Fastelavnssøndag 2021

Lectio Divina
(Åndelig lesning)
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. Gi Gud din respons i bønn. Du kan f. eks. be om at
teksten må bli til virkelighet i livet ditt.
5. Fortsett deretter med bønn for dagen og bønn for andre
mennesker.
6. Søk en enda dypere stillhet. Tilbe den treenige Gud,
Fader, Sønn og Den Hellige Ånd.

Meditasjonstekst
Joh 12,20-33
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. 25
Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som
hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig
liv. 26 Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg
er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal
min Far gi ære.
27 Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si:
Far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen
skulle jeg komme. 28 Far, la ditt navn bli herliggjort!»
Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort
det og skal herliggjøre det igjen.»
29 Mengden som sto omkring og hørte dette, sa at
det hadde tordnet. Andre sa: «Det var en engel som
talte til ham.» 30 Da sa Jesus: «Denne røsten lød ikke
for min skyld, men for deres. 31 Nå felles dommen
over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes
ut. 32 Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra
alle til meg.» 33 Dette sa han for å gi til kjenne hva
slags død han skulle lide.

Tilleggstekster

Bruk gjerne bønnen nedenfor:

Jes 53,1-5
1 Hvem trodde budskapet vi fikk? Hvem ble Herrens arm åpenbart
for?2 Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av
tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et
utseende vi kunne glede oss over. 3 Han var foraktet, forlatt av
mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler
ansiktet for. Han var foraktet, vi regnet ham ikke for noe. 4 Sannelig,
våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte: Han er
rammet, slått av Gud og plaget. 5 Men han ble såret for våre
lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på ham, vi fikk fred,
ved hans sår ble vi helbredet.
1 Kor 1,18-25
18 For ordet om korset er dårskap for dem som går fortapt, men for
oss som blir frelst, er det Guds kraft. 19 Det står jo skrevet: Jeg vil
ødelegge de vises visdom, og de klokes klokskap vil jeg gjøre til
intet. 20 Hvor er da de vise, hvor er de skriftlærde, hvor er denne
verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er
dårskap? 21 For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i
hans visdom, besluttet Gud å frelse dem som tror, ved den dårskapen
som vi forkynner. 22 For jøder spør etter tegn, og grekere søker
visdom, 23 men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en
snublestein for jøder og dårskap for hedninger, 24 men for dem som
er kalt, både jøder og grekere, er Kristus Guds kraft og Guds
visdom. 25 For Guds dårskap er visere enn menneskene, og Guds
svakhet er sterkere enn menneskene.

”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!”

