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Denne tekstboka kommer fra Storsalen
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Åpenbaringstiden
Gud, la oss snakke om omvendelse.
Jeg vet ikke helt hvordan det foregår.
Men jeg vet at jeg trenger å forandre på ting
og det klarer jeg ikke å få til alene.
Du må forandre meg.
Vis meg hvordan du gjør det,
og hvordan jeg kan samarbeide med deg.
Hjelp meg å alltid vende meg mot deg,
selv når jeg har gått meg bort.

Gud kan skjule seg. Han har vært helt utilgjengelig.
Men så åpner han seg. Jesus åpner Gud for folk. Ja,
Jesus er Gud viser det seg. Likevel sier Johannes
døperen noe pussig om Jesus når han ble døpt:
«Jeg kjente ham ikke.» Og åpenbaringstid handler
om dette. Jesus går fra å være ukjent til å gjøre
seg kjent. Historiene vi leser, er fra livet hans før
korsfestelsen. I disse ukene mellom jul og faste,
åpner han seg mer og mer. Gud som var fremmed,
blir en kjenning. Gud som var skjult, blir åpen.
Velkommen til åpenbaringstiden.

Jeg trenger deg.
(009 fra 157 Bønner)
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Åpenbaringstiden - våren 2017

7

Søndag 08.01
Matt 2,1-12

Notater

2

Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden
Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til
Jerusalem 2 og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå
er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet
for å hylle ham.» 3 Da kong Herodes hørte det, ble han svært
urolig, og hele Jerusalem med ham. 4 Han kalte sammen alle
overprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor
Messias skulle bli født. 5 «I Betlehem i Judea», svarte de, «for
slik står det skrevet hos profeten:
6
Du Betlehem i Juda land
er slett ikke den ringeste av fyrstene i Juda.
For fra deg skal det komme en fyrste
som skal være hyrde for mitt folk Israel.»
7
Da kalte Herodes vismennene til seg i all stillhet og spurte
dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. 8 Så sendte
han dem til Betlehem og sa: «Dra av sted og forhør dere nøye
om barnet! Og når dere har funnet det, så meld fra til meg,
for at også jeg kan komme og hylle det.» 9 Da de hadde hørt
kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett
gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der
barnet var. 10 Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede.
11
De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og
de falt på kne og hyllet ham. Så åpnet de skrinene sine og bar
fram gaver til barnet: gull, røkelse og myrra. 12 Men i en drøm
ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake til Herodes,
og de tok en annen vei hjem til sitt land.
1

Ukas tekster
M: Matt 1,18-21

O: Matt 1,16-18

F: Jes 60,1-6

T: Matt 1,22-25

T: Matt 1, 19-23

L: Ef 3,1-7
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Åpenbaringstiden - våren 2017

S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hva gjør deg misunnelig, og hva gjør det med deg?

9

Søndag 15.01
Matt 3,13-17

Notater

3

Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for
å bli døpt av ham. 14 Men Johannes ville hindre ham og
sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til
meg?» 15 Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for
å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. 16 Da
Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se,
himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over
seg som en due. 17 Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er
min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»
13

Ukas tekster
M: Kol 1,1-8

O: Kol 1,15-20

F: Jes 42,1-6

T: Kol 1,9-14

T: Kol 1,21-23

L: Apg 18,24-19,7
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Åpenbaringstiden - våren 2017

S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Er Gud avhengig av mennesker?

11

Søndag 22.01
Joh 2,1-11

Notater

2

Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea.
Jesu mor var der. 2 Også Jesus og disiplene hans var
innbudt. 3 Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De
har ikke mer vin.» 4 «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min
time er ennå ikke kommet.» 5 Men moren hans sa til tjenerne:
«Det han sier til dere, skal dere gjøre.»
6
Det sto seks vannkar av stein der, slike som brukes i
jødenes renselsesskikker. Hvert av dem rommet to eller tre
anker. 7 «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenerne. De fylte
dem til randen. 8 «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa
han. Det gjorde de. 9 Kjøkemesteren smakte på vannet. Det
var blitt til vin. Han visste ikke hvor den var kommet fra, men
tjenerne som hadde øst opp vannet, visste det. Da ropte han
på brudgommen 10 og sa: «Alle andre setter først fram den
gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den
dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå.»
11
Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana
i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans
trodde på ham.
1

Ukas tekster
M: Kol 2,6-10

O: Kol 2,16-19

F: 1.Mos 1,26-31

T: Kol 2,11-15

T: Kol 2,20-23

L: Åp 21,1-6
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Åpenbaringstiden - våren 2017

