
TEKSTBOK
HØSTEN 2018
Stemmer ∙ Er målet å være lykkelig?

På liv og død ∙ Advent



Denne tekstboka kommer fra Storsalen menighet, 
Oslo. Her finner du bibeltekstene vi leser på 
søndagene høsten 2018. Vi har tre taleserier: 
«Stemmer», «Er målet å være lykkelig?» og «På liv og 
død». I desember følger vi adventstiden.

For hver uke gir tekstboka deg en bibelleseplan og 
spørsmål til hver søndags tekst. Disse er laget spesielt 
for samtale i grupper, men kan også fungere til eget 
bruk. Nytt for denne utgaven er at vi har lagt ved 
sitater sammen med søndagens spørsmål. Sitatene 
er utsagn av personer fra ulike tider, livssyn og 
perspektiver opp i gjennom historien, og er ment til 
å berike og utfordre samtalen. Du finner forslag til 
opplegg for samtale bak i boka.

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

tilhører: 

mobil:   



Min Gud, min Herre, mitt eneste håp,
gi at jeg aldri opphører
å søke Deg,
at jeg brennende, uten opphør
søker ditt åsyn.

Du som har gitt meg å søke Deg,
gi meg mot
til å søke Deg videre
og håp om å finne Deg stadig mer.

Innfor Deg ligger min fasthet, bevar den,
innfor Deg min skjørhet, leg den,
innfor Deg all min kunnskap og min uvitenhet.

Der Du har lukket opp for meg trer jeg inn, ta meg imot.
Der Du har lukket til for meg roper jeg: lukk meg opp.

Augustin
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Hundrevis av radiokanaler, tusenvis av podcaster. 
Hva lytter du til?

5,233 millioner stemmer i Norge, 673 469 stemmer 
i Oslo. Hvem lytter du til? 

Utallige tanker i hodet ditt hver eneste dag. Hvilke 
lytter du til?

Vi er omgitt av stemmer, stemmer ovenfra og 
stemmer nedenfra, stemmer utenfra og stemmer 
innenfra. Hverdagen er preget av flerstemmighet. 
Midt i alt dette sier Jesus: «Mine sauer hører min 
stemme; jeg kjenner dem, de følger meg». De neste 
ukene ønsker vi å tune inn, og undersøke mylderet 
av stemmer.

Det er tid for å lytte.  

STEMMER
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Søndag 26. august
Paulus’ brev til galaterne 1, 6–9

Det undrer meg at dere så raskt vender dere bort fra ham 
som har kalt dere ved Kristi nåde, og til et annet evangeli-
um, 7 men det finnes ikke noe annet, det er bare noen som 
forvirrer dere og vil forvrenge Kristi evangelium. 8 Men 
om vi selv, ja, om en engel fra himmelen skulle forkyn-
ne dere et annet evangelium enn det vi forkynte dere, 
forbannet være han! 9 Vi har sagt det før, og jeg gjentar det 
nå: Hvis noen forkynner dere et annet evangelium enn det 
dere har mottatt, forbannet være han! 

Ukas tekster O✓
O M: Apg 8, 4–8 O T: Apg 8, 9–12 O O: Apg 8, 13

O T: Apg 8, 14–17 O F: Apg 8, 18–20 O L: Apg 8, 25 O S: ↑

The truth is rarely pure and never simple. – Oscar Wilde

Samtale 
Observer: Hvor høyt setter Paulus evangeliet i teksten?

Funder: Hva kvalifiserer noe som ‘et annet evangelium’?  
Hvor mye/lite skal til?

Praktiser: Hvordan burde vi møte stemmer i menigheten vi er uenige 
med? Hvordan håndterer vi vers 9 i lys av dette?

“

Notater
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That is why Christians are told not to judge. We see only the results 
which a man’s choices make out of his raw material. But God does not 
judge him on the raw material at all, but on what he has done with it.  
– C.S. Lewis

Samtale
Observer: Hvordan burde vi, ifølge teksten, forholde oss til vår indre 
stemme?

Funder: Hva kvalifiserer noe som en god gjerning?  
Kommer det an på hvem som gjør den (Mark 12,41-44)?

Praktiser: Har vi rett til å mene noe inn i andres liv?  
Hvordan burde vi i så fall gå fram?

