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Gruppesamling 2

FORMÅL
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TJEK IND
1: Tag en runde i gruppen og hør, hvad I fik ud af øvelsen ”Her står 
jeg.”
2: Isbryder: ”Jeg ville ønske der fandtes en app til at ___________.”

DAGENS BIBELVERS
Fra indsættelsen af håndværkere og kunstnere til at bygge tabernaklet. 
Gud giver håndværkerne deres kreativitet og kundskab:
”Moses sagde til israelitterne: Se, Herren har udvalgt Besal’el, søn af 
Uri, søn af Hur fra Judas stamme, og fyldt ham med Guds ånd, med 
visdom og klogskab og indsigt til at udføre al slags arbejde, lave udkast 
til kunstneriske arbejder i guld, sølv og bronze, gravere i sten til in-
dlægning, udskære i træ, ja, udføre al slags kunstnerisk arbejde. 
Han har givet både ham og Oholiab, Akisamaks søn fra Dans stamme, 
evnen til at lære fra sig, og han har fyldt dem med kundskab til at 
udføre al slags arbejde med indgravering, med kunstfærdig og broget 
vævning” (2 Mos 35,30-35).

2. SAMTALEOPLÆG: FORMÅL
Gud skabte en smuk, vidunderlig have i Eden. I denne have befandt de 
første mennesker sig, og her var alle de ressourcer, de havde brug for. 
De første mennesker var skabt af Gud, og de vidste ganske nøje, hvad 
der var deres livs formål.

I dag og alle dage har vi mennesker stillet spørgsmålet: Hvad er egent-
lig formålet med livet? Hvad er meningen med livet?
Det vidste de to første mennesker, og derfor behøver vi ikke bladre 
hvileløst rundt i en 1600 siders Bibel for at finde svaret. Det står nem-
lig på side 1:
”Gud skabte mennesket i sit billede… og sagde til dem: Bliv frugtbare 
og talrige, opfyld jorden, og underlæg jer den; hersk over havets fisk, 
himlens fugle og alle dyr, der rører sig på jorden!” (1 Mos 1,27-28).

Vi mennesker er sat til at gøre, hvad Gud ville gøre: At dyrke jorden, at 
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opfylde den, at underlægge os den, at herske. Vi kan kalde det: At være 
Guds vicekonger og gartnere.

Og så er vi skabt til at gøre det i et kreativt samarbejde med Gud:
Da alt er skabt, går Gud nemlig til Adam og beder ham om at navngive 
dyrene. Det kunne Gud sagtens have gjort, men han sender i forvent-
ning dyrene hen til Adam. Bibelen siger: ”Gud førte dem til menne-
sket for at se, hvad han ville kalde dem, og det, mennesket kaldte de 
levende væsener, blev deres navn” (1 Mos 2,19).

Skabt til at være Guds vicekonger, til at herske. Skabt til at være Guds 
gartnere, til at underlægge os jorden i et kreativt samarbejde med Gud.
Det begyndte så godt. Og dette formål har ikke ændret sig siden, men 
det har de vilkår, vi mennesker lever under. For snart blev menneskene 
vildledt, af Satan, som fristede dem til at vælge deres egen definition af 
godt og ondt, i stedet for Guds.

Der gik ikke mange år, så blomstrede kreativiteten. Menneskene fandt 
ud af at tage de ressourcer, Gud havde skabt, og arbejde kreativt med 
dem. De tog det skabte og forædlede og forfinede det og formede nye 
ting ud af det.
Menneskene opfandt fx mursten. Bibelen siger: ”De sagde til hi-
nanden: »Kom, lad os stryge teglsten og brænde dem hårde!« De 
brugte tegl som sten og asfalt som mørtel” (1 Mos 1,3-4).
En genial opfindelse! Menneskene tog af de naturlige ressourcer, Gud 
havde skabt, og fandt på nye ting.
Men menneskene var også præget af mere end kreativitet. De var 
præget af oprør imod Gud. De var præget af, at de hellere ville være 
Gud end at være hans vicekonger og gartnere.
Så de tog den geniale opfindelse, murstenene, og brugte dem til oprør. 
Bibelen fortæller videre: ”Så sagde de: »Lad os bygge en by med et 
tårn, som når op til himlen, og skabe os et navn” (v.4).

