Bibelsamtale
JESUS RIR INN I JERUSALEM (Markus 11:1-11)
Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage og Betania ved Oljeberget, sendte Jesus to
av disiplene av sted 2. og sa til dem: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Straks dere
kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det ennå ikke har
sittet noe menneske på. Løs den og før den hit! 3. Og om noen spør: ‘Hvorfor gjør dere
dette?’ skal dere svare: ‘Herren har bruk for den, og han sender den straks tilbake igjen.’»
4. De gikk av sted og fant folen bundet ved en dør ut mot gaten, og de løste den. 5. Noen av
dem som sto der, sa da til dem: «Hva er det dere gjør? Løser dere folen?» 6. De svarte som
Jesus hadde sagt, og da fikk de gå.
7. Så førte de folen til Jesus og la kappene sine på den, og han satte seg opp. 8. Mange
bredte ut kappene sine på veien, andre dekket den med grønne kvister som de hadde skåret
på markene omkring. 9. Både de som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte:
«Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn!
10. Velsignet er vår far Davids rike som kommer! Hosianna i det høyeste!»
11. Han dro inn i Jerusalem og gikk opp på tempelplassen. Etter å ha sett seg omkring
overalt, gikk han ut til Betania igjen sammen med de tolv, for det var alt blitt sent på dagen.

Oppskrift:
Her er en svært enkel versjon av den klassiske Lectio Divina. Før dere starter: Avklar
hvem som er gruppa. Er det familien? Er du husstand med kun én person kunne du
avtale med noen andre at dere møtes på en digital plattform (Facetime/ Teams/
Zoom/ messenger) for å gjøre dette sammen.
1) Les bibelteksten høyt 1-2 ganger.
2) Hver enkelt får noen minutter (1-15 minutter, avhengig av gruppens størrelse/
alder / kjennskap til hverandre/ setting o.l) til ettertanke, bønn og refleksjon.
Hvordan er hendelsesforløpet – er det noe du særlig legger merke til? Var det
noe i teksten som særlig rørte ved deg? Dvel ved teksten. Hva trådte fram? Et
ord? En setning? Et uttrykk? Hva landet i deg?
3) Del med hverandre: Ha lyttegruppe: Det betyr at man tar runden i «kretsen»
og alle får dele noe de er komfortable med. Etter at alle har delt kan dere ev.
samtale videre om noe som ble viktig etter at vi har lyttet til hverandre.
4) Avslutt enkelt med bønn: Fader Vår/ at én ber/ at hver enkelt skriver eller
tegner en bønnelapp som legges i en bønnekrukke. Denne kan så bes for/ at
dem som vil får be 1-2 enkle bønnesetninger hver. Kanskje har dere andre
måter dere trives med å be sammen på.

