21. søndag i treenighetstiden 2018
Luk 16,19-31 – Utenfor den rikes port
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. 732: På veiene ute i verden.

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

Dette er den eneste av Jesu liknelser der en person har fått navn. Navnet Lasarus kan komme av det
hebraiske Elazár, som betyr «den som Gud hjelper». Livet i Guds rike tenkes her som et festmåltid,
det Abraham er vert, og Lasarus har fått plass ved Abrahams høyre side. Abraham regnes som
stamfar for hele israelsfolket, og derfor er det han som her trøster sine barn i himmelriket.
Liknelsen bærer fram et dypt alvor, som handler både om troen og om livet. Den rike mannen har
levd et overdådig liv uten å se den fattige stakkaren utenfor porten. Han våkner opp i dødsriket og
lider. Men han har selv valgt sitt liv, og bærer nå konsekvensene av de valgene han har tatt.

Innlevelse

Se for deg denne situasjonen, der den fattige Lasarus ligger utenfor porten til den rike. Vi legger
merke til at den fattige kan se den rike fråtse. Fra sin plass ved porten ser han smulene som faller fra
den rikes bord, og han lengter etter å få forsyne seg av dem. Lignelsen forteller ikke at han ønsker
seg noe mer enn dette: smulene fra den rikes bord. Se nå nøyere på Lasarus: Hva betyr det at bare
den fattige er navngitt i lignelsen? Hvem tror du Jesus ønsker at vi skal identifisere oss med gjennom
dette grepet: den fattige eller den rike? Se for deg at lignelsen utvides til å gjelde land, verdensdeler
og folkegrupper, ikke bare enkeltpersoner. Hvilke navn ville du da sette på de ulike aktørene i
lignelsen? Hvorfor tenker du på akkurat disse navnene og stedene, tror du? Jesus bruker ordet
«omvende seg» om den rike og hans familie. Hva nøyaktig vil du si at den rikes synd består i? Er det
bare det at han er rik? Eller det at han ikke bryr seg om den fattige utenfor porten sin? Lev deg til
slutt enda dypere inn i situasjonen i lignelsen og spør: Hvem møter vi utenfor porten vår? Hva tror
du Jesus ønsker vi skal gjøre med det? Hvilke konsekvenser bør det få for våre egne liv og valg?

Bønn

Den rike mannen begynte å be om barmhjertighet først etter at han var død. Hva blir du minnet om
å be om, nå mens du ennå har tid?

Handling
Hvordan velger vi å møte den fattige utenfor vår egen port? La teksten utfordre deg til en helt
konkret handling!

