ADAM SET
ENOSJ KENAN
MAHALALEL

GRUPPEOPPLEGG

JARED ENOK
METUSJALAH
LAMEK NOAH
SEM KAM JAFET
GOMER MAGOG
MADAI JAVAN

ISBRYTER
Fortell om en modig person du kjenner/har kjent. Hva er det som gjør at du tenker personen er/var modig?

TUBAL
MESJEK ASJKENAS RIFAT TOGARMA ELISJA
TARSIS KITTIM
RODANIM KUSJ

OPP
Les sammen
Hør på en eller flere sanger fra en CD sammen.
Syng noen sanger sammen.

MISRAJIM PUT
KANAAN SEBA
HAVILA SABTA
RAMA SABTEKA
SABA DEDAN
NIMROD SIDON

INN
Denne gangen er det bra å lese hele Esters bok. Bytt gjerne på å lese.
Alternativet er at en i gruppa leser historien på forhånd og gjenforteller.

HET ELAM,ASSUR
ARPAKSJAD LUD
ARAM US HUL

Hvilke deler av historien er det som vekker din oppmerksomhet mest? Snakk sammen om det som gjør mest inntrykk.

GETER MASJ
SJELAH EBER
PELEG JOKTAN
ALMODAD SJE-

Ester har mange gode egenskaper. Hvilke egenskaper vil dere trekke fram som
viktige hos henne?

LEF HASARMAVET JERAK HADORAM

Hvilke personer kjenner du i dag som har disse egenskapene? Hvilken egenskap
vil du fremelske i ditt eget liv? Hvordan?

USAL DIKLA
ABIMAEL SABA OFIR HAVILA
JOBAB
ARPAKSJAD
JELAH EBER
PELEG
RE’U SERUG
NAKOR
TARAH ABRAHAM

Ester har gått fra å være en foreldreløs jente til å bli dronning. Hun har steget i
gradene, men lar ikke rikdommen gå til hodet på seg. Da Mordekai ber henne
gå inn til kongen, noe som i utgangspunktet kan koste henne livet, gjør hun det.
Har du opplevd situasjoner der det har vært nødvendig å være ærlig og følge
det som er riktig selv om det virker skummelt og farlig å gjøre det? Situasjoner
hvor det tilsynelatende ville vært lettere å la være å si noe? Snakk sammen om
disse erfaringene.

ISAK ISMAEL
NEBAJOT KEDAR
ADBE’EL
MIBSAM MISJMA
DUMA MASSA
HADAD TEMA JETUR NAFISJ
KEDMA KETURA

UT—Jobb med et av forslagene side 64
Ester var modig og hun fortalte sannheten – selv om det kunne ha kostet henne
mye. Ta med deg ordene ”modig” og ”sannhet” i bakhodet den neste uka og se
om det dukker opp situasjoner i din hverdag der du kan trenge noen av de samme egenskapene som Ester hadde.

SIMRAN JOKSJAN
MEDAN MIDJAN
JISJBAK SJUAH
SABA DEDAN EFA
EFER HANOK
ABIDA
ELDA’AISAK ESAU

54

