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Denne tekstboka kommer fra Storsalen menighet, 
Oslo. Her finner du bibeltekstene vi leser på 
søndagene våren 2018. Vi har fire taleserier som følger 
kirkeåret sine faser; åpenbaringstid, fastetid, påsketid 
og pinsetid.

For hver uke gir tekstboka deg en bibelleseplan og 
spørsmål til hver søndags tekst. Disse er laget spesielt 
for grupper, men kan funke til eget bruk. Du finner 
opplegg til samtale bak i boka. Der ligger også et 
samtaleopplegg knyttet til boken Jesus – overkommelig 
og ubegripelig.

Vårt håp er at boka vår gir deg glede og innsikt i 
Bibelen og livet med Gud. Å åpne Bibelen er en viktig 
målsetning for Storsalen. Ta gjerne kontakt med 
tilbakemeldinger.



Ingen har noen gang sett Gud, 
men den enbårne, som er Gud,
og som er i Fars favn,
han har vist oss hvem han er. 

Joh 1,18

Gud, når jeg åpner Bibelen min,
åpner jeg også hjertet mitt.
Bla i meg, Gud.
For når jeg leser om deg,
leser du alltid meg.

061 fra 157 Bønner
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ÅPENBARINGSTID
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Juletida forkynner at Gud er blitt en av oss. 
Den neste tida handler det om hvordan, om 
bredden i fortellingen om Jesus. Denne «er 
så overkommelig at unger forstår den, og så 
ubegripelig at et helt liv ikke er nok», skriver 
Knut Tveitereid.

På de neste sidene møter vi et spenn av histo-
rier fra Jesu liv. Barnet i opprør, Sønnen som 
døpes, mannen som gir evig liv, fortelleren om 
Guds rike og mesteren som lyser i herlighet. 
Det er alltid nye sider ved Jesus å oppdage.

Og Gud vil åpne seg for oss. Så velkommen til 
åpenbaringstid.
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Søndag 7. januar
Evangeliet etter Lukas 2,40–52

40 Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds 
nåde var over ham. 41 Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til 
Jerusalem for å feire påske. 42 Da han var blitt tolv år, dro 
de som vanlig opp til høytiden. 43 Men da høytidsdagene 
var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusa-
lem uten at foreldrene visste om det. 44 De trodde han var 
med i reisefølget, og gikk en dagsreise før de begynte å lete 
etter ham blant slektninger og venner. 45 Da de ikke fant 
ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham 
der. 46 Først etter tre dager fant de ham i tempelet. Der satt 
han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. 47 Alle 
som hørte ham, undret seg over hvor forstandig han var 
og hvor godt han svarte. 48 Da foreldrene så ham, ble de 
slått av undring, og hans mor sa: «Barnet mitt, hvorfor 
har du gjort dette mot oss? Din far og jeg har lett etter 
deg og vært så redde.» 49 Men han svarte: «Hvorfor lette 
dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være i min Fars 
hus?» 50 Men de forsto ikke hva han mente med det han sa 
til dem.
 51 Så ble han med hjem til Nasaret og var lydig mot 
dem. Men hans mor tok vare på alt dette i sitt hjerte.  
52 Og Jesus gikk fram i alder og visdom. Han var til glede 
for Gud og mennesker. 

Ukas tekster O✓
O M: Luk 1,1–4 O T: Luk Luk 2,21 O O: Luk 2,25–32

O T: Luk 2,36–38 O F: Jes 49,1–7 O L: Rom 15,4–6 O S: ↑
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Samtale
Hvordan ser du for deg Jesus som barn?

Observer: Hvordan reagerte foreldrene på at Jesus var borte?  
Hvordan responderte Jesus på at foreldrene lette etter ham? 

Funder: Hva forteller denne teksten om hvem Jesus er?

Praktiser: Hvordan ser det ut å være til glede for Gud og mennesker? 

Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Luk 3,3–6 O T: Luk 3,7–9 O O: Luk 3,10–14

O T: Luk 3,15–17 O F: 2 Mos 1,22–2,10O L: Luk 22,24–27 O S: ↑

Søndag 14. januar
Evangeliet etter Markus 1,3–11

3 En røst roper i ødemarken:
 Rydd Herrens vei,
 gjør hans stier rette!
4 Slik sto døperen Johannes fram i ødemarken og forkynte 
en omvendelsesdåp som ga tilgivelse for syndene. 5 Fra 
hele Judea og Jerusalem dro alle ut til ham. De bekjente 
syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven. 6 Johannes 
gikk kledd i en kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om 
livet, og han levde av gresshopper og villhonning. 7 Han 
forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere enn 
jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse san-
dalremmen hans. 8 Jeg har døpt dere med vann, men han 
skal døpe dere med Den hellige ånd.» 9 På den tiden kom 
Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i Jordan av Johannes. 
10 Straks han steg opp av vannet, så han himmelen dele seg, 
og han så Ånden komme ned over seg som en due. 11 Og det 
lød en røst fra himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i 
deg har jeg min glede.»
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Samtale
I følge gammel-testamentlig jødedom var det kun gjennom ofring i 
tempelet at folket kunne få sine synder tilgitt. Bare Gud kunne tilgi synd. 
Se Luk. 5;21. 

Observer: Hva forkynte døperen Johannes?

Funder: Hvorfor lot Jesus seg døpe, og hva innebar dåpen for han? 

Praktiser: Les Joh. 3,27–30. Hva kan vi lære av døperen Johannes sitt 
forhold til Jesus?

Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Luk 4,1–4 O T: Luk 4,5–8 O O: Luk 4,9–13

O T: Luk 4,14–15 O F: Jes 55,1–3 O L: Åp 22,16–17 O S: ↑

Søndag 21. januar
Evangeliet etter Johannes 4,4–26

4 Han måtte reise gjennom Samaria, 5 og der kom han til 
en by som het Sykar, like ved det jordstykket Jakob ga sin 
sønn Josef. 6 Der var Jakobskilden. Jesus var sliten etter 
vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Det var om-
kring den sjette time.
 7 Da kommer en samaritansk kvinne for å hente vann. 
Jesus sier til henne: «La meg få drikke.» 8 Disiplene hans 
var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. 9 Hun sier: «Hvordan 
kan du som er jøde, be meg, en samaritansk kvinne, om å 
få drikke?» For jødene omgås ikke samaritanene. 10 Jesus 
svarte: «Om du hadde kjent Guds gave og visst hvem det 
er som ber deg om drikke, da hadde du bedt ham, og han 
hadde gitt deg levende vann.» 11 «Herre», sa kvinnen, «du 
har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor 
får du da det levende vannet fra? 12 Du er vel ikke større 
enn vår stamfar Jakob? Han ga oss brønnen, og både han 
selv, sønnene hans og buskapen drakk av den.» 13 Jesus 
svarte: «Den som drikker av dette vannet, blir tørst igjen. 
14 Men den som drikker av det vannet jeg vil gi, skal aldri 
mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde 
med vann som veller fram og gir evig liv.» 15 Kvinnen sier 
til ham: «Herre, gi meg dette vannet så jeg ikke blir tørst 
igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.»



13

Samtale
Hvilke assosiasjoner får du til samaritanene?

Observer: Hva slags symbolikk finner du i teksten?

Funder: Hva forteller symbolikken oss? Hva mener Jesus med det han 
sier i vers 21–23? (les gjerne Apg. 17,23)

Praktiser: Hvilke mennesker rundt deg trenger å høre de gode nyhete-
ne om Jesus? Hva er utfordrende med å dele tro?

 16 Da sa Jesus til henne: «Gå og hent mannen din og kom 
så hit.» 17 «Jeg har ingen mann», svarte kvinnen. «Du har 
rett når du sier at du ikke har noen mann», sa Jesus. 18 «For 
du har hatt fem menn, og han du nå har, er ikke din mann. 
Det du sier, er sant.» 19 «Herre, jeg ser at du er en profet», 
sa kvinnen. 20 «Våre fedre tilba Gud på dette fjellet, men 
dere sier at Jerusalem er stedet der en skal tilbe.» 21 Jesus 
sier til henne: «Tro meg, kvinne, den time kommer da det 
verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere skal tilbe 
Far. 22 Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber det 
vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene. 23 Men den time 
kommer, ja, den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbe Far 
i ånd og sannhet. For slike tilbedere vil Far ha. 24 Gud er 
ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet.» 
25 «Jeg vet at Messias kommer», sier kvinnen – Messias er 
det samme som Kristus – «og når han kommer, skal han 
fortelle oss alt.» 26 Jesus sier til henne: «Det er jeg, jeg som 
snakker med deg.»



Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Luk 5,1–6 O T: Luk 5,7–9 O O: Luk 5,12–13

O T: Luk 5,18–25 O F: Jer 20,7–9 O L: Rom 10,13–17 O S: ↑

Søndag 28. januar
Evangeliet etter Markus 4,26–34

26 Og han sa: «Med Guds rike er det slik: Det er som når en 
mann har sådd korn i jorden. 27 Han sover og står opp, det 
blir natt og det blir dag, og kornet spirer og vokser, men 
han vet ikke hvordan det skjer. 28 Av seg selv gir jorden 
grøde, først strå, så aks og til sist modent korn i akset.  
29 Så snart grøden er moden, svinger han sigden, for 
høsten er kommet.» 30 Han sa: «Hva skal vi sammenligne 
Guds rike med? Hvilken lignelse skal vi bruke? 31 Det er 
som et sennepsfrø. Når det blir sådd, er det mindre enn 
noe annet frø på jorden, 32 men når det er sådd, vokser det 
opp og blir større enn alle hagevekster og får så store grei-
ner at himmelens fugler kan bygge rede i skyggen av det.»
 33 Med mange slike lignelser talte han ordet til dem, så 
mye de var i stand til å høre. 34 Uten lignelser talte han ikke 
til dem. Men når han var alene med disiplene, forklarte 
han alt for dem.
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Samtale
Bibelen bruker mange bilder fra landbruk (bl.a. Mark. 4,3–8; Joh. 15,1–8; 
Jes. 5,5–6). Hvorfor tror du det er slik?

Observer: Hva forteller de to lignelsene?

Funder: Hvorfor brukte Jesus lignelser, tror du?

Praktiser: Hva og hvor er det du sår om dagen?

Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Luk 5,27–32 O T: Luk 6,12–16 O O: Luk 6,27–31

O T: Luk 6,37–38 O F: 2 Mos 3,1–6 O L: 2 Pet 1,16–18 O S: ↑ 

Søndag 4. februar 
Evangeliet etter Markus 9,2–13

2 Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og 
Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var 
alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, 3 og 
klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker 
klær her på jorden, kan få dem så hvite. 4 Elia viste seg for 
dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. 5 Da tok 
Peter til orde og sa til Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. 
La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til 
Elia.» 6 Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet 
av stor frykt. 7 Da kom det en sky og skygget over dem, og 
det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede. 
Hør ham!» 8 Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen 
annen enn Jesus; bare han var hos dem.
 9 På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle 
fortelle noen hva de hadde sett, før Menneskesønnen var 
stått opp fra de døde. 10 De tok til seg dette ordet, og de 
diskuterte seg imellom hva det er å stå opp fra de døde.  
11 Og de spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde at Elia 
først må komme?» 12 Han svarte: «Elia kommer først og 
setter alt i rette stand. Men hvordan kan det da stå skrevet 
om Menneskesønnen at han skal lide mye og bli foraktet? 
13 Jo, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og 
de gjorde med ham som de ville, slik det står skrevet om 
ham.». 
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Samtale
Sammenlign teksten med Malaki 4,4–6 og Matt 11,13–14.

