med bøn for dem, som er ensomme i jeres fællesskab.

Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, missionshus, fællesskab
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INFO OM SERIEN
Anvendt bibeludgave: Bibelteksten er fra den autoriserede oversættelse, © Det Danske
Bibelselskab 1992.
Forfatter:
Henrik Hadberg, præst i Fyns Frimenighed og stifter af Biblegroups.today.
Tidligere ingeniør, forskellige stillinger i LM-Danmark og forsamlingsleder i
Misjonshuset Kristiansand, Norge.

Billede af Elias Sch. fra Pixabay
Materialet består af 7 oplæg om Ruths Bog.
Første oplæg (1,1) er gratis, mens man skal betale for de øvrige 6 oplæg.
Køb resten af materialet til Ruths Bog (6 oplæg) via www.Biblegroups.today.
Send også gerne en kommentar på materialet. Vi lytter til brugernes input.
Indhold Ruths Bog:
Oplæg 1: 1,1
Oplæg 2: 1,2-5
Oplæg 3: 1,6-19
Oplæg 4: 1,19-2,7
Oplæg 5: 2,8-23
Oplæg 6: 3,1-18
Oplæg 7: 4,1-7
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