S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Er tegn og under viktig for mennesker i dag?
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Søndag 29.01*
Luk 2,22-40

2

Da renselsestiden som Moseloven påla dem, var forbi,
tok de ham med opp til Jerusalem for å bære ham fram
for Herren. 23 For det står skrevet i Herrens lov: Alt av
hankjønn som åpner morslivet, skal være helliget Herren. 24 De
skulle også bringe det offeret som Herrens lov påbyr: et par
turtelduer eller to dueunger.
25
I Jerusalem bodde det en mann som het Simeon. Han
var rettskaffen og gudfryktig og ventet på Israels trøst. Den
hellige ånd var over ham, 26 og Ånden hadde latt ham få vite at
han ikke skulle se døden før han hadde sett Herrens salvede.
27
Nå kom han til tempelet, ledet av Ånden. Og da Jesu
foreldre kom med barnet for å gjøre med ham som skikken
var etter loven, 28 tok Simeon barnet opp i armene sine. Han
lovpriste Gud og sa:

tegn som blir motsagt 35 – ja, også gjennom din egen sjel skal
det gå et sverd. Slik skal de tankene mange bærer i hjertet,
komme for dagen.»
36
Det var en kvinne der som var profet, Anna, Fanuels
datter, av Asjers stamme. Hun var langt oppe i årene. Som
ung hadde hun vært gift i sju år 37 og hadde siden levd som
enke til hun nå var åttifire år. Hun forlot aldri tempelet, men
tjente Gud i faste og bønn natt og dag. 38 I samme stund kom
også hun fram og lovpriste Gud, og hun fortalte om barnet til
alle som ventet på frihet for Jerusalem.
39
Da de hadde gjort alt som Herrens lov påbyr, vendte de
tilbake til Galilea, til sin hjemby Nasaret. 40 Og gutten vokste
og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham.

«Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred,
slik som du har lovet.
30
For mine øyne har sett din frelse,
31
som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk,
32
et lys til åpenbaring for hedningene
og ditt folk Israel til ære.»
29

Hans far og mor undret seg over det som ble sagt om ham.
Og Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria: «Se,
han er satt til fall og oppreisning for mange i Israel, og til et
33

34

Ukas tekster
* Søndagens tekst tilhører Kyndelsmesse som er torsdag 2. feb
M: Kol 3,1-4

O: Kol 3,12-14

F: 1 Sam 1,21-28

T: Kol 3,5-11

T: Kol 3,15-17

L: 1 Joh 1,1-4
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S:

15

Notater

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hvordan blir du ledet av Ånden til å se Gud?

16

Åpenbaringstiden - våren 2017

17

Søndag 05.02
Mark 2,1-12

Notater

2

Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum,
og det ble kjent at han var hjemme. 2 Det samlet seg så
mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren.
Mens han forkynte Ordet for dem, 3 kom de til ham med en
som var lam. Det var fire mann som bar ham. 4 Men de kunne
ikke komme fram til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt
de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte
ned båren som den lamme lå på. 5 Da Jesus så deres tro, sa
han til den lamme: «Sønn, syndene dine er tilgitt.»
6
Nå satt det noen skriftlærde der, og de tenkte med seg
selv: 7 «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud! Hvem
andre kan tilgi synder enn én – det er Gud?» 8 Straks visste
Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem: «Hvorfor
går dere med slike tanker i hjertet? 9 Hva er lettest å si til den
lamme: ‘Syndene dine er tilgitt’ eller: ‘Stå opp, ta båren din
og gå’? 10 Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har
makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den
lamme – 11 «Jeg sier deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem!»
12
Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for
øynene på dem, så alle ble ute av seg av undring. De priste
Gud og sa: «Noe slikt har vi aldri sett.»
1

Ukas tekster
M: Kol 4,1-6

O: Kol 4,12-18

F: 1 Mos 15,1-6

T: Kol 4,7-11

T: Sal 103,2-4

L: Rom 4,1-8
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Åpenbaringstiden - våren 2017

S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Må man be Gud om tilgivelse selv om man er tilgitt
av mennesker?
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Søndag 12.02
Luk 8,4-15