Observer: Hva la du spesielt merke til i denne teksten?

Funder: Hvorfor ba Jesus dem om å ikke fortelle om hendelsen på 
fjellet (vers 9)?

Praktiser: Hvordan kan vi forholde oss til både hans menneskelighet 
og guddommelighet samtidig?

Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Luk 6,47–49 O T: Luk 7,11–16 O O: Luk 7,19b–23

O T: Luk 7,24–28 O F: Jes 53,1–5 O L: 1 Kor 1,18–25 O S: ↑

Søndag 11. februar | Fastelavnssøndag

Evangeliet etter Johannes 12,20–33

20 Det var noen grekere blant dem som var kommet for 
å tilbe under høytiden. 21 De gikk til Filip, som var fra 
Betsaida i Galilea, og sa: «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» 
22 Filip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk 
de og sa det til Jesus. 23 Jesus svarte: «Timen er kommet da 
Menneskesønnen skal bli herliggjort. 24 Sannelig, sannelig, 
jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, 
blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det 
rik frukt. 25 Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den 
som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig 
liv. 26 Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, 
skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min 
Far gi ære.
 27 Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels 
meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg kom-
me. 28 Far, la ditt navn bli herliggjort!» Da lød det en røst 
fra himmelen: «Jeg har herliggjort det og skal herliggjøre 
det igjen.»
 29 Mengden som sto omkring og hørte dette, sa at det 
hadde tordnet. Andre sa: «Det var en engel som talte til 
ham.» 30 Da sa Jesus: «Denne røsten lød ikke for min skyld, 
men for deres. 31 Nå felles dommen over denne verden, nå 
skal denne verdens fyrste kastes ut. 32 Og når jeg blir løftet 
opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» 33 Dette sa han for 
å gi til kjenne hva slags død han skulle lide.



21

Samtale
Hva vil det si at noe blir herliggjort?

Observer: Hvem er det Jesus snakker til her? Endres adressat i løpet 
av teksten?

Funder: Del teksten i to; 20–26 og 27–33. Hvor og hvordan snakker 
Jesus om korset her? Drøft først vers 24–26, og så vers 30–32, i lys av 
hver sin tilhørende del. Hva ligger egentlig i ordene Jesus sier? 

Praktiser: Hva betyr det for oss at Guds navn er herliggjort? Hvordan 
henger dette sammen med din hverdag?

Notater
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FASTETID
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«Se vi går opp til Jerusalem»

Fasten er en vandring.  
I tekstene følger vi Jesu vandring mot Jerusalem. 
Målet er Golgata og korset.  
Veien er tung og bakkene bratte. 
Vi forsøker å gå med. 
Men vi må innse at vi ikke kan gå hele veien selv. 
Jesus måtte gå for oss, alene.  
Han tok på seg vår synd og vår smerte, 
og bar alt til korset.  
På korset åpnet han en ny vei for oss, 
veien inn til Gud.

Fasten er en tid for å rette vårt blikk mot Jesus, på 
korset, og erkjenne at vi trenger den nåden som 
ble gitt oss der. 

«Fasten gis oss  
for at hjertet  
skal begynne å gløde  
av lengsel  
etter sin kjæreste venn.»

– Peter Haldörf 
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Ukas tekster O✓
O M: Jona 3,3–10 O T: Pet 1,5–11 O O: Matt 12,38–42

O T: Joh 5,16–18 O F: 1 Mos 4,1–7 O L: 1 Kor 10,10–13 O S: ↑

Søndag 18. februar
Evangeliet etter Mattus 16,21–23

 21 Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for 
disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de 
eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide 
mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle 
han reises opp. 22 Da tok Peter ham til side og ga seg til å 
irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende 
deg.» 23 Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, 
Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det 
som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» 
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Samtale
Sjekk ut hva som skjer rett før denne teksten. (Matt. 16,13–20)

Observer: Hva er det som får Peter til å reagere i vers 22?

Funder: Hvilket bilde har Peter av Gud? Hva ønsker Jesus å endre? 

Praktiser: Hva kjennetegner ditt Gudsbilde? Hvordan er det i endring? 

Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Joh 5,19–20 O T: Joh 5,21–23 O O: Joh 5,24–27

O T: Joh 5,41–44 O F: 1 Mos 3,8–15 O L: Rom 5,17–19 O S: ↑

Søndag 25. februar 
Evangeliet etter Lukas 7,36–50

36 En av fariseerne innbød Jesus til å spise hos seg, og han 
gikk inn i fariseerens hus og tok plass ved bordet.  
37 Nå var det en kvinne der i byen som levde et syndefullt 
liv. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, 
kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. 38 Hun 
stilte seg bak Jesus, nede ved føttene, og gråt. Så begynte 
hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med 
håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med 
salven. 39 Da fariseeren som hadde innbudt ham, så det, 
tenkte han med seg selv: «Var denne mannen en profet, 
ville han vite hva slags kvinne det er som rører ved ham, 
at hun fører et syndefullt liv.»
 40 Da tok Jesus til orde. «Simon», sa han til fariseeren, 
«jeg har noe å si deg.» «Si det, mester», svarte han. 41 Jesus 
sa: «To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene 
skyldte fem hundre denarer, den andre femti. 42 Men da 
de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge 
gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham?» 43 Simon 
svarte: «Den han etterga mest, tenker jeg.» «Du har rett», 
sa Jesus. 44 Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon: 
«Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus; du ga meg 
ikke vann til føttene mine, men hun fuktet dem med tårer 
og tørket dem med håret sitt. 
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Samtale
Hvorfor tror du fariseerne inviterte Jesus på besøk?