“

Notater

Ukas tekster O✓
O M: Matt 5, 23–24 O T: Joh 15, 3–5 O O: Joh 15, 9–11

O T: Rom 2, 9–11 O F: Rom 2, 12–13 O L: Rom 2, 14–16 O S: ↑

Søndag 2. september
Evangeliet etter Matteus 7, 1–5

Døm ikke, for at dere ikke skal bli dømt! 2 Etter dommen 
dere dømmer med, skal dere selv få dom, og i samme mål 
som dere selv måler opp med, skal det også måles opp til 
dere.
 3 Hvorfor ser du flisen i din brors øye, men bjelken i ditt 
eget øye legger du ikke merke til? 4 Eller hvordan kan du 
si til din bror: ‘La meg ta flisen ut av øyet ditt’ når det er 
en bjelke i ditt eget øye? 5 Din hykler! Ta først bjelken ut av 
ditt eget øye! Da vil du se klart nok til å ta flisen ut av øyet 
til din bror.



12 13

Jeg vet at Messias kommer — og når han kommer,  
skal han fortelle oss alt. – Samaritansk kvinne

Samtale
Observer: Hvordan taler Gud til oss i dag? Hva vil det si?

Funder: På hvilke måter påvirker det hvordan vi forstår evangeliets 
budskap, at Jesus er Gud?

Praktiser: Hvilke aktive tiltak gjør du for å høre Guds stemme?  
Hvordan vet vi at det er Gud vi lytter til?

“

Notater

Ukas tekster O✓
O M: 2.Mos 3, 1–3 O T: 2.Mos 3, 4–6 O O: 2.Mos 3, 13–14

O T: 2.Mos 3, 15 O F: Mi 1, 1–3 O L: Matt 11, 25–27 O S: ↑

Søndag 9. september
Brevet til hebreerne 1, 1–4

Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider 
talt til fedrene gjennom profetene. 2 Men nå, i disse siste 
dager, har han talt til oss gjennom Sønnen. Ham har Gud 
innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han 
verden. 3 Han er utstrålingen av Guds herlighet og bildet 
av hans vesen, og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da 
han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg 
ved Majestetens høyre hånd i det høye. 4 Slik ble han mye 
større enn englene, for det navnet han har fått i arv, er så 
mye større enn deres. 
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We must speak our minds openly, debate our disagreements honestly, 
but always pursue solidarity. – Donald Trump

Samtale
Observer: Hvorfor har vi myndigheter/styresmakter, ifølge teksten? 

Funder: Hvor gyldig er tekstens budskap hvis myndighetene ikke  
samsvarer med Guds vilje? Hvordan møter vi, som kristne, stemmer 
som er ‘av verden’?

Praktiser: Kan du huske å ha blitt såret, utfordret eller overrasket av 
kritiske stemmer mot ditt kristne standpunkt eller tro? Fortell. Hvordan 
burde vi møte kritikk?

“

Notater

Ukas tekster O✓
O M: Matt 5, 43–35 O T: Matt 5, 46–48 O O: Matt 6, 19–21

O T: Matt 22, 17–18 O F: Matt 22, 19–21 O L: Joh 15, 18–20 O S: ↑ 

Søndag 16. september 
Paulus’ brev til romerne 13, 1–7

Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over 
seg. For det finnes ingen myndigheter som ikke er fra Gud, 
og de som finnes, er innsatt av Gud. 2 Den som setter seg 
opp mot dem, står derfor imot det Gud har bestemt, og de 
som gjør det, skal få sin dom. 3 For de som styrer, skal ikke 
skape frykt hos den som gjør det gode, men hos den som 
gjør det onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør 
det gode, og du skal få ros. 4 Styresmakten er en Guds tje-
ner, til beste for deg. Men gjør du det onde, har du grunn 
til å være redd. For styresmakten bærer ikke sverd uten 
grunn, men er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff 
over den som gjør det onde. 5 Derfor er det nødvendig å 
være lydig, ikke bare av frykt for straffen, men også for 
samvittighetens skyld. 6 Betal også skatt av samme grunn. 
For myndighetene er Guds tjenere og har ansvar for alt 
slikt. 7 Gi alle det du skylder dem. Betal skatt til den som 
skal ha skatt, toll til den som skal ha toll, vis respekt for 
den som skal ha respekt, gi ære til den som skal ha ære. 
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Om jeg ikke hadde noe annet bevis, ville tommelen min være nok til å 
overbevise meg om at Gud finnes. – Sir Isaac Newton

Samtale
Observer: Hvem er «de»? Kjenner du deg igjen i Paulus’ beskrivelser?

