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Denne tekstboka kommer fra Storsalen menighet 
i Oslo. Her finner du bibeltekstene vi leser på 
søndagene høsten 2019. 

Vi følger kirkeåret, og bruker ledd fra Vår Far som 
overskrifter for hver måned.

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. 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:   



Vår Far er kjernen i kristent bønneliv og en bønn som gir 
et grunnleggende uttrykk for vår relasjon til Gud:

Den anerkjenner både Hans annerledeshet og Hans 
nærhet og omsorg. Den minner oss om at alt er Hans og 
at det vi gis til syvende og sist kommer fra Ham,  
at vi trenger å både settes fri og sette fri,  
at det fins veier som leder vekk fra Gud, men at veien vi 
går med Ham ikke gjør det,  
at makt og ære ikke gir mening med mindre de gis Gud.

Denne høsten har vi knyttet bibeltekstene opp mot bøn-
nen Jesus lærte oss, og vil prøve å utforske dyben i den.

 Vår Far i himmelen!

 La navnet ditt helliges.

 La riket ditt komme.

 La viljen din skje  på jorden slik   

 som i himmelen.

 Gi oss i dag  vårt daglige brød,

og  tilgi oss vår skyld , 

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

 For riket er ditt  og makten og 

æren i evighet.

Amen

 August 6 

 September 12 

 Oktober 24 

 November 36 

 Desember 46 

Samtaleopplegg 54

Om utgivelsen 55 



The weak can never forgive.  
Forgiveness is the attribute of the strong. 

Mahatma Ghandi

TILGI
MEG
TILGI
MEG
TILGI
MEG
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Søndag 18. august
Evangeliet etter Markus 11,25–26

«…Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen 
for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere 
misgjerningene deres. 26 Men om dere ikke tilgir, skal hel-
ler ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger.»

Ukas tekster O✓
O M: Rom 14,1–6 O T: Kol 3,12–17 O O: Matt 18,23–35 

O T: 1 Mos 50,14–21 O F: Luk 6,31–38 O L: Mika 6,6–8 O S: ↑

Samtale
observer: Hva er det Jesus ber oss om å gjøre i denne teksten?  
Hvorfor er det viktig for Jesus å poengtere her at menneskene må tilgi 
hverandre? Er tilgivelse alltid riktig, selv når man møter folk som har 
gjort ting man ser på som umulige å tilgi?

Funder: Hvorfor bruker Jesus tilgivelse som et ultimatum i denne 
teksten, hvor han krever at vi tilgir våre medmennesker for at vi selv 
skal bli tilgitt?

Praktiser: På hvilken måte greier du å tilgi de rundt deg som gjør deg 
vondt? 

Notater
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Søndag 25. august
Evangeliet etter Johannes 8,31–36

Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: 
«Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. 
32 Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre 
dere fri.» 33 De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og har 
aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal 
bli fri?» 34 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: 
Den som gjør synd, er slave under synden. 35 En slave blir 
ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. 36 Får 
Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri…»

Ukas tekster O✓
O M: Ef 4,17–28 O T: Kol 2,16–23 O O: 1 Pet 2,11–17 

O T: Gal 5,1–6 O F: Gal 5,13–15 O L: Rom 6,14–23 O S: ↑

Samtale
observer: Hvilken frihet snakker Jesus om i denne teksten?  
Hvorfor er det så vanskelig for jødene å forstå hva Jesus mener med 
frihet? Hvorfor er overskriften til denne teksten «Abrahams ætt»?

Funder: Hvorfor tror du Jesus bruker så mange metaforer i disse  
versene for å få frem budskapet sitt?

Praktiser: Hvordan kan du få oppleve friheten Jesus snakker om i ditt 
eget liv? Diskuter. 

Notater



The greatest ability is dependability. 
Bob Jones Sr
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Søndag 1. september
Evangeliet etter Johannes 4,27–30 + 39–43

I det samme kom disiplene hans, og de undret seg over at 
han snakket med en kvinne. Men ingen av dem spurte hva 
han ville eller hvorfor han snakket med henne. 28 Kvinnen 
lot nå vannkrukken sin stå og gikk inn i byen og sa til folk: 
29 «Kom og se en mann som har fortalt meg alt det jeg har 
gjort! Han skulle vel ikke være Messias?»

Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på 
Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vitnet: «Han har 
fortalt meg alt det jeg har gjort.» 40 Nå kom de til ham 
og ba ham bli hos dem, og han ble der to dager. 41 Mange 
flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord, 42 og de sa 
til kvinnen: «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det 
du sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er 
verdens frelser.»

Ukas tekster O✓
O M: Jak 1,19–25 O T:Jos 1,7–9 O O: Rom 3,21–31 

O T: Matt 14,1–12 O F: Joh 1,40–51 O L: Sal 71,14–19 O S: ↑

Samtale
observer: Hvorfor spør ikke disiplene Jesus om hvem kvinnen er,  
og hvorfor han snakker med henne? Hvorfor er det ikke nok at kvinnen 
vitner om Jesus? Hvorfor trenger folket selv å høre Jesu ord for å tro 
på han?

Funder: Hva tror du hadde skjedd hvis Jesus sto og snakket med en 
mann, istedenfor en kvinne? Hadde disiplene opptrådd annerledes? 
Hvorfor trenger vi å se ting med egne øyne for å tro på noe?

Praktiser: Hvordan forholder du deg til Jesu ord i denne teksten?  
Greier vi å praktisere det som står i Bibelen uten å høre Jesu ord direk-
te fra Ham? 

Notater
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Søndag 8. september
Evangeliet etter Johannes 15,13–17

Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for 
vennene sine. 14 Dere er mine venner hvis dere gjør det 
jeg befaler dere. 15 Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for 
tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere ven-
ner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min 
Far. 16 Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere 
og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. 
Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. 17 Dette er 
mitt bud til dere: Elsk hverandre! 

Ukas tekster O✓
O M: Jes 45,18–22 O T: Luk 12,41–48 O O: Rom 12,9–21 

O T: 1 Kor 16,13–24 O F: 1 Tess 4,9–11 O L: Gal 6,2–10 O S: ↑

Samtale
observer: Hvilke kjærlighetserklæringer kommer Jesus med gjennom 
disse versene? Hvordan tror du disiplene reagerte på Jesu ord da de ble 
sagt? Overskriften til dette kapittelet er «Det sanne vintre».  
Hvilken sammenheng er det mellom vintreet og kjærligheten Jesus 
snakker om i disse setningene?

Funder: Hvilke egenskaper har en tjener? Hvilke egenskaper har en 
venn? Hva er det som skiller disse to rollene?

Praktiser: Hvordan kan disse setningene være relevante i vårt  
hverdagsliv i dag? Diskuter. 

Notater
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Søndag 15. september
Evangeliet etter Matteus 19,27–30

Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt 
og fulgt deg. Hva skal vi få?» 28 Jesus sa til dem: «Sannelig, 
jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen 
sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har 
fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels 
tolv stammer. 29 Og enhver som har forlatt hus eller brødre 
eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for 
mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig 
liv. 30 Men mange som er de første, skal bli de siste, og de 
siste skal bli de første.

Ukas tekster O✓
O M: Heb 13,1–6 O T: Luk 17,7–10 O O: 1 Pet 4,7–11 

O T: Joh 15,1–8 O F: Apg 16,4–10 O L: Rom 6,12–14 O S: ↑

Samtale
observer: Hva ligger bak spørsmålene til Peter, og kan du relatere deg 
til dem? Hva sier det om Jesus hvordan han svarer på spørsmålene?

Funder: Gjelder Jesu løfte til disiplene i vers 28 for alle som følger 
Jesus? Hva betyr det, i så fall?

Praktiser: Hvilke essensielle holdninger kan vi trekke ut fra vers 29?  
Hva betyr vers 30 i lys av dette? (Tips: Les Matt 20,1-16 for å forstå vers 30)

Notater
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Søndag 22. september
Evangeliet etter Johannes 15,9–12 

Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjær-
lighet! 10 Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlig-
het, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlig-
het. 11 Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i 
dere og deres glede kan bli fullkommen. 12 Og dette er mitt 
bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere.

Ukas tekster O✓
O M: Apg 4,32–36 O T: 5 Mos 7,7–11 O O: Fil 4,10–17 

O T: Matt 5,38–48 O F: Joh 13,12–17 O L: Ef 5,1–7 O S: ↑

Samtale
observer: Hva må vi gjøre for å bli i Jesu kjærlighet?  
Hva betyr det i forhold til at vi er frelst ved nåde alene?

