2. søndag i fastetiden 2019
Luk 13,22–30 – De siste skal bli de første
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. 467: Hjelp meg, o kjæreste Jesus, å vinne.

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
Sitatet «Bort fra meg, alle dere som gjør urett» er hentet fra Salme 6,9. Uttrykket «gråte og skjære
tenner» finnes flere steder i Det nye testamentet. Det er et uttrykk for en tilstand av total fortvilelse
og sorg. «Abraham, Isak og Jakob» er navnene på de tre store stamfedrene i Israels historie. Når de
er nevnt, er det et uttrykk for at himmelriket er ment for Guds utvalgte folk i den gamle pakten. Men
de fire himmelretningene som Jesus nevner i vers 29, peker ut mot jordens ender. Uttrykket viser at
Guds rike fra nå av er for mennesker fra hele jorda, og at alle folkeslag er inkludert.

Innlevelse
Teksten reiser et stort alvor og kan virke skremmende. Men la oss se litt nøyere på hvem som
anklages her. Hvem er de, og hvordan blir de beskrevet? Er det kanskje de som tror de har Gud på
sin side, og som skryter av at de alltid gjør det rette? Kanskje er dette de samme som har posisjoner
og makt i samfunnet, og som synes de er bedre enn alle andre? Legg så merke til de siste ordene i
teksten. Hvem ser du for deg når Jesus snakker om «de siste»? Hvem var «de siste» i samfunnet der
Jesus vandret omkring? Og hvem er det i vår tid som kommer sist, i alle køer og prioriteringer? Hva
ser du for deg skal skje, når Jesus sier at «de siste skal bli de første»? Prøv å se for deg Jesus når han
møter dem som søker ham av et ærlig og oppriktig hjerte. Hvordan tar han imot dem? Kjenn etter
hvordan denne teksten taler til deg, hvilke utfordringer som ligger i den, men også hvilken trøst!

Bønn
I teksten er det en som stiller Jesus et vanskelig spørsmål. Hva ønsker du å spørre Jesus om i dag?

Handling
Kan du denne dagen være bevisst på å gjøre det som er rett, ikke det som er urett?