Funder: Hva vil det si å holde sannheten nede i urett?  
Burde alle mennesker kjenne Gud utfra det som kan observeres?

Praktiser: Hva kan skaperverket lære oss om Gud?  
Hvordan kan vi bruke skaperverket til å vitne om Gud til andre?

“

Ukas tekster O✓
O M: 1 Mos 1, 1–5 O T: 1 Mos 1, 6–8 O O: 1 Mos 1, 9–13

O T: 1 Mos 1, 14–19 O F: 1 Mos 1, 20–23 O L: 1 Mos 1, 24–31 O S: ↑

NotaterSøndag 23. september
Paulus’ brev til romerne 1, 18–23

Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelig-
het og urett hos mennesker som holder sannheten nede 
i urett. 19 For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran 
dem; Gud har selv lagt det åpent fram. 20 Hans usynlige 
vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har 
de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans 
gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. 21 De kjente 
Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. 
Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige 
hjerter ble formørket. 22 De påsto at de var kloke, men de 
endte i dårskap. 23 De byttet ut den uforgjengelige Guds 
herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, 
firbeinte dyr og krypdyr.
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Mystery creates wonder and wonder is the basis of man’s desire to 
understand. – Neil Armstrong

Samtale
Observer: Hva tenker du instinktivt i møte med denne teksten?

Funder: Er vi for rasjonelle? Hva vil det si å se Guds herlighet?

Praktiser: Får du tid i hverdagen til å ta pause fra alt som  
gjør inntrykk? Hva mener du om det å bruke tid i stillhet?  
Er det meningsfullt, utfordrende, osv.?

“

Notater

Ukas tekster O✓
O M: 2.Mos 14, 10–12 O T: 2.Mos 14, 13–14 O O: Jes 30, 15–16

O T: Jes 30, 17–18 O F: 1.Kong 19, 9–11 O L: 1.Kong 19, 12–13 O S: ↑

Søndag 30. september
Andre Mosebok 33, 18–23

«La meg da få se din herlighet!» sa Moses. 19 Han svarte: 
«Jeg vil la all min godhet gå forbi deg og rope ut for deg 
navnet Herren. For jeg er nådig mot den jeg viser nåde, 
og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. 20 Du kan 
ikke få se ansiktet mitt», sa han, «for et menneske kan 
ikke se meg og leve.» 21 Herren sa: «Se, her er et sted tett 
ved meg; still deg der på klippen! 22 Når så min herlighet 
går forbi, vil jeg la deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke 
deg med håndflaten til jeg er kommet forbi.23 Så vil jeg ta 
hånden bort; da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt 
kan ingen se.»
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Ordet ‘lykke’ klinger godt sammen med ord 
som tilfredshet, glede, og letthet. Vi forbind-
er det med gode følelser, gode ord og gode 
relasjoner. Men hva med når skuldrene tynges 
av bekymring, hodet verker av meningsløshet, 
hendene bindes av begjær, eller beina stønner 
av tretthet og smerte; endrer det vår opplev-
else av hva lykke er? Når er lykken et motiver-
ende mål, og når blir den et uoppnåelig ideal?

Bibelen beskriver livet som en ambivalent hel-
het bestående av både lykke og ulykke, glede 
og sorg, letthet og tyngde. Disse dualitetene er 
ikke nødvendigvis motsetninger, men virker 
heller å utfylle og utfordre hverandre. Er da 
målet å være lykkelig? 

Det er tid for å kjenne litt etter.

ER MÅLET Å VÆRE 
LYKKELIG?
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Å leve er å lide, å overleve er å finne mening i lidelsen.  
– Friedrich Nietzsche

Samtale
Observer: Hva ligger i Jobs reaksjon på sin lidelse?

Funder: Hva synes du om responsen fra vennene hans?  
Hvordan ville du møtt Job?

Praktiser: Er det greit å være sint på Gud?  
Hvordan møter du Gud når du har det vondt? 