Notater

8

Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor
mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse:
5
«En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han
sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under
himmelen kom og spiste det opp. 6 Noe falt på steingrunn, og
det visnet straks det kom opp, fordi det ikke fikk væte. 7 Noe falt
blant tornebusker, og tornebuskene vokste opp sammen med det
og kvalte det. 8 Men noe falt i god jord, og det vokste opp og bar
frukt, hele hundre ganger det som ble sådd.» Da han hadde sagt
dette, ropte han ut: «Den som har ører å høre med, hør!»
9
Disiplene spurte ham hva denne lignelsen betydde. 10 Han
svarte: «Dere er det gitt å kjenne Guds rikes hemmeligheter.
Men de andre får det i lignelser, for at de skal se, men ikke
se, og høre,
men ikke forstå.
11
Dette er meningen med lignelsen: Såkornet er Guds ord. 12 De
ved veien er de som hører det, men så kommer djevelen og tar
ordet bort fra hjertet deres, for at de ikke skal tro og bli frelst.
13
De på steingrunn er de som tar imot ordet med glede når de
hører det. Men de har ingen rot; de tror bare en tid, og når de blir
satt på prøve, faller de fra. 14 Det som falt blant tornebusker, er
de som nok hører ordet, men som på veien gjennom livet kveles
av bekymringer, rikdom og nytelser så de ikke bærer fullmoden
frukt. 15 Men det i den gode jorden, det er de som hører ordet
og tar vare på det i et fint og godt hjerte, så de er utholdende og
bærer frukt.
4

Ukas tekster
M: Matt 13,10-17

O: Matt 13,31-35

F: Jes 55,8-13

T: Matt 13,24-30

T: Matt 13,36-43

L: Heb 4,12-13
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S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hvordan kan vi vite om vi bærer frukt?
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Søndag 19.02
Matt 17,1-9

Notater

17

Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og
hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell,
hvor de var alene. 2 Da ble han forvandlet for øynene
på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite
som lyset. 3 Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket
med ham. 4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det
er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til
deg, en til Moses og en til Elia.» 5 Mens han ennå talte, kom
en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen:
«Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.
Hør ham!» 6 Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med
ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. 7 Men Jesus gikk
bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og vær ikke redde!»
8
Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare
Jesus. 9 På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet:
«Fortell ikke noen om dette synet før Menneskesønnen har
stått opp fra de døde.»
1

Ukas tekster
M: Gal 1,1-5

O: Gal 1,10-14

F: 5 Mos 18,15-18

T: Gal 1,6-9

T: Gal 3,1-6

L: Åp 1,9-18
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S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hvordan ville du reagert om du så Gud?

23

Fastelavenssøndag 26.02
Joh 17,20-26

Notater

17

Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som
gjennom deres ord kommer til tro på meg. 21 Må de
alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik
skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt
meg. 22 Den herligheten du har gitt meg, har jeg gitt dem, for
at de skal være ett, slik vi er ett: 23 jeg i dem og du i meg, så
de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har
sendt meg, og at du elsker dem slik du har elsket meg. 24 Far,
du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg er, så
de får se min herlighet, den du har gitt meg fordi du elsket
meg før verdens grunnvoll ble lagt. 25 Rettferdige Far, verden
kjenner deg ikke. Men jeg kjenner deg, og disse vet nå at du
har sendt meg. 26 Jeg har gjort ditt navn kjent for dem og skal
fortsatt gjøre det, for at den kjærlighet du har hatt til meg, kan
være i dem og jeg selv kan være i dem.»
20

Ukas tekster
M: Gal 3,7-11

O: Gal 3,26-29

F: Høys 8,6-7

T: Gal 3,11-14

T: Gal 4,8-11

L: 1 Kor 13,1-7
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Åpenbaringstiden - våren 2017

S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hva vil det si at Gud er i oss?

25

Fastetiden
Jeg vet ikke hvor jeg skal gå,
derfor går jeg til deg.
Jeg vet ikke hvem jeg skal vende meg til,
derfor vender jeg meg til deg.
Jeg vet ikke hvordan jeg skal snakke,
derfor snakker jeg til deg.
Jeg vet ikke hva jeg skal holde fast ved,
derfor binder jeg meg til deg.
Fordi jeg har gått meg vill, baner jeg meg vei til deg.
Fordi jeg har skitnet til hjertet, løfter jeg mitt hjerte til deg.
Fordi jeg har kastet bort mine dager, bærer jeg haugen fram for deg.

