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START: RUNDE- 
FORTELL OM EN 
GANG DU FIKK ET 
KALL/OPPLEVDE 
GUDS STYRKE/BLE 
FRELST. 
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BØNN 

Disippelbønnen: 
Herre Jesus Kristus 
Du står her foran meg 
Du er også bak meg 
Du er på min høyre side 
Du er på min venstreside 
Du er over meg 
Du er under meg 
Du omgir meg på alle sider. 
Du bor i mitt hjerte, 
Du gjennomtrenger meg helt 
Og du elsker meg, 
Herre Jesus 
Amen 
 
Konfirmantene: 
Ivar, Marte, Jonatan, 
Daniel+ Sunniva og 
Martin  
Brobønn 
Utsendingene 
Fri bønn 

DE HISTORISKE BØKENE 
 

SAMUEL, DAVID OG ESTER 

De historiske bøkene er en av 7 kategorier som vi deler bibelen inn 
i. De første17 bøkene i bibelen er de historiske: Mosebøkene, Josva, 
Dommerne, Rut, Samuelsbøkene, Kongebøkene, Krønikerne, Esra, 
Nehemja og Ester. Disse bøkene er fortellinger som har hendt og 
som er en del av vår og menneskehetens historie. Samuel, David og 
Ester er sentrale personer i de historiske bøkene. Vi kan lese om 
hvordan Gud kaller Samuel fra han var ganske ung. Videre leser vi 
om David som flere ganger gjennom livet sitt opplevde at han fikk 
styrke fra Gud. Videre leser vi om Ester som på mange måter ble en 
«frelser» for sitt folk. I kraft av sin posisjon og sitt mot reddet hun 
mange.  
 
Guds kall går også til oss på slik som det gjorde til Samuel. Han 
ønsker at ALLE mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. 
Hvor er vår plass i dette? Hva kaller Gud deg til?  Bibelen gir oss 
også mange løfter om at Gud styrker sitt folk slik han styrket David. 
David overvant Goliat og fikk også oppleve at Gud gav han styrke i 
flere andre kamper han hadde. 
 
Slik som Ester reddet sitt folk har Jesus reddet oss. Frelsen er en 
gave som er gitt oss av nåde. Vi får ta i mot denne gaven og vite at vi 
er frelst, reddet, og har et evig liv i vente! Dette gode budskapet er 
det Gud kaller oss til å gi videre. EVANGELIET som er Guds kraft til 
frelse for alle mennesker. Vi er alle KALLT, vi får STYRKE underveis, 
og vi er FRELST av nåde. 
 
 
 

 SAMTALE  
1. Les bibeltekstene høyt, så hver for seg. Velg gjerne bare en av 

tekstene 
 

2. LYTT og noter gjerne ned tanker du får; hva taler Gud om til 
deg? Hva er Guds invitasjon til deg i dette her og nå?  

 
4.     Hvordan kan du PRAKTISERE det du ble minnet om i hverdagen  

din? 
 
5.     Hvis du har lyst: DEL noe av det du fikk med de andre  

 



    

         
 

  

 