“

Notater

Ukas tekster O✓
O M: Sal 22,  2–3 O T: Sal 22,  4–6 O O: Sal 22,  7–9

O T: Sal 22, 12–15 O F: Sal 22, 16–19 O L: Sal 22, 20–22 O S: ↑

Søndag 7. oktober 
Job 2, 11 – 3, 6

Da Jobs tre venner fikk høre om alt det vonde som hadde 
rammet ham, kom de til ham, hver fra sitt hjemsted: Elifas 
fra Teman, Bildad fra Sjuah og Sofar fra Naama. De møttes 
for å sørge med ham og for å trøste ham. 12 Mens de ennå 
var et stykke borte, fikk de øye på ham; men de kjente ham 
ikke igjen. De brast i gråt, flerret kappene sine og kastet 
støv over hodet. 13  Så satt de hos ham på jorden i sju dager 
og sju netter. Ingen sa et ord til ham, for de så at hans 
smerte var stor. 

3 Til sist åpnet Job munnen og forbannet den dagen han 
ble født.  
2  Job tok til orde og sa:
 3  Bort med den dagen jeg ble født,
  den natten det ble sagt: «En gutt er unnfanget.»

 4  Den dagen – la den bli mørke,
  så Gud i det høye ikke spør etter den
  og dagslys aldri faller på den!

 5  La mørke og dødsskygge få den,
  la skyer hvile over den
  og formørkelse skremme den!

 6  Den natten – la mørke skygger ta den
  så den ikke regnes med blant årets dager
  og ikke kommer med når måneder telles.
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Hver dag i alle disse evinnelige år har jeg fortvilet sagt til meg selv: 
Hvorfor så ikke dø i dag like så godt som i morgen? – Hans Jæger

Samtale
Observer: Hvilket syn har Forkynneren på livet?  
Hva tror du har ledet til dette? 

Funder: Kan man leve et liv med Gud og føle på meningsløshet?

Praktiser: Hvilke holdninger burde vi ha ovenfor livet i møte med  
meningsløshet? Hva mener Forkynneren om dette (les Fork 11,7-10)?  
Er du enig? 

“

Ukas tekster O✓
O M: Ordsp 4, 20–22 O T: Ordsp 4, 23–24 O O: Ordsp 4, 25–27

O T: Sal 13, 2–3 O F: Sal 13, 4–5 O L: Sal 13, 6 O S: ↑

     8 Alle ting går sin strevsomme gang,
 menneskets ord strekker ikke til.
 Øyet blir ikke mett av å se,
 og øret blir ikke fullt av å høre.
          
     9 Det som har skjedd, skal atter skje,
 og det som ble gjort, skal gjøres på nytt.
 Intet er nytt under solen.
          
   10 Blir det sagt om noe: «Se, dette er nytt»,
 har det likevel hendt i tidligere tider,
 lenge før oss.
          
    11 Ingen minnes det som før har hendt.
 Og det som skal komme,
 vil heller ingen minnes
 i slektene som følger.  

Søndag 14. oktober
Forkynneren 1, 1–11

Ord av Forkynneren, sønn av David og konge i Jerusalem.
        
 2 Forgjeves, sier Forkynneren, forgjeves og forgjengelig – 
alt er forgjeves!
          
     3 Hva har mennesket igjen for sitt strev, 
 for alt det strever med under solen?
          
     4 Slekter går, og slekter kommer,
 men jorden er alltid den samme.
          
     5 Solen går opp, og solen går ned,
 så lengter den tilbake
 til stedet der den går opp.
          
    6 Den skinner og vandrer mot sør,
 så vender den og vandrer mot nord,
 mens vinden snur og skifter
 og tar fatt på sin rundgang igjen.
          
     7 Alle elver renner ut i havet,
 men havet blir ikke fullt;
 dit elvene før har rent,
 fortsetter de å renne.



Notater
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Når det er et spørsmål om penger, tilhører alle samme religion.  
– Voltaire

Samtale
Observer: Ordet ‘mammon’, som kanskje best kan oversettes til «jor-
disk rikdom», er i teksten personifisert. Hvorfor tror du det er det?

Funder: Hva vil det si å samle skatter i himmelen (vers 20)?  
Hva betyr vers 22-23 inn i tekstens tematiske sammenheng?

Praktiser: Har du en «Mammon» i ditt liv?  
Kan man være rik som kristen? 