Fastetiden handler om fokus. Hva gjør at vi fokuserer
bedre? Noen mener vi bør tilføre noe. Fasten tilbyr
det motsatte, å redusere noe. For å gi plass, for å
se bedre, erkjenne sterkere, tenke klarere og være
mer tilstede i det som er viktig. Vi fokusere på Jesu
menneskelighet og veien han gikk for å gjøre det
rette for oss. Det er hans lidelse og kors. Men vi får
muligheten til å gå sammen med han. Å fokusere på
Jesu kamp gjør at vi erfarer at han på en sterkere måte
tar del i våre kamper, og i vårt eget liv. Fastetiden
begynner med askeonsdag og ender på påskedag.

(030 fra 157 Bønner)
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Søndag 05.03
Matt 4,1-11

Notater

4

Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. 2 Han fastet i førti dager og førti netter
og ble til sist sulten. 3 Da kom fristeren til ham og sa:
«Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!»
4
Jesus svarte: «Det står skrevet:
Mennesket lever ikke av brød alene,
men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»
5
Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham
ytterst på tempelmuren 6 og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg
ned herfra! For det står skrevet:
Han skal gi englene sine befaling om deg.
Og:
De skal bære deg på hendene
så du ikke støter foten mot noen stein.»
7
Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet:
Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»
8
Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og
viste ham alle verdens riker og deres herlighet 9 og sa: «Alt
dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» 10 Da
sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet:
Herren din Gud skal du tilbe,
og ham alene skal du tjene.»
11
Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.
1

Ukas tekster
M: Gal 5,1-7

O: Gal 5, 16-21

F: Mos 3,1-8

T: Gal 5,13-15

T: Gal 5,22-26

L: Jak 1,12-16
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S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hvordan ser fristelsene ut i ditt liv?

29

Søndag 12.03
Matt 15,21-28

15

Notater

Så dro Jesus derfra og tok veien til områdene
omkring Tyros og Sidon. 22 En kanaaneisk kvinne
fra disse traktene kom og ropte: «Herre, du Davids
sønn, ha barmhjertighet med meg! Datteren min blir hardt
plaget av en ond ånd.» 23 Men han svarte henne ikke et ord.
Disiplene kom da og ba ham: «Bli ferdig med henne, hun
roper etter oss.» 24 Men han svarte: «Jeg er ikke sendt til andre enn de bortkomne sauene i Israels hus.» 25 Da kom hun
og kastet seg ned for ham og sa: «Herre, hjelp meg!» 26 Han
svarte: «Det er ikke rett å ta brødet fra barna og gi det til
hundene.» 27 «Det er sant, Herre», sa kvinnen, «men hundene
spiser jo smulene som faller fra bordet hos eierne deres.» 28 Da
sa Jesus til henne: «Kvinne, din tro er stor. Det skal bli som du
vil.» Og datteren ble frisk fra samme stund
21

Ukas tekster
M: Gal 6,1-5

O: Gal 6,11-18

F: 1 Mos 32,24-30

T: Gal 6, 6-10

T: Sal 42,1-6t

L: Jak 1,2-8
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S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hvordan reagerer du når noen trygler deg om noe?

31

Søndag 19.03
Luk 11,14-28

11

En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da
den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og
folk undret seg. 15 Men noen av dem sa: «Det er ved
hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han
driver de onde åndene ut.» 16 Andre ville sette ham på prøve
og krevde et tegn fra himmelen av ham. 17 Men Jesus visste
hva de tenkte, og sa til dem:
«Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde,
og hus faller på hus. 18 Om nå Satan er kommet i strid med
seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at
det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut. 19 Men hvis
det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det
da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne
dømme dere. 20 Men er det ved Guds finger jeg driver de onde
åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.
21
Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får
det han eier, være i fred. 22 Men kommer det en som er enda
sterkere og overmanner ham, da tar han fra den sterke alle
våpnene som han satte sin lit til, og fordeler byttet. 23 Den
som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler
med meg, han sprer.
24
Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den
omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men uten
å finne det. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt,
som jeg forlot.’ 25 Og når den kommer dit, finner den huset
feid og pyntet. 26 Da drar den av sted og får med seg sju andre
14

ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der.
Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.»
27
Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til
ham: «Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som du
diet.» 28 Men Jesus svarte: «Si heller: ‘Salige er de som hører
Guds ord og tar vare på det.’»

Ukas tekster
M: Jes 40,1-5

O: Jes 44,1-5

F: 1 Sam 18,6-14

T: Jes 43,1-5

T: Jes 49,14-17

L: Ef 5,1-2&8-11
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S:

33

Notater

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Er Gud sterkere enn det onde selv om vi ikke
erfarer at han griper inn?

