FOR DE UNGE

˚
Hvordan du kan fa
trofaste venner
˚
Gjør dette: Løs denne oppgaven pa et rolig sted hvor du kan konsentrere
˚
˚
deg. Prøv a leve deg inn i situasjonen nar du leser skriftstedene. Se for
deg det som skjer. Hør stemmene. Sett deg inn i personenes følelser.
La beretningen bli levende for deg.
Hovedpersoner: Jonatan, David og Saul
Sammendrag: Etter at David har drept Goliat, blir Jonatan Davids beste
venn.

– ANALYSER SITUASJONEN. – LES 1. SAMUELSBOK 17:57 TIL 18:11; 19:1;
20:1–17, 41, 42.

˚
˚
Beskriv hvordan du kan tenke deg at Saul sa ut. (Ledetrad: Se 1. Samuelsbok 10:
20–23.)





˚
David var sannsynligvis i tenarene da han møtte Jonatan. Hvordan tror du
˚
˚
David sa ut? (Ledetrad: Se 1. Samuelsbok 16:12, 13.)





Hvilke følelser tror du kommer til uttrykk i stemmene til David og Jonatan idet
de skiller lag, slik det er beskrevet i slutten av 1. Samuelsbok, kapittel 20?







— GRAV DYPERE.
Beretningen sier at «Jonatans sjel ble knyttet til Davids sjel» – eller som en annen bibeloversettelse sier: «David og Jonatan ble bestevenner.» (1. Samuelsbok
18:1, Contemporary English Version) Hvilke egenskaper hadde David som kan
˚
˚
ha gjort at Jonatan likte ham sa godt? (Ledetrad: Se 1. Samuelsbok 17:45, 46.)






˚
Det var cirka 30 ars aldersforskjell mellom David og Jonatan. Hva tror du det var
som gjorde at de ble «bestevenner» til tross for denne aldersforskjellen?










Hva er noe av det som kjennetegner en sann
venn, slik det kommer fram av denne gri˚
˚
pende beretningen? (Ledetrad: Se Ordsprakene 17:17; 18:24.)







Hvorfor var Jonatan mer trofast mot David
enn mot sin egen far?







˜ TENK OVER HVA DU HAR LÆRT. SKRIV
NED DET DU HAR LÆRT OM . . .
Vennskap.





Trofasthet.





Vennskap med eldre.





˚
˚ ˚
Hvordan du ma være for a fa de beste
venner.







GJØR
™ HVA I DENNE BERETNINGEN
˚
STØRST INNTRYKK PA DEG, OG
HVORFOR?
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