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FORLØSEREN
Fra syndefall til gjenopprettelse
Ruts bok kapittel 1, vers 1

Biblegroups.today anbefaler, at dere bruker halvdelen av tiden på tekstarbeidet og halvdelen
av tiden på tekstanvendelsen med ”Kristin og Håkon”. Sett gjerne av 50-60 minutter. Del
eventuelt i to samlinger.

Ruts bok 1,1

o

TEKSTEN

Se denne lille tegnefilmen med hovedinnholdet i Ruts bok. Filmen er med
danske undertekster - https://vimeo.com/169337872

LES VERS 1 – PÅ DOMMERNES TID
Dommernes tid i Israel er en periode på ca. 300 år (1380-1050 f.Kr.) Tiden var preget av:
• åndelig forfall, angrep fra fiendene, omvendelse og frelse – Dommerboken 10.
• avgudsdyrkelse - Dommerboken 18.
• moralsk oppløsning – Dommerboken 19.
• borgerkrig – Dommerboken 20
Dommerboken 21,25 sammenfatter situasjonen:
”I de dager var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde det som var rett i hans egne øyne.”
Hva tenker dere om den beskrivelsen?

VERS 1 - HUNGERSNØD
Beskriv for hverandre hva det er. Husker dere noen sultkatastrofer?
Drikk eventuelt bare vann til denne eller neste samling.

VERS 1 - BETLEHEM
På hebraisk betyder Betlehem ”brødhus” eller ”mathus”. Så det var tomme hyller i butikken.
En senere konge i Israel, Kong David, og enda senere, Jesus Kristus, var fra Betlehem.
Hva tenker dere om hungersnød i brødhuset?

VERS 1 - REISTE FRA BETLEHEM TIL MOABS LAND
Et landområde øst for Dødehavet. Moab var stort sett alltid fiender av Israel enten gjennom
krig eller forførelse til avgudsdyrkelse. Les 5.Mos 23,4-7.
Hva tenker dere om denne reisen familien legger ut på? Er det ikke forståelig når de står midt
i en hungersnød? Eller?

VERS 1 - Å BO DER SOM FREMMED
Sett ord på innholdet i denne virkeligheten. Tenk gjerne på betydningen for både kropp, sinn
og ånd.
På en skala fra 1-10 hvor 10 er best, hvilket tall vil dere gi familien og deres situasjon.
Begrunn valget deres.

Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, missionshus, fællesskab
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KRISTIN OG HÅKON
Ut fra det dere har snakket om i arbeidet med teksten, hvordan vil dere gi råd og hjelpe
Kristin og Håkon.
Her kan dere dele erfaringer med hverandre, men ta bibeltekstens vinkler også med inn i
drøftelsene, slik at bibeltekst og hverdagsliv smelter sammen.
1. Håkon gjenkenner dette med å være fremmed fra to situasjoner i sitt liv. Første
gang var, da han begynte på en utdannelse, og ikke en eneste av hans
medstudenter delte Håkons kristne livssyn og tro. Da var det ikke enkelt å
forsette med å tro. Han var absolutt fristet til å vende Jesus ryggen. Andre gang
var da han begynte i en smågruppe i en ny kirke uten å kjenne en eneste av de
andre i gruppen. Det var faktisk ganske ensomt.

Ta en runde hvor dere forteller om deres opplevelse av å være fremmed,
hvordan dere kom videre og hvor Gud var i situasjonen.
2. Kristin har ikke styr på Israels geografi. Eksempelvis uttrykket fra teksten ”En
mann reiste da fra Betlehem i Juda til Moabs land.” Hun lurer på, hva hun egentlig
skal bruke en slik opplysning til? Har den noen relevans for troen?

Hvordan kan dere hjelpe henne? Eller er det også likegyldig for dere?
3. Kristin synes, at uttrykket fra Dommerboken ”Hver mann gjorde det som var rett i
hans egne øyne” i den grad passer på Norge i dag. Slik er tidsånden sier hun.
Derfor frykter hun at det ender i en åndelig forførelse og en moralsk oppløsning.

Forstår dere Mettes frykt? Hvordan vil dere hjelpe henne?

4. Håkon lurer på om det egentligt var feil av familien å reise til Moab. Og hvis det
var, er det så steder i dag hvor han heller ikke bør befinne seg. Eller er ikke Jesus
med alle dager, alle steder og alle tider…

Hva vil dere sie til Håkon?

Avslutt eventuelt samlingen med bønn for de som er ensomme i deres fellesskap.

Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, missionshus, fællesskab
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INFO OM SERIEN
Anvendt bibelutgave: Bibelteksten er fra Norsk Bibel 88/07. Brukt med tillatelse.

Forfatter:
Henrik Hadberg, prest i Fyns Frimenighed og stifter av Biblegroups.today.
Tidligere ingeniør, forskjellige stillinger i LM-Danmark og forsamlingsleder i
Misjonshuset Kristiansand, Norge.

Billede av Elias Sch. fra Pixabay

Materialet består av 7 opplegg om Ruts bok.
Første opplegg (1,1) er gratis.
Kjøp resten av materialet til Ruts bok (6 opplegg) via www.Biblegroups.today.
Gi også gjerne en kommentar til materialet. Vi lytter til brukernes input.
Innhold Ruts bok:
Opplegg 1: 1,1
Opplegg 2: 1,2-5
Opplegg 3: 1,6-19
Opplegg 4: 1,19-2,7
Opplegg 5: 2,8-23
Opplegg 6: 3,1-18
Opplegg 7: 4,1-7
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