“

Ukas tekster O✓
O M: Ordsp 19, 1–3 O T: Ordsp 19, 4–5 O O: Ordsp 19, 6–8

O T: Ordsp 19, 10–11 O F: Ordsp 19, 17–19 O L: Ordsp 19, 24 O S: ↑

NotaterSøndag 21. oktober 
Evangeliet etter Matteus 6, 19–24

Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark 
ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. 20 Men dere 
skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark 
ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21 For der 
skatten din er, vil også hjertet ditt være.
 22 Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det 
fordi kroppen er fylt av lys. 23 Men om øyet ditt er sykt, er 
det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i deg mørke, 
hvor dypt blir ikke da mørket!
 24 Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og 
elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den 
andre. Dere kan ikke tjene både Gud og Mammon. 
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Hvis et problem kan fikses, hvis en situasjon er slik at du kan gjøre noe 
med den, da er det ingen grunn til bekymring. Hvis det ikke kan fikses, 
er det ingen hjelp i bekymring. Det er uansett ingen nytte i bekymring. 
– Dalai Lama XIV

Samtale
Observer: Hva er det Jesus setter bekymring opp imot i denne teksten 
(vers 30–32)?

Funder: Er det mulig for oss å leve bekymringsløse liv? Er det ønskelig?

Praktiser: Hva bekymrer du deg over?  
Er det verdt å bekymre seg over, eller kan Jesus ta det? Ta en runde.

“

Notater

Ukas tekster O✓
O M: Sal 61, 2–3 O T: Sal 61, 4–5 O O: Sal 55, 2–3

O T: Sal 55, 4–6 O F: Sal 55, 23 O L: Matt 11, 28–31 O S: ↑

Søndag 28. oktober
Evangeliet etter Matteus 6, 25–34

Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva 
dere skal spise, eller hva dere skal drikke, heller ikke for 
kroppen, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn 
maten og kroppen mer enn klærne? 26 Se på fuglene under 
himmelen! De sår ikke, de høster ikke og samler ikke i hus, 
men den Far dere har i himmelen, gir dem føde likevel. Er 
ikke dere mer verdt enn de? 27 Hvem av dere kan vel med 
all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? 
28 Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Se på liljene på 
marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner 
ikke, 29 men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt 
var kledd som en av dem. 30 Når Gud kler gresset på marken 
så fint, det som gror i dag og kastes i ovnen i morgen, hvor 
mye mer skal han ikke da kle dere – dere lite troende! 31 Så 
gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ 
eller: ‘Hva skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ 
32 Alt dette er hedningene opptatt av. Men den Far dere har 
i himmelen, vet jo at dere trenger alt dette. 33 Søk først Guds 
rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i 
tillegg. 34 Så gjør dere ingen bekymringer for morgendagen; 
morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har 
nok med sin egen plage.
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Er det lov å spørre om du noen gang tenker på 
at livet skal ta slutt? Kan du synge helhjertet 
med på salmen «å, hvor salig det skal blive/ 
når Guds barn får komme hjem», eller kjenner 
du et stikk av ubehagelig usikkerhet i møte 
med spørsmål om livets forgjengelighet?

De neste ukene skal vi sammen fordype oss i 
Paulus brev til romerne. Retorikken er skarp, 
kontrastene kraftfulle og uttalelsene preges 
ofte av en provoserende ærlighet. Samtidig 
skildrer Paulus menneskets dyptgående leng-
sel etter Gud, han trøster med varhet og løfter 
fram håpet om herligheten. I dette spennet 
beskriver Paulus døden, troen, frelsen og 
dommen – store eksistensielle, filosofiske og 
teologiske spørsmål. Men først og fremst pek-
er Paulus på Jesus, og viser hvordan vi i ham er 
døde for synden og lever for Gud.

Det er tid for å snakke om døden. 

PÅ LIV OG DØD

 “JEG ULYKKELIGE  
MENNESKE!”

PAULUS OM JESUS:

Vi ble 
begravet 
med ham

“for alle har syn-
det og mangler 
Guds herlighet.”

PAULUS:

troen på Jesus Kristus til alle som tror. 
Her er det ingen forskjell,
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Religiøse doktriner [...] er alle illusjoner. De forholder seg ikke til bevis, 
og ingen kan få seg til å vurdere dem som sanne eller å tro på dem.  
– Sigmund Freud

Samtale
Observer: Hvordan blir vi gjort rettferdige?  
Hva betyr det, og hva måtte til for at det kunne skje?