Observer: Hvordan tenkte fariseeren om kvinnen?

Funder: Se etter likheter og forskjeller mellom Simon og kvinnen.  
Hvordan forstår du lignelsen i vers 41–42?

Praktiser: Hvordan forholder du deg til synd?  
Hvordan kan vi ta imot tilgivelse?

45 Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom, 
har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. 46 Du 
salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene 
mine med den fineste salve. 47 Derfor sier jeg deg: Hennes 
mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlig-
het. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.» 48 Så sa han til 
kvinnen: «Syndene dine er tilgitt.» 49 Da begynte de andre 
gjestene å spørre seg selv: «Hvem er han, som til og med 
tilgir synder?» 50 Men Jesus sa til kvinnen: «Din tro har 
frelst deg. Gå i fred!».



Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Joh 6,16–21 O T: Joh 6,47–51 O O: Joh 6,66–71

O T: Joh 7,37–39 O F: Job 2,1–10 O L: Ef 6,10–18 O S: ↑

Søndag 4. mars 
Evangeliet etter Markus 9,17–29

17 En i mengden svarte: «Mester, jeg er kommet til deg med 
sønnen min fordi han har en ånd som gjør ham stum. 18 Når 
den griper fatt i ham, kaster den ham over ende, og han 
fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene 
dine drive ånden ut, men de maktet det ikke.» 19 Da sa han 
til dem: «Du vantro slekt! Hvor lenge skal jeg være hos 
dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med 
gutten!» 20 De kom med ham, og straks ånden fikk se Jesus, 
rev og slet den i gutten så han falt over ende og vred seg 
og frådet. 21 Jesus spurte faren: «Hvor lenge har han hatt 
det slik?» «Fra han var liten gutt», svarte han. 22 «Mange 
ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta 
livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så 
ha medfølelse med oss og hjelp oss!» 23 «Om det er mulig 
for meg?» svarte Jesus. «Alt er mulig for den som tror.» 
24 Straks ropte guttens far: «Jeg tror, hjelp meg i min van-
tro!» 25 Da Jesus så folk stimle sammen, truet han den urene 
ånden og sa: «Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg: Far 
ut av ham, og far aldri mer inn i ham!» 26 Da skrek den høyt, 
slet voldsomt i gutten og fór ut. Gutten lå livløs, og alle sa 
at han var død. 27 Men Jesus tok ham i hånden og hjalp ham 
opp, og han reiste seg.28 Da Jesus var kommet i hus og disi-
plene var alene med ham, spurte de: «Hvorfor var det ikke 
mulig for oss å drive den ut?» 29 Han svarte: «Dette slaget er 
det bare mulig å drive ut ved bønn og faste.»
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Samtale
Finnes det urene ånder?

Observer: Hvilken opplevelse får du av Jesus i denne teksten?

Funder: Hva sier vers 29 om hva urene ånder kan være? Hvordan erfa-
res, gjenkjennes og overvinnes urene ånder i Norge i dag? 

Praktiser: Hva faster du fra og hvorfor? 

Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Joh: 8,3–7 O T: Joh 8,12–14 O O: Joh 9,1–7

O T: Joh 10,7–10 O F: 4 Mos 21,4–9 O L: 2 Kor 5,18–21 O S: ↑

Søndag 11. mars
Evangeliet etter Johannes 3,11–16

11 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet 
og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt 
vitneutsagn. 12 Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om 
det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det 
himmelske? 13 Ingen annen er steget opp til himmelen enn 
han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, 
som er i himmelen. 14 Og slik Moses løftet opp slangen i 
ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, 15 for at 
hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 16 For så høyt 
har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for 
at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha 
evig liv.»
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Samtale
Les om Moses og slangen i ørkenen i 4 Mos 21,4–9.

Observer: Hva opplever du at Jesus er opptatt av her?

Funder: Hva menes med ’det jordiske’ satt opp imot ’det himmelske’ i 
vers 12? Tror du på evig liv? Hva innebærer det?

Praktiser: Hva er ditt vitneutsagn? Snakker du om det?

Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Joh 10,14–16 O T: Joh 10,24–28 O O: Joh 11,32–44

O T: Joh 11,45–50 O F: Jer 33,14–17 O L: Ef 1,3–6 O S: ↑

Søndag 18. mars 
Evangeliet etter Lukas 1,46–55

46 Da sa Maria: 
 «Min sjel opphøyer Herren,
47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.
48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes
 fattidom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise 
 meg salig,
49 for store ting har han gjort mot meg,
 han, den mektige; hellig er hans navn.
50 Fra slekt til slekt varer hans miskunn
 over dem som frykter ham.
51 Han gjorde storverk med sin sterke arm;
 han spredte dem som bar hovmodstanker i hjertet.
52 Han støtte herskere ned fra tronen
 og løftet opp de lave.
53 Han mettet de sultne med gode gaver,
 men sendte de rike tomhendte fra seg.
54 Han tok seg av Israel, sin tjener,
 og husket på sin miskunn
55 slik han lovet våre fedre,
 Abraham og hans ætt, til evig tid.»
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Samtale
Sammenlig med 1 Sam. 2;1–10. 

Observer: Hva legger du spesielt merke til i denne teksten?

Funder: Hvorfor og hvordan valgte Maria å lovsynge Gud? 

Praktiser: Les Luk 1,30–33+38. Hva kan vi lære av Marias overgivelse 
til Gud?

Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Joh 11,52–54 O T: Joh 11,55–57 O O: Joh 12,1–8

O T: Joh 12,9–11 O F: Jes 56,6–8 O L: Rom 3,21–26 O S: ↑

Søndag 25. mars | Palmesøndag

Evangeliet etter Matteus 26,6–13

6 Mens Jesus var i Betania, hjemme hos Simon den spedal-
ske, 7 kom det en kvinne bort til ham med en alabastkruk-
ke med kostbar salve. Den helte hun ut over hodet hans 
mens han lå til bords. 8 Disiplene så det og ble forarget. 
«Hva skal denne sløsingen være godt for?» sa de. 9 «Sal-
ven kunne vært solgt for en stor sum og pengene gitt til 
hjelp for de fattige.» 10 Men Jesus merket det og sa til dem: 
«Hvorfor plager dere henne? Hun har gjort en god gjer-
ning mot meg. 11 De fattige har dere alltid hos dere, men 
meg har dere ikke alltid. 12 Da hun helte denne salven ut 
over kroppen min, salvet hun meg til min gravferd. 13 San-
nelig, jeg sier dere: Overalt i verden hvor dette evangeliet 
blir forkynt, skal også det hun gjorde, fortelles til minne 
om henne.»
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Samtale
Det ble som Jesus sa i vers 13. Hvorfor tror du Jesus var tydelig på at 
akkurat denne hendelsen var så viktig? 

Observer: Hvorfor ble disiplene sinte?

Funder: Hva mener Jesus med det han sier i vers 10–12?

Praktiser: Hva er din kostbare salve? 

Notater
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PÅSKETID
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«Halleluja» 

Aldri har gledesropet vært mer passende.  
Døden kunne ikke holde Jesus og han har stått opp igjen!  
Nåden er tilgjengelig for alle.  
Dette vil vi feire og oppdage på nytt og på nytt. 

Men var det slik Jesu apostler opplevde påsketiden? 
Muligens ikke. For dem var kanskje denne tiden mer 
kaotisk og forvirrende. 

I tekstene vi leser i kirken denne påsketiden møter vi 
Jesus før hans død og oppstandelse. Vi hører han snakke i 
bilder og metaforer som ikke alltid er like forståelige ved 
første øyekast. Her får vi innblikk i hvordan han prøvde 
å forberede sine apostler på hva som skulle skje. 

Når vi leser disse lignelsene og historiene i dag, leser vi 
dem i lys av oppstandelsen. Vi skal dykke inn i symbolik-
ken og bildene som Jesus brukte og feire påsketiden med 
glede og undring. 
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Ukas tekster O✓
O M: Rom 5,12–13 O T: Jer 31,31–34 O O: Hebr 10,19–25

O T: Luk 22,14–23 O F: Joh 18,1–19,42 O L: Rom 14,7–9 O S: ↑

Søndag 1. april | Påskedag

Evangeliet etter Matteus 28,1–10

1 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første 
dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria 
for å se til graven. 2 Med ett ble det et kraftig jordskjelv, 
for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og 
rullet steinen til side og satte seg på den. 3 Han var som et 
lyn å se til, og drakten var hvit som snø. 4 Vaktene skalv 
av redsel da de så ham, og de ble liggende som døde. 5 Men 
engelen tok til orde og sa til kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet 
at dere leter etter Jesus, den korsfestede. 6 Han er ikke her, 
han er stått opp, slik som han sa. Kom og se stedet hvor 
han lå! 7 Skynd dere av sted og si til disiplene hans: ‘Han er 
stått opp fra de døde, og han går i forveien for dere til Gali-
lea; der skal dere få se ham.’ – Nå har jeg sagt dere det.»
 8 Da skyndte de seg bort fra graven, redde, men jublen-
de glade, og de løp for å fortelle det til disiplene. 9 Og se, 
Jesus kom mot dem og sa: «Vær hilset!» De gikk fram og 
omfavnet føttene hans og tilba ham. 10 Jesus sa til dem: 
«Frykt ikke! Gå og si til mine brødre at de skal dra til Gali-
lea. Der skal de se meg.»
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Samtale
Hvorfor var det en engel som først møtte dem ved graven i stedet for 
Jesus selv? 

Observer: Hva var det Maria og Maria skulle ved graven denne  
morgenen?

Funder: Hvor langt hadde de løpt før de traff Jesus?  
Hvordan kan man være redd og jublende glad på en og samme tid? 

Praktiser: Hva gjør deg redd om dagen?  
Hvordan kan glede få større plass i livet ditt?

Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Luk 24,36–45 O T: 1 Mos 45,1–15 O O: 1 Pet 1,18–23

O T: Apg 1,1–5 O F: Jer 31,1–6 O L: Joh 21,15–19 O S: ↑

Søndag 8. april 
Evangeliet etter Johannes 21,15–19

15 Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: 
«Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» 
Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus 
sier til ham: «Fø lammene mine!» 16 Igjen, for annen gang, 
sier han: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg?» «Ja, 
Herre, du vet at jeg har deg kjær», svarte Peter. Jesus sier: 
«Vær gjeter for sauene mine!» 17 Så sier han for tredje 
gang: «Simon, sønn av Johannes, har du meg kjær?» Peter 
ble bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte om han 
hadde ham kjær, og han sa: «Herre, du vet alt. Du vet at jeg 
har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø sauene mine! 18 San-
nelig, sannelig, jeg sier deg: Da du var ung, bandt du beltet 
om deg og gikk dit du selv ville. Men når du blir gammel, 
skal du strekke ut hendene dine, og en annen skal binde 
beltet om deg og føre deg dit du ikke vil.» 19 Dette sa han 
for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. 
Da han hadde sagt dette, sa han til Peter: «Følg meg!»
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Samtale
Hva er det Jesus sier til Peter i vers 18? Hva mener han med det? 