Funder: Hva ligger i begrepet ‘kjærlighet’ i denne teksten?

Praktiser: Klarer vi å følge Jesu bud i denne teksten inn i våre liv?  
Hva kan du/vi bli bedre på for å komme nærmere å få det til?

Notater
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Søndag 29. september
Evangeliet etter Matteus 11,16–19

Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den 
ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre:
 
 17 ‘Vi spilte på fløyte for dere,
  men dere ville ikke danse.
  Vi sang klagesanger,
  men dere ville ikke sørge.’
18 For Johannes kom; han verken spiste eller drakk, og folk 
sier: ‘Han har en ond ånd i seg.’ 19 Menneskesønnen kom; 
han spiser og drikker, og de sier: ‘Se, for en storeter og 
vindrikker, venn med tollere og syndere!’ – Men Visdom-
men har fått rett, det bekrefter gjerningene hennes.» 

Ukas tekster O✓
O M: 1 Joh 2,3–10 O T: Jak 3,13–18 O O: Matt 23,37–39 

O T: Jes 65,1–5 O F: Rom 9,1–5 O L: Jes 30,15–18 O S: ↑

Samtale
observer: Til tross for at Jesus og døperen Johannes hadde ulik prak-
sis, som Jesus impliserer i vers 18-19, hva er det han antyder at skilte 
dem fra fariseerne og de religiøse lederne på den tiden? Og hvordan 
forsøker han å bevise det? (se vers 19)

Funder: Hvem er ‘denne slekten’? Kunne det gjeldt oss som kirke?  
Hva vil det i så fall si i lys av teksten?

Praktiser: Hvordan kan vi avgjøre om noe er menneskers vilje eller 
Guds vilje? 

Notater



La   viljen

To sjeler bor det i mitt eget bryst,  
og de er skilt til mine dagers ende.

 Johann Wolfgang von Goethe
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Søndag 6. oktober
Evangeliet etter Markus 5,35–43 

Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstande-
rens hus og sa: «Din datter er død. Hvorfor bryr du 
mesteren lenger?» 36 Jesus hørte det som ble sagt, og sa til 
synagogeforstanderen: «Frykt ikke, bare tro!» 37 Nå lot 
han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, 
Jakobs bror. 38 Da de kom til synagogeforstanderens hus og 
han så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, 39 gikk 
han inn og sa til dem: «Hvorfor støyer og gråter dere? 
Barnet er ikke dødt; hun sover.» 40 De bare lo av ham. Men 
han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem 
som var med ham, og gikk inn der barnet lå. 41 Så tok han 
barnet i hånden og sa: «Talita kumi!» Det betyr: «Lille jen-
te, jeg sier deg: Stå opp!» 42 Straks reiste jenta seg og gikk 
omkring; hun var tolv år gammel. Og de ble helt ute av seg 
av undring. 43 Men han påla dem strengt at ingen måtte få 
vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise.

Ukas tekster O✓
O M: Sal 90,1–4.10–14 O T: For 12,1–8 O O: Joh 11,17–27 

O T: 1 Kong 17,17–24 O F: 1 Kor 15,51–56 O L: Rom 8,33–39 O S: ↑

Samtale
observer: Hvordan tror du Jesu disipler reagerte på synagoge-
forstanderens utsagn? Hvilke følelser tror du oppstår hos Jairus når 
han blir møtt med utsagnet «Frykt ikke, bare tro!», til tross for at hans 
datter er død? Hvorfor er det så viktig for Jesus i dette kapittelet at 
ingen skal få vite hva som har skjedd? 

Funder: Hva ønsker Jesus å oppnå med dette underet?

Praktiser: Hvordan kan vi forholde oss til utsagnet «Frykt ikke, bare 
tro!» i dag? Diskuter. 

Notater
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Søndag 13. oktober
Evangeliet etter Markus 1,40–45

En mann som var spedalsk, kom til ham, falt på kne og ba 
om hjelp: «Om du vil, kan du gjøre meg ren.» 41 Jesus fikk 
inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte 
ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» 42 Med det samme 
var spedalskheten borte, og mannen ble ren. 43 Jesus talte 
strengt til ham og sendte ham straks bort. 44 «Se til at du 
ikke sier et ord om dette til noen», sa han. «Men gå og vis 
deg for presten og bær fram de offer for renselsen din som 
Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.»
 45 Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om 
det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent vidt og bredt. 
Derfor kunne Jesus ikke lenger vise seg i noen by. Han 
holdt til utenfor byene, på øde steder. Men folk kom til 
ham fra alle kanter.