Funder: Hva vil det si å tro? Er tro et valg?

Praktiser: Hva er du stolt av? 

“

Notater

Ukas tekster O✓
O M: Rom 2, 1 O T: Rom 4, 1–3 O O: Rom 4, 4–5

O T: Rom 4, 6–8 O F: Rom 4, 13–16 O L: Rom 4, 23–25 O S: ↑

Søndag 4. november
Paulus’ brev til romerne 3, 21–28

Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vit-
ner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. 22 Dette er Guds 
rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle 
som tror. Her er det ingen forskjell, 23 for alle har syndet og 
mangler Guds herlighet. 24 Men ufortjent og av hans nåde 
blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. 25 Ham har 
Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være 
soningsstedet for dem som tror. Slik viste Gud sin rettfer-
dighet. For han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake 
straffen for de synder som var begått. 26 Men i vår tid ville 
han vise sin rettferdighet, både at han selv er rettferdig, 
og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. 27 Hva 
har vi da å være stolte av? Ingenting! Hvilken lov sier det? 
Gjerningenes lov? Nei, troens lov. 28 For vi hevder at men-
nesket blir rettferdig ved tro, uten lovgjerninger.
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Mens jeg trodde at jeg lærte hvordan å leve, så har jeg lært  
hvordan å dø. – Leonardo da Vinci 

Samtale
Observer: Jesus ber for oss. Hva sier det om hva bønn er? 

Funder: Hva innebærer Kristi kjærlighet? Opplever du den verdt å dø 
for?

Praktiser: Hvordan kan vi, som kristne i verden, bli bedre på frimodig-
het?

“

Notater

Ukas tekster O✓
O M: Rom 8, 18–19 O T: Rom 8, 20–22 O O: Rom 8, 24–25

O T: Rom 8, 26–27 O F: Rom 8, 28–30 O L: Rom 8, 31–32 O S: ↑

Søndag 11. november
Paulus’ brev til romerne 8, 33–39

Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? Gud er den som 
frikjenner. 34 Hvem kan da fordømme? Kristus Jesus er den 
som døde, ja, mer enn det, han sto opp og sitter ved Guds 
høyre hånd, og han ber for oss. 35 Hvem kan skille oss fra 
Kristi kjærlighet? Nød, angst, forfølgelse, sult, nakenhet, 
fare eller sverd? 36 Som det står skrevet:
 For din skyld drepes vi dagen lang,
 vi regnes som slaktesauer.
37 Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som el-
sket oss. 38 For jeg er viss på at verken død eller liv, verken 
engler eller krefter, verken det som nå er eller det som 
kommer, eller noen makt, 39 verken det som er i det høye 
eller i det dype, eller noen annen skapning, skal kunne 
skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.
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Selv om det ikke skulle komme noen frelse, vil jeg være verdig den 
hvert øyeblikk. – Franz Kafka

Samtale
Observer: Hva er synd? Er vi syndere?

Funder: Hvilke tanker har du om livet etter døden? 

Praktiser: Hvordan påvirker frelsen livet ditt her og nå?  
Burde den påvirke deg mer?

“

Notater

Ukas tekster O✓
O M: Rom 5, 12–13 O T: Rom 5, 14–15 O O: Rom 5, 16–17

O T: Rom 5, 18 O F: Rom 5, 19–20 O L: Rom 5, 21 O S: ↑

Søndag 18. november
Paulus’ brev til romerne 6, 3–8

 Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, 
ble døpt til hans død? 4 Vi ble begravet med ham da vi ble 
døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist 
opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre 
i et nytt liv. 5 Har vi vokst sammen med Kristus i en død 
som er lik hans, skal vi være ett med ham i en oppstan-
delse som er lik hans. 6 Vi vet at vårt gamle menneske ble 
korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt 
synden, skulle tilintetgjøres og vi ikke lenger skulle være 
slaver under synden. 7 For den som er død, er befridd fra 
synden. 8 Er vi døde med Kristus, tror vi at vi også skal leve 
med ham.
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Regardless of what society says, we can’t go on much longer in the 
sea of immorality without judgment coming. – Billy Graham

Samtale
Observer: Hva er loven?