Observer: Hvordan reagerte Peter på at Jesus spør han gjentatte 
ganger om det samme?

Funder: Hvorfor spør Jesus Peter tre ganger om han elsker ham? 
Hvilke tidligere episoder med Jesus og disiplene får du assosiasjoner til 
gjennom denne teksten? 

Praktiser: «Følg meg», sa Jesus til Peter. 

Notater
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Ukas tekster O✓
O M: 1 Joh 5,1–5 O T: Esek 34,23–31 O O: Rom 1,1–4

O T: Rom 4,1–5 O F: Apg 3,12–21 O L: Hebr 13,20–21 O S: ↑

Søndag 15. april 
Evangeliet etter Johannes 10,1–10

1 «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn 
til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet 
sted, han er en tyv og en røver. 2 Men den som kommer inn 
gjennom porten, er gjeter for sauene. 3 Portvokteren åpner 
for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine 
egne sauer ved navn og fører dem ut. 4 Og når han har fått 
ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for 
de kjenner stemmen hans. 5 Men en fremmed følger de 
ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den frem-
medes stemme.» 6 Denne lignelsen fortalte Jesus, men de 
skjønte ikke hva han mente.
 7 Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er 
porten inn til sauene. 8 Alle de som er kommet før meg, er 
tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. 9 Jeg er 
porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og 
fritt gå inn og ut og finne beite. 10 Tyven kommer bare for å 
stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha 
liv og overflod.»
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Samtale
Hvem eller hva er tyven? 

Observer: Hvem er det Jesus snakker til her? 

Funder: Hvis Jesus er porten, hvem er da port-vokteren?  
Hvordan var stemmen til Jesus? 

Praktiser: Hvordan kan vi kjenne igjen Jesu stemme og unngå å lytte 
til «den fremmede»? 

Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Rom 1,16–17 O T: Rom 1,18–21 O O: Rom 1,24–25

O T: Jes 43,16–21 O F: Apg 9,1–19 O L: Åp 2,1–7 O S: ↑

Søndag 22. april 
Evangeliet etter Johannes 13,30–35

30 Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var 
natt. 31 Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen 
herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. 32 Og er 
Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herlig-
gjøre ham, og gjøre det snart. 33 Mine barn! Ennå en liten 
stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa 
til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går, kan dere 
ikke komme. 34 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske 
hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hver-
andre. 35 Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: 
at dere har kjærlighet til hverandre.»
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Samtale
Fulgte Judas Guds eller djevelens vilje? 

Observer: Hva er det viktigste Jesus vil si i denne teksten? 

Funder: Hva mener Jesus med; «dit jeg går, kan dere ikke komme»?  
Hva vil det si å «ha kjærlighet til hverandre?»

Praktiser: Kan folk merke vår kjærlighet? Hvordan? 

Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Rom 5,1–5 O T: Rom 5,6–9 O O: Rom 5,10–11

O T: 1 Kong 17,8–16 O F: Apg 2,42–47 O L: Rom 12,1–3 O S: ↑

Søndag 29. april 
Evangeliet etter Lukas 13,18–21

18 Så sa han: «Hva er Guds rike likt? Hva skal jeg sammen-
ligne det med? 19 Det er likt et sennepsfrø som en mann tok 
og sådde i hagen sin. Det vokste og ble til et tre, og himme-
lens fugler bygde rede i greinene på det.»
 20 Igjen sa han: «Hva skal jeg sammenligne Guds rike 
med? 21 Det er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i 
tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.»
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Samtale
Hva forbinder du med Guds rike? 

Observer: Hvilke bilder gir Jesus på Guds rike i denne teksten? 

Funder: Hva mener Jesus med surdeigen? 

Praktiser: Hvis du skulle sammenlignet Guds rike med noe som finnes i 
Oslo, hva ville du valgt? 

Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Jak 2,1–9 O T: Luk 14,12–14 O O: Rom 6,1–6

O T: Dan 9,17–19 O F: Apg 4,23–31 O L: Joh 3,11 O S: ↑

Søndag 6. mai 
Evangeliet etter Matteus 7,7–12

7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så 
skal det lukkes opp for dere. 8 For den som ber, han får, og 
den som leter, han finner, og den som banker på, skal det 
lukkes opp for.
 9 Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein når han 
ber om brød, 10 eller gi ham en orm når han ber om en 
fisk? 11 Når selv dere som er onde, vet å gi barna deres gode 
gaver, hvor mye mer skal ikke da deres Far i himmelen 
gi gode gaver til dem som ber ham! 12 Alt dere vil at andre 
skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. For 
dette er loven og profetene.
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Samtale
Er vi onde? 

Observer: Se på verbene Jesus bruker i vers 7. Hva formidler de? 

Funder: Hvorfor gav Gud mennesket en lov? 

Praktiser: Hva kunne du ønske at noen gjorde mot deg i dag?

Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Dan 7,13–14 O T: Apg 1,1–11 O O: Rom 10,6–10

O T: Luk 24,46–53 O F: Sak 14,6–9 O L: Åp 21,22–27 O S: ↑

Søndag 13. mai 
Evangeliet etter Johannes 3,16–21

16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, 
den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal 
gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til 
verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli 
frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den 
som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på 
Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen: Lyset er 
kommet til verden, men menneskene elsket mørket høye-
re enn lyset fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som 
gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at 
hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger 
sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans 
gjerninger er gjort i Gud.»
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Samtale
Hva forbinder du med å bli avslørt?

Observer: Hva er dommen (vers 19)? 

Funder: Hvordan kan Gud være god når han ofrer sin sønn?  
Hvordan henger dom og tro sammen? 