Ukas tekster O✓
O M: Luk 7,11–17 T: Job 19,21–27 O O: Sal 28,6–9 

O T: Mark 8,1–10 O F: Joh 4,46–54 O L: Matt 10,26–31 O S: ↑

Samtale
observer: Hvorfor gir den spedalske mannen Jesus tilbud om å  
helbrede ham? Er det en grunn til at han ber om helbredelse uten å 
kreve det? Hvorfor er det så viktig for Jesus at ingen skal få vite hva 
som har skjedd?

Funder: Ville du greid å holde et slikt under som dette hemmelig  
dersom du hadde blitt helbredet?

Praktiser: Hvordan kan vi forholde oss til helbredelse i dag?  
Er helbredelse noe vi fremdeles kan be Jesus om?

Notater
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Søndag 20. oktober
Evangeliet etter Lukas 9,57–62 

Mens de gikk der på veien, var det en som sa til ham: «Jeg 
vil følge deg hvor du enn går.» 58 Jesus svarte: «Revene har 
hi, og himmelens fugler har rede, men Menneskesønnen 
har ikke noe han kan hvile hodet på.»
 59 Han sa til en annen: «Følg meg!» Men mannen svarte: 
«Herre, la meg først få gå hjem og begrave min far.» 60 Da 
sa Jesus til ham: «La de døde begrave sine døde, men gå du 
av sted og forkynn Guds rike.»
 61 Det var også en annen som sa: «Jeg vil følge deg, 
Herre, men la meg først få si farvel til dem der hjemme.» 
62 Men Jesus svarte: «Ingen som har lagt hånden på plogen 
og så ser seg tilbake, er skikket for Guds rike.»

Ukas tekster O✓
O M: 2 Mos 3,7–10 O T: 2 Joh 1,1–6 O O: 2 Tim 2,8–13 

O T: Jes 10,1–4 O F: Luk 1,1–4 O L: Jak 2,14–26 O S: ↑

Samtale
observer: Hvorfor tror du Jesus må spørre tre ulike mennesker om det 
samme? Hva er det han egentlig spør om? Hvorfor bruker Jesus dyr 
som metaforer i denne teksten?

Funder: Stiller Jesus umulige krav til mennesket i denne teksten,  
eller er kravene hans gjennomførbare? Diskuter.

Praktiser: På hvilken måte greier vi å følge Jesus uten forbehold i vårt liv?

Notater
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ta dem på ham, gi ham ring på fingeren og sko på føttene. 
23 Og hent gjøkalven og slakt den, så vil vi spise og holde 
fest. 24 For denne sønnen min var død og er blitt levende, 
han var kommet bort og er funnet igjen.’ Og så begynte 
festen og gleden.
 25 Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han 
gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og 
dans. 26 Han ropte på en av karene og spurte hva som var 
på ferde. 27 ‘Din bror er kommet hjem’, svarte han, ‘og din 
far har slaktet gjøkalven fordi han har fått ham tilbake i 
god behold.’ 28 Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren 
kom ut og prøvde å overtale ham. 29 Men han svarte faren: 
‘Her har jeg tjent deg i alle år, og aldri har jeg gjort imot 
ditt bud; men meg har du ikke engang gitt et kje så jeg 
kunne holde fest med vennene mine. 30 Men straks denne 
sønnen din kommer hjem, han som har sløst bort pengene 
dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham!’ 
31 Faren sa til ham: ‘Barnet mitt! Du er alltid hos meg, og 
alt mitt er ditt. 32 Men nå må vi holde fest og være glade. 
For denne broren din var død og er blitt levende, han var 
kommet bort og er funnet igjen.’»

