Eksempel til studieplan B1

. Josef, Guds mann.

Dette er et eksempel på en konkret studieplan laget med utgangspunkt i standard
studieplanen – eller malen - for studie over en av Bibelens personer, se
www.bibelstudie.no/studieplaner.
Bruk eksemplet som inspirasjon til å lage en egen plan for det temaet dere har valgt å
studere.
For å lykkes best mulig med studiet, bør dere lese gjennom de generelle rådene på
www.bibelstudie.no/tips før dere starter.

Bibelen er boka om Gud, men i like stor grad boka om mennesker og deres forhold til
livet og til Gud. Menneskene i Bibelen levde lenge før vår tid, likevel vil deres historie
være en hjelp for oss. Jfr. Jak 5, 17 Elia var et menneske under samme kår som vi; da
han bad om at det ikke måtte regne over landet, falt det ikke regn på tre år og seks
måneder. Bibelen har et stort og spennende persongalleri. Både i det Gamle og det Nye
testamente møter vi mennesker med interessante og spennende historier som kan være
til hjelp for oss.
Målgruppe
Alle mennesker som ønsker å bli bedre kjent med enkelte av Bibelens personer.
Læringsmål
I løpet av studiet skal deltakerne bli kjent med Josef, Guds mann. Etter endt kurs skal
deltakerne kunne anvende kunnskapen i eget liv.
Nivå
Innføringsnivå
Omfang/kurstimer
8-30 kurstimer.
Timetallet må stå i forhold til gruppens ønsker, deltakernes forkunnskaper og materialet
som er valgt ut.
Mer informasjon - se: www.k-stud.no/statsstotte
Læringsressurser
Sentrale læringsressurser i dette studiet er:
 Bibelen
 Ressursmateriell og metodebeskrivelser, se avsnittet nedenfor om arbeidsmetode
 Deltakernes egne erfaringer, kunnskaper, meninger og tolkninger
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Eventuell lærer (faglig veileder, innleder eller annen faglig ansvarlig for
framdriften i studiet)
Til denne studieplanen anbefaler vi at dere organiserer studiet uten en lærer, men
med en gruppeleder. Et alternativ kan være at dere inviterer en person til å holde
en innledning til en eller flere samlinger hvor dere ønsker faglig innputt ”utenfra”.

Arbeidsmetode
Bibelen forteller oss mye, men ofte er det vanskelig å finne alt som står skrevet om en
bibelsk person fordi det ofte er spredt over flere bøker. Derfor er hjelpemidler viktige:
Studiebibelen, Bibelleksikon, ”Navn i Bibelen”, ”Ord i Bibelen”, Databibelen og
www.bibelen.no for å nevne noen. Noen i gruppa har kanskje stoff om nettopp den
valgte personen. Hvis flere leter, finner man ofte spennende ting.
Under lenkene ”Hjelpemidler og ressurser” www.bibelstudie.no/ressurser og ”Måter å
studere Bibelen på” www.bibelstudie.no/metoder finner dere oversikt over materiell,
metoder og tips for hvordan dere kan fylle studiet med innhold.
Vi anbefaler at dere benytter metoden ”Ordets Skole” når dere leser bibeltekstene, i
tillegg til spørsmålene til samtale nedenfor, se
http://www.bibel.no/Hovedmeny/Ressurser/Meditasjon.aspx
Fordel temaene på antall samlinger i forhold til stoffmengden.
Les den spennende historien i 1. Mosebok
Finn ut mest mulig om Josefs barndom og ungdom
Les om brødrene Jakob og Esau i 1 Mos kap. 27 – 35.
Det er i kapittel 30 vi møter Josef første gang, videre i kapittel 33,2 og 35,24
I kapittel 37 møter vi den syttenårige Josef som gjeter sammen med brødrene.
Hvordan kan det vi leser relateres til vår egen tid og i deltakernes egne liv?
Josefs møte med Gud og Guds velsignelse
Hvordan var det, og hva resulterte det i?
Les kapittel 39. Herren var med Josef, dette ble bemerket. Herren velsignet Potifars hus
på grunn av Josef. Herren var med Josef og alt han foretok seg, lot Herren lykkes.
Selv som fange i fengslet fikk Gud bruke Josef til velsignelse.
Hvordan var Josefs forhold til mennesker i hans nærhet?, kan det lære oss noe?
Hva lærer det oss om hvordan vi bør være eller hvordan vi ikke bør være?
Les kapittel 40 og 41. Josef forsto hvem som ville ham ondt, men han var våken og åpen
for mennesker som trengte ham. Han fikk være til hjelp både for høy og lav i Egypt.
Hva var Josefs sterke sider?
Josef var ikke hevngjerrig, han ønsket ikke brødrene straffet for det de hadde gjort mot
ham.
Les kapittel 42. Selv om han hadde fått den nest høyeste stilling i landet, var han
hjelpsom og ydmyk. Josef hadde en sterk tro på Guds ledelse. Han sa til brødrene: Det
var jo for å berge liv at Gud sendte meg i forveien for dere. Les kap. 45
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Hva var Josefs svake sider?
Josef hadde fått en litt merkelig oppdragelse, brødrene oppfattet ham som overlegen.
Les 1 Mos 37,1-4. Vi kan godt forstå at Josef ble utsatt for misunnelse. Han taklet vel
ikke situasjonen på en god måte, og han måtte svi for sin oppførsel. At Josefs drømmer
gikk i oppfyllelse ser vi, men var det nødvendig å fortelle drømmene til brødrene?