Praktiser: Har du gått til skriftemål? Hvorfor / hvorfor ikke? 

Notater
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PINSETID
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Jesus var ikke bare en mann.  
Hans død og oppstandelse var ikke bare en hendelse.  
Vår eksistens omfatter mer enn det materielle.  
Virkeligheten er større enn det vi kan sanse og forstå. 

Bibelen forteller at Gud har mange sider og egenskaper.  
Og Bibelen forteller oss at Gud vil oss noe. Han vil elske, 
han vil frelse, han vil lede, helbrede og trøste. 

Med Den Hellige Ånd er ikke dette bare tåkeprat, eller 
«den gang da».  
Med Den Hellige Ånd er alt dette gjort tilgjengelig.  
Åpent. Vi har tilgang.  
Derfor kan vi høre fra Gud. Vi kan motta hans gaver.  
Vi kan leve i hans nærvær, og vi kan dele hans storhet.

Pinsetid er tiden for å utforske at Gud er levende  
tilstede, i oss og rundt oss. 
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Ukas tekster O✓
O M: Apg 2,1–11 O T:1 Krøn 29,10–14 O O:1 Tim 2,1–4

O T: Matt 22,17–22 O F: 2 Mos 24,3–11 O L: Ef 2,17–22 O S: ↑

Søndag 20. mai | Pinsedag

Evangeliet etter Johannes 14,15–21

15 Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. 16 Og jeg 
vil be min Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som 
skal være hos dere for alltid: 17 sannhetens Ånd, som ver-
den ikke kan ta imot. For verden ser ham ikke og kjenner 
ham ikke. Men dere kjenner ham, for han blir hos dere og 
skal være i dere. 18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldre-
løse barn. Jeg kommer til dere. 19 Snart ser ikke verden meg 
lenger. Men dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal 
også leve. 20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, 
og at dere er i meg og jeg i dere.
 21 Den som kjenner mine bud og holder dem, han er det 
som elsker meg. Og den som elsker meg, skal min Far el-
ske. Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»
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Samtale
Har du noen gang hørt Gud tale? 

Observer: Hvem er Den Hellige Ånd i følge denne teksten? 

Funder: Hva menes med at verden ikke kan ta imot sannhetens Ånd? 

Praktiser: Hvor ser du Jesus? 

Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Joh 6,44–47 O T: Jes 44,3–5 O O: Apg 11,19–26

O T: 1 Kor 12,12–13 O F: 1 Mos 18,1–8 O L: Rom 11,33–36 O S: ↑

Søndag 27. mai 
Evangeliet etter Lukas 10,21–24

21 I samme stund jublet han i Den hellige ånd og sa: «Jeg 
priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har 
skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for 
umyndige små. Ja, Far, for dette var din gode vilje. 22 Alt 
har min Far overgitt til meg. Ingen vet hvem Sønnen er, 
unntatt Faderen, og ingen vet hvem Faderen er, unntatt 
Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.»
 23 Da de var alene, vendte han seg til disiplene og sa: 
«Salige er de øynene som ser det dere ser! 24 For jeg sier 
dere: Mange profeter og konger ville gjerne se det som 
dere ser, men fikk ikke se det, og høre det som dere hører, 
men fikk ikke høre det.»



59

Samtale
Hvorfor holder Gud ting skjult?

Observer: Hva er relasjonen mellom Faderen, Sønnen og Den hellige 
ånd i denne teksten?

Funder: Hva vil det si å være «vise og forstandige»/«umyndige små»? 

Praktiser: Hvem kunne du ønske at fikk se det du ser,  
og høre det du hører?

Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Ef: 1,7–10 O T: Ef 1,11–14 O O: Ef 1,15–17

O T: Ef 1,18–19 O F: Salme 67,2–6 O L: Gal 3,23–29 O S: ↑

Søndag 3. juni 
Evangeliet etter Johannes 3,26–30

26 De gikk til Johannes og sa til ham: «Rabbi, han som var 
sammen med deg på den andre siden av Jordan, og som du 
vitnet om, han døper nå, og alle går til ham.» 27 Johannes 
svarte: «Et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt 
ham fra himmelen. 28 Dere er selv mine vitner på at jeg sa: 
Jeg er ikke Messias, men jeg er sendt i forveien for ham. 
29 Den som har bruden, han er brudgom. Men brudgom-
mens venn som står og hører på ham, gleder seg stort over 
å høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt 
min, helt og fullt. 30 Han skal vokse, jeg skal avta.



61

Samtale
Har du noen gang vært en «veirydder» for en annen? 

Observer: Hvem er det de snakker om i teksten?

Funder: Vil du vokse, eller vil du avta? 

Praktiser: Hvilke gaver har du fått av Gud? Bruker du dem? 

Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Ef 3,3–6 O T: Ef 3,7–11 O O: Ef 3,12

O T: Ef 2,12–13 O F: Jes 50,4–5 O L: Rom 8,28–30 O S: ↑

Søndag 10. juni 
Evangeliet etter Johannes 1,35–51

35 Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av 
disiplene sine. 36 Da Jesus kom gående, så Johannes på ham 
og sa: «Se, Guds lam!» 37 De to disiplene hørte hva han sa 
og fulgte etter Jesus. 38 Jesus snudde seg og så at de fulgte 
ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, 
hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. 39 «Kom og se!» sa Jesus. 
De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos 
ham den dagen. Det var omkring den tiende time.
 40 Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som 
hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. 
41 Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har 
funnet Messias!» – Messias betyr «Den salvede». 42 Så 
førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa: «Du er 
Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas» – det er det 
samme som Peter.
 43 Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip 
og sa til ham: «Følg meg!» 44 Filip var fra Betsaida, den 
byen Peter og Andreas var fra. 45 Filip traff Natanael og sa 
til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i 
loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus 
fra Nasaret, Josefs sønn.» 46 «Kan det komme noe godt fra 
Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» 47 Jesus 
så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann 
israel itt, en som er uten svik.» 
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Samtale
Hvorfor fulgte folk etter Jesus uten at de visste hvem han var? 