34
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Maria budskapsdag 26.03
Luk 1,26-38

Notater

1

Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel
sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27 til en
jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids
ætt. Jomfruens navn var Maria. 28 Engelen kom inn til henne
og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!»
29
Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over
hva denne hilsenen skulle bety. 30 Men engelen sa til henne:
26

Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også,
på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er
allerede i sjette måned. 37 For ingen ting er umulig for Gud.»
38
Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje
med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.
36

«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.
Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
og du skal gi ham navnet Jesus.

31

Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.
32

Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
det skal ikke være ende på hans kongedømme.»

33

Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg
ikke har vært sammen med noen mann?» 35 Engelen svarte:
34

«Den hellige ånd skal komme over deg,
og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
Derfor skal barnet som blir født,
være hellig og kalles Guds Sønn.
Ukas tekster
M: Job 19,25-29

O: Sal 38,10-16

F: Jes 7,10-14

T: Sal 119,80-83

T: Jes 30,15-18

L: Gal 4,4-7

36

S:

37

Notater

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hvem ligner jomfru Maria idag?

38
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Søndag 02.04
Joh 11,45-53

Notater

11

Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde
sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. 46 Men noen
gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. 47 Da
kalte overprestene og fariseerne sammen Rådet, og de sa: «Hva
skal vi gjøre? Dette mennesket gjør mange tegn. 48 Lar vi ham
holde på slik, vil snart alle tro på ham. Så kommer romerne og
tar både det hellige stedet og folket vårt.» 49 En av dem, Kaifas,
som var øversteprest det året, sa da: «Dere skjønner ingenting.
50
Dere tenker ikke på at det er bedre for dere at ett menneske
dør for folket, enn at hele folket går til grunne.» 51 Dette sa han
ikke av seg selv, men fordi han var øversteprest det året, talte
han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. 52 Ja, han skulle
ikke bare dø for folket, han skulle også samle til ett de Guds
barn som er spredt omkring. 53 Fra denne dagen la de planer
om å drepe ham.
45

Ukas tekster
M: 1 Pet 1,10-13

O: Rom 8,18-23

F: 1 Mos 22,1-14

T: Fil 4, 1-7

T: Rom 8,24-27

L: Hebr 4,14-16

40
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S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hva betyr det at Jesus døde for deg?

41

Palmesøndag 09.04
Joh 12,12-24

Notater

12

Dagen etter fikk folkemengden som var kommet
til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem.
13
Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham,
og de ropte:
Hosianna!
Velsignet er han som kommer
i Herrens navn, Israels konge!
14
Jesus fant et esel og satte seg opp på det, slik det står skrevet
15
Vær ikke redd, datter Sion!
Se, din konge kommer, ridende på en eselfole.
16
Dette skjønte ikke disiplene med det samme. Men da Jesus
var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og
at folket hadde hilst ham slik.
17
Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lasarus
ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitnet om det.
18
Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de
fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. 19 Fariseerne sa da
til hverandre: «Der ser dere at ingenting nytter. All verden
løper etter ham.» 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.
12

Ukas tekster
M: Luk 15,1-7

O: Jes 56,6-8

F: 2 Mos 12,21-28

T: 1 Kor 10,1-6

T: Matt 6,25-34

L: Ef 2,12-18
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S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hvorfor snakket Jesus i bilder tror du?

43

Påsketiden
jeg er din
og
du er min
til
evigheten
og forbi

Jesus holder det han lover. På slutten av livet sier han tre
ganger at han må dø og vil stå opp igjen. Vennene tror
han ikke. Men så skjer det. Han holder det han lover.
Han overvinner døden. Alle fire evangelieforfatterne
forteller om en tom grav. Den er startstedet for troen
på Jesu oppstandelse. For disiplenes oppreisning, for
den kristne tro, for kirka. Han viser seg å være Gud
selv, og Gud er evig. «Evig skal døden være, Kristus
underlagt …». Nå er evigheten blitt en del av våre liv.
Påsketiden begynner på påskedagen og varer til pinse.
Det er i denne tiden Jesus viser seg for vennene sine i
kropp etter oppstandelsen.

en dag
skal jeg dø
men
først skal jeg leve
sammen med deg

(044 fra 157 Bønner)
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Påskedag 16.04
Luk 24,1-9