Funder: Er vi ute av stand til å gjøre noe godt på egen hånd? 

Praktiser: Les Matt 25,34-40. Hvem er «disse mine minste»?  
Hvordan møter du dem?

“

Notater

Ukas tekster O✓
O M: Rom 12, 1–2 O T: Rom 12, 3–5 O O: Rom 12, 6–8

O T: Rom 12, 9–11 O F: Rom 12, 12–16  O L: Rom 12, 21 O S: ↑

Søndag 25. november 
Paulus’ brev til romerne 7, 14–20

Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, 
solgt som slave til synden. 15 For jeg forstår ikke hva jeg 
selv gjør. Det jeg vil, gjør jeg ikke, og det jeg avskyr, det 
gjør jeg. 16 Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg loven rett i 
at den er god.17 Så er det ikke lenger jeg som gjør det, men 
synden som bor i meg. 18 For jeg vet at i meg, det vil si i mitt 
kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å 
fullføre det gode makter jeg ikke. 19 Det gode som jeg vil, 
gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. 
20 Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, 
men synden som bor i meg. 
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ADVENT

Et brennende lys i mørket
et varsel om det som var hendt
Over den sovende byen
en strålende stjerne stod tent
Det var som om jorden holdt pusten
før himmelens lovsang brøt ut
Og de som fant veien til krybben
stod ansikt til ansikt med Gud

En gjeterflokk sprang til stallen,
et under der inne de så
Han som er lyset for verden
der inne i krybben sin lå
Og vismenn fra landet langt borte
på spørsmål og gåter fikk svar
Med undring og takk i hjertet
til Jesus de gaven sin bar

I tindrende barneøyne
vi stjernen fra Betlehem ser
Mellom to bedende hender
det nyfødte underet er
Et ydmykt og hjelpeløst hjerte
er stallen der frelseren bor
Guds himmel er åpen for alle
som kneler ved krybben og tror

Barnet i krybben, av Garness



44 45

I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so 
unlike your Christ. – Mahatma Gandhi

Samtale
Observer: Hvorfor var det selgere på tempelplassen?  
Hva solgte de til? Hvorfor jaget Jesus dem ut?

Funder: Var overprestene og de skriftlærdes forargelse berettiget? 
Hvorfor trodde de ikke, selv om at de så Jesus gjøre undre med egne 
øyne? 

Praktiser: Kan vi lære noe av barn om tro? Hva? 

“

Ukas tekster O✓
O M: Matt 21, 1–2 O T: Matt 21, 3 O O: Matt 21, 4–5

O T: Matt 21, 6–7 O F: Matt 21, 8 O L: Matt 21, 9 O S: ↑

Søndag 2. desember
Evangeliet etter Matteus 21, 10–17

Da han dro inn i Jerusalem, ble det uro i hele byen, og de 
spurte: «Hvem er dette?» 11 Og mengden svarte: «Det er 
profeten Jesus fra Nasaret i Galilea.» 
12 Så gikk Jesus inn på tempelplassen og jaget ut alle dem 
som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord 
og duehandlernes benker 13 og sa til dem: «Det står skrevet: 
Mitt hus skal kalles et bønnens hus. Men dere gjør det til 
en røverhule.»
 14 På tempelplassen kom noen blinde og lamme til ham, og 
han helbredet dem.15 Men da overprestene og de skrift-
lærde så undrene han gjorde og hørte barna som ropte i 
helligdommen: «Hosianna, Davids sønn!» ble de forarget 
16 og spurte ham: «Hører du hva de sier?» «Ja», svarte 
Jesus. «Har dere aldri lest:
 Fra småbarns og spedbarns munn
 har du latt lovsang lyde!»
17 Så forlot han dem og gikk ut av byen, til Betania. Der ble 
han natten over. 
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Ukas tekster O✓
O M: Joh 14, 1–2 O T: Joh 14, 3–4 O O: Joh 14, 5–6

O T: Joh 14, 7–8 O F: Joh 14, 9–10 O L: Joh 14, 11 O S: ↑

Søndag 9. desember
Evangeliet etter Johannes 16, 21–24

 Når en kvinne skal føde, er hun engstelig, for hennes time 
er kommet. Men når barnet er født, har hun glemt smer-
tene i sin glede over at et menneske er kommet til verden. 
22 Også dere er engstelige nå. Men jeg skal se dere igjen, 
og hjertet deres skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra 
dere.
 23 På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre meg om. 
Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis dere ber Far om noe, 
skal han gi dere det i mitt navn. 24 Hittil har dere ikke bedt 
om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så gleden deres kan 
være fullkommen. 

