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Innledning: 

Vi har nettopp feiret påske. Dette samtaleopplegget tar utgangspunkt i 
noen av Bibelens fortellinger om hvordan Jesus viste seg for mennesker 
etter sin oppstandelse. 
Det er grunn til å tro at Jesus åpenbarer seg for mennesker på ulike måter. 
Samtidig er det grunn til å tro at Jesus på særskilt vis åpenbarer seg i 
Ordet. Både Bibelens selvvitnesbyrd og den senere kristne erfaring tyder 
på at det å komme i berøring med vitnesbyrdet om Jesus, mer enn noe 
annet fører til personlige møter med den oppstandne. Det er en organisk 
enhet mellom den levende Jesus og Bibelen. Derfor er Bibelen viktig for 
troslivet. 
Dessverre er trenden i samfunnet at færre og færre leser i Bibelen. Også 
blant kristne har utviklingen vært negativ. Kan vi snu trenden? Om ikke 
annet i vår menighet? I vårt eget liv? 
 

 

Les teksten: Luk.24,13-53 

* Bruk litt tid til å la den enkelte dele det han/hun spesielt la merke til i 
teksten. 
 

 

Velg noen av spørsmålene nedenfor som utgangspunkt for en samtale 

om Guds ord: 

1. Er Bibelen en viktig bok? I så fall, hvorfor? 

2. Hva er ditt favoritt vers i Bibelen? Kan du kort si noe om grunnen til det? 

3. Hva tror du er årsakene til at så mange kristne leser svært lite i Bibelen? 

4. Hva skal til for at Guds ord blir en enda mer naturlig del av din hverdag? 

5. Hva skal til for at trenden med bibellesning snur med den neste 

generasjonen kristne (les: våre barn og ungdommer)? 
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