Søndag 27. oktober
Evangeliet etter Lukas 15,11–32 

Jesus sa: «En mann hadde to sønner. 12 Den yngste sa til 
faren: ‘Far, gi meg den delen av formuen som faller på 
meg.’ Han skiftet da sin eiendom mellom dem. 13 Ikke 
mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro 
til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et 
vilt liv. 14 Men da han hadde satt alt over styr, kom det en 
svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. 
15 Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der 
i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for 
å passe grisene. 16 Han ønsket bare å få mette seg med de 
belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe.
 17 Da kom han til seg selv og sa: ‘Hvor mange leiekarer 
hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går 
her og sulter i hjel! 18 Jeg vil bryte opp og gå til min far og 
si: Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. 19 Jeg for-
tjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være 
som en av leiekarene dine.’ 20 Dermed brøt han opp og dro 
hjem til faren.
 Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han 
fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, 
kastet seg om halsen på ham og kysset ham. 21 Sønnen 
sa: ‘Far, jeg har syndet mot Himmelen og mot deg. Jeg 
fortjener ikke lenger å være sønnen din.’ 22 Men faren sa til 
tjenerne sine: ‘Skynd dere! Finn fram de fineste klærne og 

Ukas tekster O✓
O M: Matt 5,20–26 O T: 5 Mos 30,11–16 O O: Jes 59,1–4 

O T: Kol 3,1–11 O F: Luk 18,9–14 O L: Sal 139,1–6.23–24 O S: ↑

Samtale
observer: Hva er det Jesus ønsker å lære oss gjennom denne fortellin-
gen? Hvilke motiver tror du lillebroren har for å forlate hjemmet sitt? 
Hvorfor lar faren ham dra avsted uten å stille spørsmål? Hvorfor blir 
storebroren så sint på lillebroren som har kommet hjem igjen?

Funder: Ville du turt å gå hjem og spørre om å få arbeide hos dine 
foreldre slik som sønnen gjør i denne fortellingen? På hvilken måte ville 
du ønsket å bli møtt i en slik situasjon?

Praktiser: På hvilken måte greier du å vende tilbake til Gud og be om 
tilgivelse i ditt liv når du har tatt dumme valg?



Notater



If you think you have grasped him,  
it is not God you have grasped’

Augustine

FOR
RIKET 
ER DITT
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Søndag 3. november
Evangeliet etter Lukas 6,20–23 

Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa:
 «Salige er dere fattige,
 Guds rike er deres.
 
 21 Salige er dere som nå sulter,
  dere skal mettes.
  Salige er dere som nå gråter,
  dere skal le.
 
 22 Salige er dere når folk hater dere,
  når de utstøter dere og håner dere
  og skyr navnet deres som noe ondt –
  for Menneskesønnens skyld!
 
 23 Gled dere på den dagen og hopp av fryd,
  stor er lønnen dere har i himmelen.
  Slik gjorde også fedrene med profetene…»

Ukas tekster O✓
O M: 1 Pet 1,13–17 O T: Matt 5,13–16 O O: Heb 12,1–3 

O T: Joh 1,16–17 O F: Rom 15,4–13 O L: Joh Åp 21,1–7 O S: ↑

Samtale
observer: Hvordan forstår du ordet «salig»? Hvem tror du Jesus sikter 
til med de fattige, sultne, gråtende og utstøtte? Hva er lønn i himmelen?

Funder: Hva er det gode liv?

Praktiser: Er det noe du kan gjøre i livet for å være salig?

Notater
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Søndag 10. november
Evangeliet etter Lukas 10,25–37 

Da sto en lovkyndig fram og ville sette Jesus på prøve. 
«Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» 
26 «Hva står skrevet i loven?» sa Jesus. «Hvordan leser 
du?» 27 Han svarte: « Du skal elske Herren din Gud av hele 
ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all 
din forstand, og din neste som deg selv.» 28 Da sa Jesus: 
«Du svarte rett. Gjør det, så skal du leve.» 29 Men han ville 
rettferdiggjøre seg selv og spurte Jesus: «Hvem er så min 
neste?» 30 Jesus tok dette opp og sa:
 «En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt 
han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo 
ham og lot ham ligge der halvdød. 31 Nå traff det seg slik at 
en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk uten-
om og forbi. 32 Det samme gjorde en levitt. Han kom, så 
mannen og gikk rett forbi. 33 Men en samaritan som var 
på reise, kom også dit hvor han lå, og da han fikk se ham, 
fikk han inderlig medfølelse med ham. 34 Han gikk bort til 
ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så 
løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til 
et herberge og pleiet ham. 35 Neste morgen tok han fram 
to denarer, ga dem til verten og sa: ‘Sørg godt for ham. Og 
må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer 
tilbake.’
 36 Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste 
for ham som ble overfalt av røvere?» 37 Han svarte: «Den 
som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus: «Gå du 
og gjør som han.» 