Notater

24

Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene
til graven og hadde med seg de velluktende oljene
som de hadde laget i stand. 2 Da så de at steinen
var rullet fra graven. 3 Og de gikk inn, men fant ikke Herren
Jesu kropp. 4 De visste ikke hva de skulle tro, men med ett
sto det to menn hos dem i skinnende klær. 5 Kvinnene ble
forferdet og bøyde seg med ansiktet mot jorden. Men de to sa
til dem: «Hvorfor leter dere etter den levende blant de døde?
6
Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere
mens han ennå var i Galilea: 7 ‘Menneskesønnen skal overgis i
syndige menneskers hender og korsfestes, og den tredje dagen
skal han stå opp.’» 8 Da husket de hans ord. 9 Og de vendte
tilbake fra graven og fortalte alt dette til de elleve og til alle
de andre.
1

Ukas tekster
M: Rom 5,1-9

O: 1 Kor 5,6-8

F: Luk 22,39-23,46

T: 2 Mos 12,1-3

T: Matt 26,17-30

L: Mark 16,1-8

S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hvordan kan gleden over oppstandelsen vises i ditt liv?

og 8,11-14
46
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Søndag 23.04
Joh 21,1-14

Notater

21

Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gikk slik til: 2 Simon
Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra
Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene
hans var sammen der. 3 Simon Peter sier til de andre: «Jeg
drar ut og fisker.» «Vi blir også med», sa de. De gikk av sted og
steg i båten. Men den natten fikk de ingenting.
4
Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene
visste ikke at det var han. 5 «Har dere ikke noe å spise, barna
mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. 6 «Kast garnet ut på
høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet
ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de
fått. 7 Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter: «Det
er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt
han kappen om seg – den hadde han tatt av – og kastet seg
i sjøen. 8 De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet
med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring
to hundre alen.
9
Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk
og brød på glørne. 10 «Kom hit med noen av de fiskene dere
nettopp fikk», sa Jesus til dem. 11 Simon Peter gikk da om bord
i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, ett
hundre og femtitre i alt. Men enda det var så mange, revnet
ikke garnet. 12 Jesus sa til dem: «Kom og få mat!» Ingen av
1

disiplene våget å spørre ham: «Hvem er du?» De visste at det
var Herren. 13 Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem, det
samme gjorde han med fisken.
14
Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene
etter at han var stått opp fra de døde.

Ukas tekster
M: 1 Kor 15,1-6

O: Apg 1,6-8

F: Jes 43,10-13

T: Apg 1,1-5

T: Apg 1,9-14

L: 1 Kor 15,12-21
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S:

49

Notater

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Har du tillit til Gud?

50
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Søndag 30.04
Joh 10,11-18

10

Notater

Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir
livet sitt for sauene. 12 Men den som er leiekar og
ikke gjeter, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster
seg over dem og sprer flokken. 13 For han er bare leiekar og
har ingen omsorg for sauene. 14 Jeg er den gode gjeteren. Jeg
kjenner mine, og mine kjenner meg, 15 slik som Far kjenner
meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. 16 Jeg har
også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem
må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk
og én gjeter.
17
Far elsker meg fordi jeg gir livet mitt for siden å ta det
tilbake. 18 Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har
makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er
oppdraget jeg har fått av min Far.»
11

Ukas tekster
M: Apg 2,22-24

O: Apg 2,29-36

F: Esek 34,11-16

T: Apg 2,25-28

T: Apg 2,36-41

L: 1 Pet 2,20-25
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S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hvem er sauene som ikke «hører til denne flokken»?

53

Søndag 07.05
Joh 16,16-22

Notater

16

Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men
om en liten stund igjen skal dere se meg.» 17 Da sa
noen av disiplene hans til hverandre: «Hva mener
han med å si: ‘Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men
om en liten stund igjen skal dere se meg’ og: ‘Jeg går til Far’?
18
Hva mener han med ‘om en liten stund’? Vi skjønner ikke
hva han snakker om.» 19 Jesus visste at de ville spørre ham, og
han sa: «Snakker dere om det jeg sa: ‘Om en liten stund ser
dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere
se meg’? 20 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal gråte og
klage, men verden skal glede seg. Dere skal sørge, men sorgen
skal bli forvandlet til glede. 21 Når en kvinne skal føde, er
hun engstelig, for hennes time er kommet. Men når barnet er
født, har hun glemt smertene 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.
16

Ukas tekster
M: Apg 9,36-43

O: Joh 20,24-25

F: Jes 54,7-10

T: Joh 20,19-23

T: Joh 20,26-29

L: Fil 3,12-14

54
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S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hvorfor sier ikke Jesus rett frem hva som skal skje?

