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IKKE FØRSTEVALGET
11.11.18
OPP
Hva har du sett av Guds godhet de siste dagene?
Takk og be for det dere har delt.

INN
Les Salme 25,1-5. Del tanker med hverandre.
Les innledningen under.

David startet som sauegjeter og ble nasjonalhelt og legendarisk konge.
Gud ville ikke at Israelsfolket skulle ha en konge, Gud selv skulle være deres konge. De skulle
sette sin lit til Gud, mens dommere skulle administrere landet. Men Israelsfolket så at andre
folk hadde konger og ville ha det de også. De gikk til profeten Samuel og insisterte (1. sam.
8,1-22). Til slutt fikk de det som de ville og Saul ble konge.
Senere overtok David rollen, men i motsetning til mange konger visste David at han ikke
kunne heve seg over loven. Selv når loven fordømte ham mente han at den var fra Gud. Den
overbevisningen ga ham et klart hode. David visste at Gud var Israels sanne konge, og at han
selv hadde en begrenset rolle til tross for sin popularitet, militære suksess og makt. Selv som
konge skrev David salmer om å stole på Gud, han visste at Gud var større enn kongen. David
ble Israels største konge fordi han, selv som konge, ikke glemte at Gud er den sanne kongen.
David ble ikke stor på grunn av popularitet eller makt. Han ble stor fordi han hadde lært å
stole på Gud.
Vi knytter vårt håp til dem eller det vi stoler på. De som knytter sitt håp til Gud trenger ikke å
frykte for framtiden.
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SAMTALE




Les Salme 25,1-5 igjen. Hva gjør det vanskelig for deg å stole på Gud?
Hvilke mennesker og ting blir vi fristet til å knytte vårt håp til? Hva er noen av farene
ved å stole på disse menneskene eller tingene?
Israelsfolket så at andre hadde konger og ville ha det samme - selv om de ble advart
om at de kom til å bli undertrykt av kongen (1. sam. 8,10-20). "Vi vil være som alle de
andre folkene". Hvor stor er fristelsen til å kunne "være som alle de andre" og knytte
vårt håp til det samme som andre?

UT
Hva kan du gjøre denne uka for å styrke tilliten din til Gud? Hvordan kan denne gruppa
støtte deg?
Vurdér å be denne bønnen hver dag denne uka:

Salme 25,1.5:
Herre, jeg løfter min sjel til deg. Til deg setter jeg alltid mitt håp.

Les mer om da Israel ble kongedømme i 1. samuelsbok 8, og om David og Goliat i 1.
samuelsbok 17.
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GJØR MOT ANDRE DET SOM…
18.11.18
OPP
Hvilke utfordringer møter du om dagen?
Be for det dere har delt.

INN
I teorien vet vi at setningen over fortsetter med at vi skal gjøre mot andre, slik som vi vil at
de skal gjøre mot oss. For de fleste dreier det seg om at vi blir møtt med godhet, forståelse,
annerkjennelse osv, selv om vi ikke alltid fortjener det. Noen ganger mislykkes vi, og da er
det godt å bli møtt med nåde.
Men er dette vår naturlige reaksjon når det er vi som blir rammet av andres feil? For mange
blir setningen da – gjør mot andre det som de gjør mot deg.
Ikke er dette bare en naturlig reaksjon, men det er også en reaksjon vi mener er rett. Vi har
rett til å reagere. Det er nærmest å vise styrke og reagere med mer eller mindre samme
mynt. Så gjør mot andre det de gjør mot deg.
Denne reaksjonen sitter så dypt i oss, at de gangene vi ikke har mulighet til hevn overfor de
som gjorde galt mot oss, så tar vi det mer eller mindre ubevisst ut på andre. Er en blitt
urettferdig behandlet på jobb, så kommer en ikke hjem som en raus person.
I dagens tekst møter vi 3 personer. Nabal, Abigajil og David. Den store skurken i dette er
Nabal. Han møtte godhet hos andre med ondskap. Det finnes også slike personligheter, men
de er heldigvis i mindretall.
David derimot møtte det slik som oppleves naturlig. Etter å ha prøvd å spille positivt på lag
med Nabal, finner han ut at det er ikke verdt det. Nabal møter godhet med ondskap, så da
bestemmer David seg for å sette hardt mot hardt, og møte Nabal på samme måte. Gjør mot
andre det som de gjør mot deg.
Abigajil har en annen holdning. I hennes holdning møter en ekkoet fra han som en del
hundre år senere sa «Gjør mot andre det som du vil de skal gjøre mot deg».
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I Abigajil får vi et bilde av evangeliet. Om den Gud som sendte sin sønn til jorden, ikke for å
møte oss med det opprøret som vi har overfor han. Men om den Gud som møter oss med
nåde. Om han som sa:
Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere, og be
for dem som mishandler dere og forfølger dere. (Matt 5,44)

SAMTALE
Les teksten 1 Sam 25,24-42. Del med hverandre tanker om denne teksten.

