ADAM SET
ENOSJ KENAN
MAHALALEL
JARED ENOK
METUSJALAH

ISBRYTER

GRUPPEOPPLEGG

LAMEK NOAH
SEM KAM JAFET

Nevn fem store urettferdigheter du vet om.

GOMER MAGOG
MADAI JAVAN
TUBAL
MESJEK ASJKENAS RIFAT TOGARMA ELISJA

OPP—Velg en eller to av følgende
Les sammen Salme 57—les sakte vers for vers.
Hør på en eller flere sanger fra en CD sammen.
Syng noen sanger sammen.

TARSIS KITTIM
RODANIM KUSJ
MISRAJIM PUT
KANAAN SEBA
HAVILA SABTA
RAMA SABTEKA
SABA DEDAN
NIMROD SIDON
HET ELAM,ASSUR
ARPAKSJAD LUD
ARAM US HUL
GETER MASJ
SJELAH EBER
PELEG JOKTAN
ALMODAD SJELEF HASARMAVET JERAK HADORAM
USAL DIKLA
ABIMAEL SABA OFIR HAVILA
JOBAB
ARPAKSJAD

INN
Les sammen fra 1 Sam 24, 1-20. Les gjerne teksten hver for dere noen ganger
for å få tak i hendelsene.
Saul var ute for å drepe David. Hvilke tanker tror du David gjorde seg der han
lå i hulen og så Saul komme inn? Hva gjorde at han ikke tok livet av Saul?
Les sammen Fil 2, 1—10. ”Krev din rett” og ”Fordi jeg fortjener det” er to mantra som preger deler vår kultur. Hvilke situasjoner er det lett for deg å møte
med Jesu sinnelag? Hvilke situasjoner møter du med vår kultur sitt sinnelag?
David viser Saul en ufortjent godhet. Saul opplever dette, og endrer for en stund
sin holdning mot David. Har dere erfaringer av at mennesker har møtt dere med
ufortjent godhet? Hva har disse situasjonene betydd for dere?
De fleste av oss har gjort erfaringer hvor vi har møtt mennesker med ”ufortjent
godhet” og hvor vi har møtt mennesker med ”å kreve vår rett”. Hva er årsaken
til at vi som regel har det bedre med oss selv etter å ha møtt en situasjon med
ufortjent godhet? Hva tenker dere er årsaken til at vi likevel ofte tyr til ”vår
rett”? (Eks. arveoppgjør, ekteskap, søskenrelasjoner og lignende)

JELAH EBER
PELEG
RE’U SERUG
TARAH ABRAHAM

UT

ISAK ISMAEL

Er det situasjoner du nå kan møte med ”ufortjent godhet”?

NAKOR

NEBAJOT KEDAR
ADBE’EL
MIBSAM MISJMA
DUMA MASSA

Finn en person eller bønneemne ut fra det dere har snakket om. Be jevnlig for
dette i tiden fremover.
Mitt bønnemne for uka som kommer: _______________________________

HADAD TEMA JETUR NAFISJ
KEDMA KETURA
SIMRAN JOKSJAN
MEDAN MIDJAN

Del gjerne bønneemner og erfaringer dere har hatt mellom hver gruppesamling.
Andre forslag til UT - aktiviteter (cellesøndag) finner dere side 64.

JISJBAK SJUAH
SABA DEDAN EFA
EFER HANOK
ABIDA
ELDA’AISAK ESAU
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