55

Søndag 14.05
Joh 15,1-8

15

Notater

Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden.
Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han
bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så
den skal bære mer. 3 Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg
har talt til dere. 4 Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen
ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på
vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke
blir i meg. 5 Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i
meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere
ingen ting gjøre. 6 Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor
som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og
kastet på ilden, og de brenner. 7 Hvis dere blir i meg og mine
ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. 8 For
ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir
mine disipler.
1
2

Ukas tekster
M: Apg 4,8-12

O: Apg 4,19-22

F: Hos 14,5-9

T: Apg 4,13-18

T: Apg 4,32-35

L: Rom 11,13-20
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S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Opplever du at du er podet på Gud og bærer frukter?

57

Søndag 21.05
Luk 18,1-8

Notater

18

Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid
skulle be og ikke miste motet:
2
«I en by var det en dommer som ikke fryktet
Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. 3 I samme by var
det en enke som stadig på ny kom til ham og sa: ‘Hjelp meg
mot min motpart, så jeg kan få min rett.’ 4 Lenge ville han
ikke, men til slutt sa han til seg selv: ‘Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, 5 får jeg hjelpe
denne enken til hennes rett, siden hun plager meg slik, ellers
ender det vel med at hun flyr like i synet på meg.’»
6
Og Herren sa: «Hør hva denne uhederlige dommeren sier!
7
Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som
roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? 8 Jeg
sier dere: Han skal sørge for at de får sin rett, og det snart.
Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen
på jorden?»
1

Ukas tekster
M: Apg 10,1-4

O: Apg 10,37-41

F: Jer 29,11-14

T: Apg 10,34-36

T: Apg 10,42-45

L: 1 Joh 5,13-15
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S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hva vil det si at Gud er rettferdig?

59

Søndag 28.05
Joh 15,26-27

15

Notater

Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende
dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da
skal han vitne om meg. 27 Men også dere skal vitne,
for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.
26

Ukas tekster
M: Joh 3,16-17

O: Joh 14,5-7

F: Hag 2,3-9

T: Joh 8,31-36

T: Apg 1,9-11

L: 1 Pet 4,7-11
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S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hva er ditt vitnesbyrd?

61

Pinsetiden

Gode, hellige ånd
du tilhører ikke bare noen få
Du landet på barn og gamle, slaver,
kvinner, utlendinger,
og alle som ble holdt utenfor.
Det takker jeg deg for.
Her er jeg. Kom og fyll meg.

I pinsen kan vi oppdage at Gud er nær oss i noe så
enkelt som pusten. Prøv å holde den nå. Kjenn at
det presser seg frem noe i brystet, i halsen. Pusten
vil ut, og like etter hiver du etter luft igjen. Så nær er
Guds ånd. Samtidig er han spektakulær. Disiplene
som ventet, fikk flammer på hodet. Folk forstod
fremmede og fjerne språk. De ble trukket nærmere
hverandre og Gud. Han er for alle. Han er løs og nær
ved Den Hellige Ånd, på alle steder, til alle tider og
for alle mennesker. Pinsetidens mål er at alle folk skal
respondere med å tilbe og takke Gud.

(049 fra 157 Bønner)
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Pinsedag 04.06
Joh 20,19-23

20

Notater

Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene
stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus;
han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 20 Og
da han hadde sagt det, viste han dem sine hender og sin side.
Disiplene ble glade da de så Herren. 21 Igjen sa Jesus til dem:
«Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg
dere.» 22 Så åndet han på dem og sa: «Ta imot Den hellige
ånd. 23 Dersom dere tilgir noen syndene deres, da er de tilgitt.
Dersom dere fastholder syndene for noen, er de fastholdt.»
19

Ukas tekster
M: Rom 8,1-4

O: Rom 8,14-15

F: 1 Mos 2,4b-9

T: Rom 8,9-11

T: Rom 8,38-39

L: Apg 2,1-11
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S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hvordan ser du Den hellige ånd i livet ditt?

65

Søndag 11.06
Matt 28, 16-20

Notater

28

Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet
der Jesus hadde sagt han ville møte dem. 17 Og da
de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen
tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all
makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den
hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt
dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
16

Ukas tekster
M: Jes 6,1-4

O: Matt 9,35-37

F: 5 Mos 6,4-9

T: Jes 6,5-8

T: Matt 28,5-10

L: 1 Pet 2,4-6

66

Pinsetiden - våren 2017

S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hvorfor vil Jesus at vi skal døpe og lære opp mennesker?