Ukas tekster O✓
O M: Åp 7,9–17 O T: 1 Joh 4,7–11 O O: Fil 2,1–5 

O T: Apg 16,25–34 O F: Joh 13,1–10 O L: Ordspr 3,1–3 O S: ↑

Samtale
observer: Hva slags prøve tror du den lovkyndige ville sette Jesus 
på? Hvorfor sier Jesus «Hvordan leser du?» Vet du noe om hvordan en 
 samaritan ble betraktet av lovkyndige?

Funder: Finnes det andre skriftsteder (enn det dobbelte kjærlighets-
budet) som vi hadde hatt godt av å konkretisere?

Praktiser: Er det noen du går forbi som du burde stoppe opp ved?

Notater
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Søndag 17. november
Evangeliet etter Matteus 24,35–44 

Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå. 
36 Men den dagen og timen kjenner ingen, ikke englene i 
himmelen og heller ikke Sønnen, bare Faderen. 
37 Som i Noahs dager, slik skal det være når Menneskesøn-
nen kommer. 38 For i tiden før storflommen spiste og drakk 
de, giftet seg og giftet bort, helt til den dagen Noah gikk 
inn i arken, 39 og de skjønte ingenting før flommen kom 
og tok dem alle. Slik skal det være når Menneskesønnen 
kommer. 40 Da skal to menn være ute på markene; én blir 
tatt med, én blir igjen. 41 To kvinner skal male sammen på 
kvernen; én blir tatt med, én blir igjen.
 42 Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre 
kommer. 43 Men det skal dere vite: Dersom husherren 
visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la 
ham bryte seg inn i huset. 44 Derfor må også dere være 
forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere 
ikke venter det.

Ukas tekster O✓
O M: 5 Mos 10,12–19 O T: 2 Kor 4,14–5,3 O O: 2 Kor 5,4–10 

O T: Sal 73,23–28 O F: Mark 14,32–42 O L: Joh 5,24–30 O S: ↑

Samtale
observer: Hva vil det si at himmel og jord skal forgå, men ikke hans 
ord? Les gjerne 1 Mos 6,1- 8 for å friske opp konteksten til Noah.  
Hvordan kan vi forstå søndagens tekst når vi leser 1 Mos 8,20-22? 
Hvem er husherren i overført betydning?

Funder: Hvordan kan vi tenke om endetidstegn i lys av det Jesus sier her?

Praktiser: Hva kan du gjøre for å være forberedt på timen når 
Menneskesønnen kommer?

Notater
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Søndag 24. november
Evangeliet etter Johannes 9,39–41 

Da sa Jesus: «Til dom er jeg kommet til denne verden, så de 
som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blin-
de.» 40 Noen av fariseerne som sto der, hørte dette og sa til 
ham: «Kanskje vi også er blinde?» 41 Jesus svarte: «Var dere 
blinde, hadde dere ingen synd. Men nå sier dere: ‘Vi ser!’ 
Derfor blir deres synd stående.»

Ukas tekster O✓
O M: Fil 2,12–18 O T: Sal 27,1–5.13–14 O O: Matt 13,36–43 

O T: Matt 25,1–13 O F: Matt 25,14–30 O L: Matt 25,31–46 O S: ↑

Samtale
observer: Hvorfor tror du de seende skal bli blinde? Hva tror du farise-
erne ville med spørsmålet sitt? Hva er sammenhengen mellom syn/ikke 
syn og synd?

Funder: Er idealet å være blind eller seende?

Praktiser: Hvor klart ser du? Og er det noe du heller skal være blind på?

Notater



please
LA DITT
RIKE 

KOMME!
Before we can pray ‘thy kingdom 
come’ we must be willing to pray 
‘My kingdom go’.