Hva sier den oss om oss mennesker – hvem i teksten kjenner du deg mest igjen i?
Hva sier denne teksten oss om Gud?
Hva utfordrer denne teksten oss på å gjøre?

Les 1 Pet 3,9. Er ideen om å velsigne de som gjør galt mot deg realistisk?
Er du i en relasjon om dagen hvor du stadig dras mot å betale tilbake med samme mynt?

UT
Når noen gjør noe galt mot deg, hva kan du gjøre for å følge Guds eksempel og gjengjelde
ondt med godt? Hvordan kan denne gruppa støtte deg?

1. Peter 3,9:
"Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign
heller, for dere er kalt til å arve velsignelse."
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DAVIDS STØRSTE KAMP
25.11.18
OPP
Hva har du opplevd som du er takknemlig for de siste dagene?
Takk og be for det dere har delt.

INN
Les Salme 9,10-11. Del tanker med hverandre.
Les innledningen under.
Guds veier virker mest ubehagelige og fjerne når vi føler oss sinte, isolerte og redde. Da kan
selv de mest dedikerte og hengivne blant oss vende seg bort fra Gud. Vi føler oss ofte
tvunget til å gjøre noe (hva som helst!) for å slippe ut av situasjonen vi er i. Folk som ellers er
balanserte og smarte tar ofte dårlige valg som kompliserer livene deres når de er fylt av disse
tre følelsene. Det er da vi vurderer å gjøre ting vi ellers ikke ville ha gjort, løpe motsatt vei.
David var en legende. Han hadde giftet seg med kongens datter og var venn med kongens
sønn. Han var blitt en folkehelt fordi han hadde drept filisteren. Kong Saul var sjalu. Han
kastet et spyd på David. David sluttet å komme til middag. Saul spurte Jonathan hvor han
var. Jonathan fant på en unnskyldning for David, og Saul gjennomskuet det. Sauls egen
familie konspirerte mot ham. Han ville drepe David.
Jonathan advarte David, som var 22 år gammel. David var alene, redd for sitt liv, avvist av
mannen han kjempet for. Han hadde ikke gjort noe galt.
Sint - Isolert - Redd
David fikk panikk og kom i overlevelsesmodus. Han gikk til Nob, til presten Ahimelek, og løy
for ham. Fordi han var redd. Så mye for å stole på Guds veier...

Har du ikke et spyd eller et sverd her?, spurte David. Så fikk han Goliats sverd, og ble minnet
om ettermiddagen da han vandret ned i ingenmannsland for å utfordre en kjempe. Hva
skjedde med den tydelige, modige og gudfryktige gutten?
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Han tok saker i egne hender med et sverd sist brukt av en kriger som tapte mot en 15 år
gammel gutt. Et ubrukelig våpen. Et galt valg. Et katastrofalt resultat.
Når vi trenger Gud mest, viser vi gjerne minst tillit. Vi velger ting som aldri har virket før som ikke fikk oss hit - og som vi ofte angrer på. David trodde at hans situasjon var
annerledes. «Hvis Gud var med meg, ville ikke dette skje». Han tok feil.
Når du føler deg forlatt, tar du feil. Ikke røm, men prøv å lytte. Ikke gjør noe før du blir ledet.
Vent. Ikke få panikk, Gud er med deg!
Bibeltekst: 1 Samuelsbok 18-22.

SAMTALE
- Hva er en ting du har lært av å mislykkes i noe? Var det verdt det? Hvorfor eller hvorfor
ikke?
- Det er lett å stole på Gud når vi ikke har noe å miste. Det er vanskeligere å stole på ham når
noe av verdi står på spill. Er du enig? Hvorfor eller hvorfor ikke?
- Fortell om en gang du tok en avgjørelse motivert av frykt, sinne eller ensomhet. Hva ble
konsekvensene?
- Nevn et område av livet ditt der du er fristet til å stole mer på dine egne evner, talenter
eller styrke enn på Gud. Hva står i veien for at du overlater mer til din himmelske Far på det
området?
- Les salme 9,10. Er ordene vanskelig å tro på? Hvorfor eller hvorfor ikke?
- Les Matteus 11,28-30. Hvilken byrde bærer du nå? Hva er en ting du kan gjøre for å finne
hvile hos Gud? Hvordan kan denne gruppa støtte deg?

