2. søndag i åpenbaringstiden 2019
Joh 1,29–34 – Jeg har sett det: Han er Guds Sønn
Forberedelse
−
−
−

La det bli stille rundt deg og inne i deg.
Vær åpen for at Gud taler til deg gjennom dagens bibelord.
Du kan også tenne et lys og lytte til stille musikk eller synge/lese en salme, f. eks. Norsk
Salmebok nr. 9: Rydd vei for Herrens komme.

Lesning
−
−
−
−

Les dagens bibelord langsomt og oppmerksomt.
Les gjerne høyt for deg selv og flere ganger.
Noter ting du legger merke til i teksten.
Finn et nøkkelord i teksten og lær det utenat.

Til teksten

Til forskjell fra de andre evangelistene forteller ikke Johannes direkte om Jesu dåp. I stedet legger
han stor vekt på Ånden, som blir beskrevet som en due. Johannes legger også mer vekt på Døperen
som en forløper og et vitne om Jesus enn de andre evangelistene gjør. Johannes peker på Jesus som
Guds lam. Dermed knytter han an til forestillingene i Det gamle testamentet om bukken som ble
sendt ut i ørkenen, og som skulle bære med seg folkets synder (3 Mos 16,20-22), og til tekstene om
blodet fra påskelammet som reddet israelittene fra utslettelse (2 Mos 12,1-14).

Innlevelse

Kan du se ham for deg, denne profeten og ørkenboeren, som levde av gresshopper og villhonning og
kledte seg i en kappe av kamelhår? Denne mannen er det som vitner om en som er enda større, en
han ikke er verdig til å løse sandalremmen for, slik det uttrykkes et annet sted i Det nye testamentet.
Det fortelles at folk kom i hopetall for å høre på ham og bli døpt av ham. Tenk hvilket utgangspunkt
han hadde for å gjøre seg selv stor, og prøve å oppnå makt og innflytelse! Hva kan være grunnen til
at han ikke faller for denne fristelsen? Hva slags person er Johannes, og hvordan forstår han
oppdraget sitt i verden? Tenk deg at du var der i ørkenen da Jesus kom gående. Ser du de to, Jesus og
Johannes? Hvordan ser du dem? Ser du hvordan de snakker sammen, hvordan de forholder seg til
hverandre? Hva er det som gjør at Johannes vet hvem Jesus er, uten å kjenne ham? Les teksten
langsomt og hent fram kjerneordene i Johannes´ vitnesbyrd om Jesus. Hvordan ser du Jesus nå?

Bønn

Be om at Guds Ånd må blåse på deg, så du kan kjenne hvem Jesus er og se ham.

Handling

Hvordan kan du selv snakke med andre om Jesus? Hvilke ord ville du bruke? Prøv å finne en
anledning i hverdagen der du kan fortelle noen om hvordan du ser Jesus og hva han betyr for deg.