Observer: Hvem deltar i denne teksten, og hva vet du om dem? 

Funder: Hvordan kunne de vite at de hadde «funnet Messias»? 

Praktiser: Hvordan er du lydig mot Jesus? 

48 «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus 
svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under 
fikentreet.» 49 Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, 
du er Israels konge.» 50 «Tror du fordi jeg sa at jeg så deg 
under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn 
dette.» 51 Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere 
skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over 
Menneskesønnen.».



Notater
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Ukas tekster O✓
O M: Ef 4,1–2 O T: Ef 4,3–6 O O: Ef 4,7–10

O T: Ef 4,11–13 O F: Jos 24,19–24 O L: Ef 2,1–10 O S: ↑

Søndag 17. juni 
Evangeliet etter Matteus 16,24–27

24 Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter 
meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge 
meg. 25 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men 
den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26 Hva 
vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men 
taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag 
for sin sjel? 27 For Menneskesønnen skal komme i sin Fars 
herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne 
hver og en etter det han har gjort.
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Samtale
Hva er sjelen? 

Observer: Hva er relasjonen mellom tro og gjerninger i denne teksten? 

Funder: Hva vil det si å fornekte seg selv og ta opp sitt kors? 

Praktiser: Når fornekter du deg selv?

Notater



Notater
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SAMTALEOPPLEGG 1
Knyttet til søndagens tekster

Slik kan et lite fellesskap legge opp en samling: 

• Be til Gud om at han skal tale til dere gjennom Hans ord 
• Les teksten hver for dere to ganger. 
• Les teksten høyt sammen.
• Bruk noen minutter hver for dere med det som er til 

undring og del det dere har tenkt på. 
• Bibelarbeid: 

OBSERVER: Et spørsmål med hensikt å åpne opp 
teksten. Del observasjoner

FUNDER: Bruk tid med tekst og spørsmål. 
Snakk sammen. 

PRAKTISER – Hva vil Jesus si oss om våre liv i dag? 
Fortell, diskuter og legg en plan.

• Be sammen og for hverandre 



71

SAMTALEOPPLEGG 2
Knyttet til Knut Tveitereids bok: 
Jesus – overkommelig og ubegripelig 

Vårsemesteret er tiden for å fordype seg i fortellingen om 
Jesus. Om våren følger Storsalen kirkeåret, og kirkeåret 
følger nettopp Jesus-fortellingen:

I julen feirer vi Jesu fødsel. 
I åpenbaringstiden spør vi oss: Hvem er Jesus?
I fasten drar vi, med Jesus, opp til Jerusalem.
I påsken minnes vi hans død og oppstandelse – selve 
klimakset i fortellingen. 
I pinsetiden fortsetter Jesusfortellingen ut i kirken og ut i 
verden.

Dette semesteret oppmuntres derfor grupper i Storsalen 
til å bruke boken Jesus – overkommelig og ubegripelig. 

Knut Tveitereid og Hellevik Studio har i samarbeid 
utviklet manus og de animerte filmene som man får sett 
via QR-koder i boken. Boken vil være for salg i Storsalen 
gjennom hele semesteret.
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OPPLEGG TIL SAMLINGENE

• Avtal om dagens utdrag skal leses høyt i gruppa eller 
leses på forhånd.

• I tillegg til å se film og snakke om avsnittet, bør 
samlingen rammes inn av samtale og bønn.

• Ha gjerne en åpen bibel foran deg.

1. samling: Hvem er din Jesus?
• s. 4–23
• film 1, s. 12
• test, s. 17

2. samling: Å sette Jesus på kartet igjen
• s. 24–35
• film 2, s. 28

3. samling: Tre år i Galilea
• s. 36–47
• film 3, s. 46

4. samling: Åtte dager i Jerusalem
• s. 48–63
• film 4, s. 57

5. samling: Evangelistenes fremstilling
• s. 64–71
• film 5, s. 65

6. samling: Vår fremstilling
• s. 72–87
• film 6, s. 73
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7. samling: Alle dager overalt
• s. 88–99
• film 7, s. 90

8. samling: Å sette Jesus på kartet igjen
• s. 100–117
• film 8, s. 103

9. samling: Forbildet
• s. 118–129
• film 9, s. 129

10. samling: Frelseren
• s. 130–143
• film 10, s. 143

11. samling: Nærværet
• s. 144–155
• film 11, s. 155

12. samling: Hvem er din Jesus?
• s. 156–167
• film 12, s. 163
• test, s. 17



Storsalen Menighet © 2018

Dette er den sjette utgivelsen av Tekstboka. 

Den er designet og redigert av Storsalens egne frivillige 
og ansatte.

redaksjonen:
Anders Fredriksen  
Jakob Gåre 
Vegard Husby 
Maria Bjørdal Lervik  
Ingvild Klungland Lund 
Thor Johannes Wang  
Ingrid Øygard

Knut Tveitereid har bidratt med gruppeopplegget som er 
knyttet til hans bok Jesus – overkommelig og ubegripelig.

Hensikten vår er å samle søndagens prekentekster, uken-
tlig bibellesning og arbeid i grupper i en og samme bok. 

For tilbakemeldinger eller spørsmål send email til 
apenbibel@storsalen.no

Bibeltekst er hentet fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. 
Gjengitt med tillatelse.

Trykket hos Konsis på CyclusOffset 90g papir. 
Satt med Skolar og Mark.