Hvilke utfordringer møtte Josef og hvordan ble de taklet?
Les kapittel 39
 Josef ble kastet i brønnen og deretter solgt med en karavane til Egypt.
Men Gud var med Josef og sørget for at han kom i huset til Potifar som var
hoffmann hos Farao og sjef for livvakten.
 Josef ble utsatt for fristelser av Potifars kone. Han hadde lært Guds vei og han
ville ikke synde.
 Josef møtte utfordringer da folk forsto at han kunne tyde drømmer, dette ble både
en velsignelse og en skuffelse for ham. Les kap. 40.
Hva er de største hindringene og utfordringene for evangeliets utbredelse i dag?
Hva kan vi gjøre?
Har vår valgte person gitt oss inspirasjon til å stå på for Gud?
Vi er alle Guds barn, vi er kalt av ham, og vi er utvalgt til å tjene Gud.
Josef fikk en plass i Guds egen bok, det betyr at Gud vil lære oss noe ved å lese historien
om Josef.
Hva var Josefs misjon og hvilket budskap har han til oss i dag?
Josefs oppgave ble å holde mange mennesker i live, ikke bare folket i Egypt, men også
folk i nabolandene. Josef var våken for Guds stemme og de syn og drømmer Gud ga
ham. Han visste også at det var hans oppgave å tilgi brødrene og hjelpe dem når
hungersnøden raste.
På hvilke måter kaller Gud mennesker i dag, og hvordan reagerer vi?
Hva kan vi lære av Josefs liv, som har betydning i vår hverdag?
Oppsummer hva vi har lært av historien om Josef
Evaluering
 Gruppa bør fortløpende vurdere om den trenger å gjøre endringer i opplegget.
 Når dere nærmer dere halvveis løp, bør dere bevisst sette av noe tid til å evaluere
opplegget, både når det gjelder innhold, utbytte og prosessen i gruppa.
 Dere bør på siste møte forsøke å oppsummere hva den enkelte og gruppa som
fellesskap har lært gjennom arbeidet med stoffet.

Utgiveren av studieplanen er Kristelig studieforbund, K-stud, som er
et offentlig godkjent studieforbund. Grupper som benytter
studieplanen har derfor rett til statsstøtte til studiearbeid. Mer
informasjon på www.bibelstudie.no og www.k-stud.no
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