Og sådan fortsatte det, i tusinder af år.
Denne blanding, af kreativitet og oprør.
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Menneskene opfandt flere geniale ting. Alt sammen ting, som bestod 
i, at de tog det, Gud havde skabt, og satte det sammen på nye, kreative 
måder.
Ganske, som Gud havde tænkt sig det.
De opfandt hjulet. De opfandt vandingssystemer. De opfandt elektric-
itet.
Og en dag opfandt de en metode til at vi kan kommunikere med hi-
nanden via telegrafer, telefoner, computere – og mobiltelefoner.

Genialt! 
Og ganske som Gud havde tænkt det! Ja, måske var telegrafen og com-
puteren og mobiltelefonen ligefrem en del af Guds plan for evangeliets 
fremme, for med disse redskaber bliver kommunikation over lange 
afstande nemmere og budskabet om nåde og frelse spredt hurtigere 
end før.
Men også her går kreativitet hånd i hånd med oprør:
Mobiltelefonen bliver brugt til at håne og latterliggøre mennesker. 
Mobiltelefonen bliver anledning til ensomhed og selvoptagethed. Mo-
biltelefonen kræver opmærksomhed og stjæler både fokus, nattesøvn 
og psykisk velvære.

For nogle år siden var der en dansk bank, som brugte et fint slogan i 
deres reklamer. Bankens slogan hed: ”Se, muligheder!”
Netop dét slogan kan hjælpe os med at finde en vej frem: Se mulighed-
erne!
Se på teknologien og medierne som noget, vi med vores gudgivne 
kreativitet har skabt af de naturlige ressourcer. Og se på dem som 
en mulighed for rent faktisk at knytte os tættere til Gud, tættere til 
hinanden og vokse i vores efterfølgelse af Jesus og vores ansvar som 
vicekonger og gartnere:

Menneskets syndefald har konsekvenser for os hver eneste dag. Det 
påvirker os og det påvirker naturen omkring og os de naturlige res-
sourcer.
Men vores kreativitet og evne til at skabe og nytænke har ført til, at 
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landmænd nu bruger teknologi til at mindske mængden af torne 
og tidsler på markerne. Hospitaler bruger teknologi til at mindske 
smerten, når kvinder føder børn. Tøjdesignere bruger stoffer, frem-
stillet af materialer og teknologi til at dække vores kroppe. Forskere 
bruger teknologi til at fremstille briller til svagtseende – og høreappa-
rater til at styrke hørelsen.
Så vi kan stille os selv spørgsmålet, allerede nu: Er de teknologiske 
fremskridt en Guds gave, som Han har givet os til at hjælpe os med at 
leve i en syndemærket verden?
Og er teknologien ikke også, på samme tid, en konstant påmindelse 
for os om, at vi netop er på afstand af Gud netop fordi vi har brug for 
al den teknologi, Gud har tilladt os at skabe?

Så overvej igen:
Kan vi betragte teknologi og medier som noget, vi med vores gudg-
ivne kreativitet har skabt af de naturlige ressourcer, og dermed som 
en mulighed for rent faktisk at knytte os tættere til Gud, tættere til 
hinanden og vokse i vores efterfølgelse af Jesus og vores ansvar som 
vicekonger og gartnere?

SAMTALESPØRGSMÅL
1: På hvilken måde hersker vi over det skabte?
2: Hvad vil det sige at leve i kreativt samarbejde med Gud?
3: Er de teknologiske fremskridt en Guds gave, som Han har givet 
os til at hjælpe os med at leve i en syndemærket verden?
4: Oplever du, at vores behov for teknologi er en påmindelse om, at 
vi er på afstand af Gud?
5: Er der et teknologisk produkt eller medie som i særlig grad har 
fremmet Guds Rige på jorden?
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PAGT OG PRAKSIS
Hvis nogen i jeres gruppe arbejder med kreativitet og opfindelse af 
produkter, så giv dem i den kommende tid opmuntring til at gøre det i 
samarbejde med Gud, til Guds ære og mennesker til gavn.

Hvis nogen i jeres gruppe er vant til at skrive opslag på fx Facebook 
eller Instagram, så overvej de kommende uger at lave et ugentligt 
opslag, fx søndag aften, med overskriften ”Ugens taknemmelighed.” 
Skriv i dette opslag de ting, du er taknemmelig for, i forhold til ugen, 
der er gået.

FORSLAG TIL BØN/FORBØN
Bed for verdens kreative og opfindere, at de i samarbejde med Gud må 
bygge ting og skabe teknologi, som ærer Gud og gavner mennesker.
Bed om, at I hver især må ”se muligheder.”

MINE PERSONLIGE REFLEKSIONER
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