2. søndag i åpenbaringstiden 2021

Meditasjonstekst

Lectio Divina
(Åndelig lesning)

Mark 1,3-11

1. Sett deg ned for deg selv, på et stille sted, og finn deg en
god stilling, der du kan finne ro og hvile hos Herren. Pust
dypt.
2. Be Den hellige ånd om hjelp til å lytte til teksten.
3. Les teksten flere ganger, inntil du kan merke at du er
helt «tilstede» i teksten. Prøv å forestille deg at ordne er
talt til deg. Let etter kjernen (et vers eller en setning) i det
Gud taler.
4. Skriv noen ord om kjernen som du fikk.
5. Gi Gud din respons i bønn. Du kan f. eks. be om at
teksten må bli til virkelighet i livet ditt.
6. Fortsett deretter med bønn for dagen og bønn for andre
mennesker.
7. Søk en enda dypere stillhet. Tilbe den treenige Gud,
Fader, Sønn og Den Hellige Ånd.

3 En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei,
gjør hans stier rette! 4 Slik sto døperen Johannes fram i
ødemarken og forkynte en omvendelsesdåp som ga
tilgivelse for syndene. 5 Fra hele Judea og Jerusalem
dro alle ut til ham. De bekjente syndene sine og ble
døpt av ham i Jordanelven. 6 Johannes gikk kledd i en
kappe av kamelhår og hadde et lærbelte om livet, og
han levde av gresshopper og villhonning. 7 Han
forkynte: «Det kommer en etter meg som er sterkere
enn jeg, og jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse
sandalremmen hans. 8 Jeg har døpt dere med vann, men
han skal døpe dere med Den hellige ånd.» 9 På den
tiden kom Jesus fra Nasaret i Galilea og ble døpt i
Jordan av Johannes. 10 Straks han steg opp av vannet,
så han himmelen dele seg, og han så Ånden komme ned
over seg som en due. 11 Og det lød en røst fra
himmelen: «Du er min Sønn, den elskede, i deg har jeg
min glede.»

Tilleggstekster

Bruk gjerne bønnen nedenfor:

2 Mos 1,22-2,10
22 Da befalte farao hele folket sitt: «Hver nyfødt gutt skal dere kaste
i Nilen, men døtrene skal dere la leve!» 1 Det var en mann av Levis
hus som giftet seg med en levitt-datter. 2 Kvinnen ble med barn og
fødte en sønn. Da hun så at det var en fin gutt, gjemte hun ham i tre
måneder. 3 Men da hun ikke kunne holde ham gjemt lenger, laget
hun en kurv av papyrusrør til ham. Den tettet hun med bek og tjære.
Så la hun gutten i kurven og satte den ut i sivet ved bredden av
Nilen. 4 Søsteren hans stilte seg et stykke unna for å se hva som ville
skje med ham. 5 Da kom faraos datter ned til elven for å bade, mens
de unge jentene i følget hennes gikk fram og tilbake langs
elvebredden. Hun fikk øye på kurven i sivet og sendte en av
tjenestejentene sine for å hente den. 6 Så åpnet hun den og fikk se
gutten, et lite barn som lå og gråt. Hun syntes synd på ham og sa:
«Dette er et av hebreernes guttebarn.» 7 Da sa søsteren hans til
faraos datter: «Skal jeg gå og hente en hebreerkvinne som kan amme
gutten for deg?» 8 «Ja, gå!» sa faraos datter. Så gikk den unge jenta
og hentet moren til gutten. 9 Faraos datter sa til henne: «Kan du ta
denne gutten og amme ham for meg? Jeg skal gi deg lønn.» Og
kvinnen tok gutten og ammet ham. 10 Gutten vokste opp, og hun
gikk til faraos datter med ham, og gutten ble en sønn for henne. Hun
ga ham navnet Moses, «for jeg har dratt ham opp av vannet», sa hun.
Ef 1,7-12
7 I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene.
Så rik er Guds nåde, 8 som han har latt strømme over oss med all
visdom og forstand, 9 da han kunngjorde for oss sin viljes
mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. 10 Han ville fullføre sin
frelsesplan i tidens fylde: å sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og
på jord i ham. 11 I ham er også vi blitt arvinger, vi som på forhånd
var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alt
etter sin egen plan og vilje. 12 Slik skulle vi være til lov og pris
for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus.

”Herre Jesus Kristus,
du står her foran meg,
du er også bak meg,
du er på min høyre side,
du er på min venstre side,
du er over meg,
du er under meg,
du omgir meg på alle sider,
du bor i mitt hjerte,
du gjennomtrenger meg helt,
og du elsker meg, Herre Jesus!”