Det betyr ingenting hvor sakte du går så lenge du ikke stopper.  
– Konfucius

Samtale
Observer: Hva sier vers 21-22 om å vente?

Funder: Kan vi få alt vi ber om? Hva er bønn?

Praktiser: Hva ber du om for tiden? Får du svar? Ta en runde.

“
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Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår 
Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så 
hans guddommelige storhet. – Apostelen Peter

Samtale
Observer: Hva vil det si å være et vitne? Er vi vitner? Er Jesus et vitne?

Funder: Hva betyr vers 34?

Praktiser: Vitner dine gjerninger om hvem som har sendt deg?  
Hvem vitner du til for tiden?

“

Ukas tekster O✓
O M: Joh 1, 6–10 O T: Joh 1, 11–15 O O: Joh 1, 16–18

O T: Joh 1, 19–21 O F: Joh 1, 22–27 O L: Joh 1, 28–31 O S: ↑

Søndag 16. desember
Evangeliet etter Johannes 5, 31–36 

 Dersom jeg vitner om meg selv, er mitt vitneutsagn ikke 
gyldig. 32 Men det er en annen som vitner om meg, og jeg 
vet at hans vitneutsagn om meg er sant. 33 Dere sendte bud 
til Johannes, og han har vitnet for sannheten. 34 Men jeg er 
ikke avhengig av at noe menneske vitner om meg. Dette 
sier jeg for at dere skal bli frelst. 35 Johannes var en bren-
nende og skinnende lampe, og for en tid ville dere glede 
dere i lyset fra ham.
 36 Men jeg har et sterkere vitneutsagn enn det Johannes 
ga: de gjerningene Far har gitt meg å fullføre. Og det er 
disse gjerningene jeg gjør, som vitner om at Far har sendt 
meg.
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Hvem eier mitt liv? Om det er jeg, da må jeg forsvare det mot alle 
inntrengere. Da blir Jesus tyven som trenger seg inn og stjeler det som 
er mitt. Men om det er han som eier livet mitt, da venter jeg ham som 
hans tjener og er klar til å åpne når han kommer. – Magnus Malm

Samtale
Observer: Hva tror du forårsaker Josefs villighet til å lytte til Guds vilje?

Funder: Kunne du gjort som Josef og satt Gud foran egne, tilsynela-
tende gode livsplaner, som ekteskap, familie eller karriere?

Praktiser: Hva og hvor mye må du ofre for å prioritere Jesus først i jula?

“

Ukas tekster O✓
O M: Jes 9, 6 O T: Jes 7, 14 O O: Jes 53, 2–4

O T: Jes 53, 5–7 O F: Luk 1, 39–42 O L: Luk 1, 43–45 O S: ↑

Søndag 23. desember
Evangeliet etter Matteus 1, 18–25 

Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til: Hans mor Maria var 
lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste 
det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd. 19 Josef, 
mannen hennes, som var rettskaffen og ikke ønsket å føre 
skam over henne, ville da skille seg fra henne i all still-
het. 20 Men da han hadde bestemt seg for dette, viste en 
Herrens engel seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids 
sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din 
kone. For barnet som er unnfanget i henne, er av Den hel-
lige ånd. 21 Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet 
Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» 22 Alt 
dette skjedde for at det ordet skulle oppfylles som Herren 
har talt gjennom profeten:

 23 Se, jomfruen skal bli med barn og føde en sønn,
 og de skal gi ham navnet Immanuel
– det betyr: Gud med oss.
 24 Da Josef våknet av søvnen, gjorde han som Herrens 
engel hadde pålagt ham og tok henne hjem til seg som sin 
kone 25 og levde ikke sammen med henne før hun hadde 
født sin sønn. Og han ga ham navnet Jesus.
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SAMTALEOPPLEGG 
Knyttet til søndagens tekster

Slik kan man 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 teksten og sitatet, 

og del det dere har tenkt på. 
• Bibelarbeid: 

OBSERVER: Et spørsmål med hensikt å åpne opp tek-
sten. 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.
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