Alan Redpath
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Søndag 1. desember
Evangeliet etter Matteus 21,1–11

Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved 
Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted 2 og sa til dem: 
«Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Der skal dere 
straks finne et esel som står bundet og har en fole hos seg. 
Løs dem og lei dem hit til meg! 3 Og om noen kommer med 
spørsmål, skal dere svare: ‘Herren har bruk for dem.’ Da 
skal han straks sende dem med dere.» 4 Dette skjedde for 
at det ordet skulle oppfylles som er talt gjennom profeten:
 5 Si til datter Sion:
  Se, din konge kommer til deg,
  ydmyk er han og rir på et esel
  og på trekkdyrets fole.
6 Disiplene gikk av sted og gjorde som Jesus hadde sagt, 7 og 
hentet eselet og folen. Så la de kappene sine på dem, og 
han satte seg opp. 8 Mange i folkemengden bredte kap-
pene sine ut over veien, andre skar greiner av trærne og 
strødde på veien. 9 Og mengden som gikk foran, og de som 
fulgte etter, ropte:
 Hosianna, Davids sønn!
 Velsignet er han som kommer i Herrens navn!
 Hosianna i det høyeste!
10 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.»

Ukas tekster O✓
O M: 2 Tim 1,6–10 O T: Sal 145,1–9 O O: 1 Krøn 29,10–19 

O T: Job 8,20–28 O F: Luk 4,16–22 O L: Sal 67,1–8 O S: ↑

Samtale
observer: Hvorfor tror du folk strødde kapper og greiner for en mann 
på esel? Hva tror du disiplene tenkte da han ba dem finne et esel?  
Tror du Jesus ble overrasket over hyllesten? Hvorfor dempet ikke Jesus 
oppmerksomheten rundt ham, sånn som han så ofte gjør?

Funder: Tror du at det kommer profetiske budskap i vår tid?

Praktiser: Hva kan være dine «kapper» og «greiner»?

Notater
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Søndag 8. desember
Evangeliet etter Johannes 14,1–4 

La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på 
meg! 2 I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, 
hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted 
for dere? 3 Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for 
dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal 
være der jeg er. 4 Og dit jeg går, vet dere veien.»

Ukas tekster O✓
O M: 1. Pet 2,24 O T: Jes 7,14 O O: Mika 5,1 

O T: Apg 1,1–5 O F: Jes 45,5–8 O L: 1. Pet 1,3–9 O S: ↑

Samtale
samtale: Hvorfor snakker Jesus om angst i disse versene?  
Hva er disiplene redde for? Hvilket løfte gir Jesus disiplene her? 

Funder: Hva er grunnen til at Jesus understreker så tydelig at disiplene 
ikke skal bli grepet av angst? 

reFlekter: I disse versene sier Jesus: «Og dit jeg går, vet dere veien.» 
Vet vi alltid hvor veien går i vårt eget liv? Diskuter.

Notater
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Søndag 15. desember
Evangeliet etter Matteus 11,2–11 

I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han 
sendte bud med disiplene sine og spurte: 3 «Er du den som 
skal komme, eller skal vi vente en annen?» 4 Jesus svarte 
dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:
 
 5 Blinde ser, og lamme går,
 spedalske renses, og døve hører,
 døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.
6 Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.» 7 Da 
de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva 
dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vin-
den? 8 Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine 
klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott. 9 Hva 
gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer 
enn en profet! 10 Det er om ham det står skrevet:
 Se, jeg sender min budbærer foran deg,
 han skal rydde veien for deg.
11 Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, 
har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. 
Men den minste i himmelriket er større enn han…»

Ukas tekster O✓
O M: Apg 8,26–29 O T: Apg 8,30–33 O O: Apg 8,34–35 

O T: Apg 8,36–39 O F: Jes 40,26–31 O L: 2. Kor 4,14–18 O S: ↑

Samtale
observer: Hvordan tror du det var for Johannes å få det svaret?  
Hva betyr det at Johannes skulle rydde veien for Jesus?  
Hvem er de i himmelriket? 

Funder: Hva sier det om himmelriket at den minste er større enn  
Johannes, karakterisert som mer enn en profet?

Praktiser: Er det noen som rydder veien for Herren i ditt liv?

Notater
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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.

Storsalen Menighet © 2019

Dette er den niende utgivelsen av Tekstboka. 

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

redaksjonen:
Bendik Baasland 
Anders Frederiksen  
Ane Gilje 
Eirik Gjerløw 
Thor Johannes Wang  
 
Hensikten vår er å samle søndagens prekentekster, ukentlig 
bibellesning og arbeid i grupper i en og samme bok. 

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

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

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