67

Søndag 18.06
Matt 3,11-12

Notater

3

Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han
som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er
ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe
dere med Den hellige ånd og ild. 12 Han har kasteskovlen i
hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal
han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en
ild som aldri slukner.»
11

Ukas tekster
M: Rom 6,3-5

O: Joh 1,32-34

F: 2 Mos 14,15-22

T: Apg 16,14-15

T: Joh 3,5-7

L: Tit 3,4-7
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S:

Spørsmål
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?
4) Hva kan vi lære av Johannes’ tro?

69

Hvordan lese Bibelen?

«Ordet er deg helt nær, i din munn og i ditt hjerte, så du kan
leve etter det.» Sånn sies det i femte Mosebok. Men i vår tid
snakkes det mer om å lese eller å forstå Bibelen. Og når vi
har lest og forstått, da skal vi handle etter det. Men hva om
vi snur på det og tenker at Ordet leser meg? Ordet forstår seg
på meg. Det forteller om tillit til Bibelen som levende. Den er
annerledes enn andre bøker.
Tekstboka er laget med håp om at ordet skal komme deg og
menigheten nær. Her er tekster til ukedagene nederst på hver
søndags side. Det er spørsmål til hver søndags tekst. De tre
første spørsmålene kan brukes på alle bibeltekster. Og nå kommer et forslag til hvordan du kan lese Bibelen i tre farger – rødt,
blått og gult – med våkent hjerte, klart hode og villige hender.
Først leser vi med rødt, for hjertet, for følelsene som våkner
når du leser første gang. Når følelsene legger seg, leser du
på nytt med blått for hodet, for å klarne tankene og stille
spørsmål. Men for å leve i og av ordet, for at det skal veves
inn i hverdagen, leser vi også med gult, for hender og føtter.
På neste side er et enkelt eksempel på hvordan Jesu lignelse
leses slik i tre trinn. Les teksten sakte. Tenk på det som bønn.
Be Ånden om å komme. Vi ber med Bibelen.
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Hvordan lese Bibeltekstene?

15

Alle tollerne og synderne holdt seg
nær til Jesus for å høre ham. Men
fariseerne og de skriftlærde murret
og sa seg imellom: «Denne mannen tar imot
syndere og spiser sammen med dem.» Da
fortalte han dem denne lignelsen: «Dersom
en av dere eier hundre sauer og mister én av
dem, lar han ikke da de nittini være igjen
ute i ødemarken og leter etter den som er
kommet bort, til han finner den? Og når han
har funnet den, blir han glad og legger den
på skuldrene sine. Straks han kommer hjem,
kaller han sammen venner og naboer og sier til
dem: ‘Gled dere med meg, for jeg har funnet
igjen den sauen som var kommet bort.’ Jeg
sier dere: På samme måte blir det større glede
i himmelen over én synder som vender om,
enn over nittini rettferdige som ikke trenger
omvendelse.
Luk 15:1-7
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Bønn før bibellesning

Til grupper

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

Til hver tekst står disse generelle spørsmålene:
1) Hvilke tanker/følelser har du etter å ha lest teksten?
2) Hvilket bilde får du av Gud i teksten?
3) Hvordan påvirker det livet ditt?

eller
Jesus, nå skal jeg lese Bibelen
Kan du åpne ordene?
Send Ånden din. Jeg er her.
Snakk til oss.
(061 og 060 fra 157 Bønner)

Disse tre spørsmålene har tre ulike retninger; INN - OPP - UT. De
setter søkelys på hvordan teksten treffer noe innover i oss selv
(inn), hvordan den treffer vår relasjon til Gud (opp) og hvordan det
setter oss i bevegelse til handling og forandring (ut).
Dette er en måte å forholde seg til tekst og liv på som mange har
latt seg inspirere av. Noen kjenner det kanskje igjen fra boken En
helt overkommelig disippel. Vi håper disse spørsmålene blir gode
å snakke rundt i grupper. Målet er ikke å alltid komme frem til et
klart svar på alle tre spørsmålene, men at de kan peke på ulike
måter å oppfatte teksten på og å åpne våre sinn og hjerter for hva
Gud vil fortelle oss gjennom teksten.
Til hver tekst står det også et spesifikt spørsmål som tar mer
utgangspunkt i den aktuelle teksten. Disse anbefaler vi også å ta
med inn i samtalen.

Til eget bruk
1) Be Ånden åpne ordene for deg
2) Les teksten sakte
3) For et lengre bibelstund: Prøv spørsmål 1-3 fra de blå boksene.
Eller bruk metoden med de tre fargene fra forrige side
4) Takk og be for det du har fått
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