UT
Når du føler deg sint, alene eller redd, ikke røm fra Gud. Husk at han er trofast. Han har ikke
forlatt deg. Gi dine byrder til ham. La ham gi deg hvile.

Salme 9,10-11:
Herren er et vern for dem som blir undertrykt, et vern når
de er i nød. De som kjenner ditt navn, setter sin lit til deg. Herre,
du forlater ikke dem som søker deg.
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DEN STØRSTE KONGEN
09.12.18
OPP
Hva har du sett av Guds godhet de siste dagene?
Takk og be for det dere har delt.

INN
Det er ganske motbydelig med ledere, foreldre, konger eller politikere som bruker innflytelse
og makt til egen vinning på bekostning av dem de er ansvarlige for. Og motsatt – hvor
inspirerende er det ikke med en leder som gir avkall på sitt eget til fordel for dem de tjener?
Noe av det som gjør mest inntrykk er hvordan ledere blir stående last og bram, med hjertet
på rett plass og uten å ta snarveier. Midt i nedgangstider eller motgang.
La oss ta et tilbakeblikk på livet til David:
Gjetergutten som blir salvet til konge (ca. 13 år gammel?)
Helten som overvinner Goliat, blir folkehelt og gifter seg med kongsdatteren
8 år på flukt fra kong Saul
7 år med maktkamp etter at Saul dør i kampen mot filisterne
40 år som Israels konge
Davids liv starter med at Gud sier til Samuel: «For mennesker ser det som øynene ser, men
Herren ser til hjertet» og den slutter med at David får tittelen «en mann etter Guds hjerte».
Hva har skjedd i mellomtiden? Hva kjennetegner David:
Nekter å ta seg til rette, selv om han ved to anledninger har mulighet til å drepe Saul.
Anerkjenner Gud som den egentlige kongen: «Jeg er en konge, men ikke Kongen.» Da
han blir kronet til konge står det: «Kong David sluttet en pakt med dem i Hebron for
Herrens ansikt» 2 Sam 5,3
Innrømmer feil i stedet for å dekke over.
Lytter til Guds vilje, Guds vei og Guds «timing».
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David peker fram mot Jesus, den største Kongen som kom for å tjene, ikke for å la seg tjene.
For å gi sitt liv for oss og opprette en ny pakt. Og gi oss et forbilde: Ett av de største
kjennetegn på modenhet er hvordan vi håndterer makt og innflytelse. Når du er en av «de
mektige» i rommet, se etter «føtter du kan vaske». Bruk din innflytelse til å bety noe for
andre. Lytt til Guds vilje, Guds vei og Guds «timing».

SAMTALE
Les teksten Johannes 13,3-15. Del med hverandre tanker om denne teksten.
Hva sier den oss om oss mennesker?
Hva sier denne teksten oss om Gud?
Hva utfordrer denne teksten oss på å gjøre?

Andre spørsmål til samtale:
- Fortell om en leder, sjef eller trener, som har hatt stor innflytelse i ditt liv. Hvilke
egenskaper hadde denne personen.
- Les 1 Samuel 16,7. Hva betyr mest i vårt samfunn? Verdibasert ledelse peker mot «hjertet»,
men er det ytre ting som i praksis får mest å si ved valg av leder?
- Tenk etter om du har vært i en situasjon der du fikk en lederrolle/ innflytelse og stod
overfor valget om å bruke/ misbruke makten. Hva skjedde?
- Bibelen knytter makt og autoritet til Guds vilje, Guds vei og Guds timing. Hvordan kan vi
anvende dette i dag?
- Les Johannes 13,3-15. Hvordan tror du at du ville ha tenkt/reagert om du var i rommet med
disiplene og Jesus ville vaske dine føtter?

UT
Be for noen som gruer seg til jul. Er det noen du kan se/følge opp/hjelpe ekstra nå?

Joh 13, 14:
Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da
skylder også dere å vaske hverandres føtter.
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