5. søndag i påsketiden 2019
Joh 17,6–11 – Jeg ber for dem
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. 703: Å, for djup i Jesu kjærleik.

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
Jesu lange tale til disiplene (kapittel 14-17) avsluttes her. Kapittel 17 består av tre deler, der Jesus
først snakker med sin Far om det oppdraget han har fått. Deretter (i vår tekst) ber han for disiplene,
og snakker om hva de har hatt sammen. Nå vet disiplene at alt de har sett og lært av Jesus, er
kommet fra Gud. I den tredje delen av denne lange bønnen ser Jesus framover og ber om at disiplene
må bli bevart fra det onde og at alle som senere kommer til tro, også må bli bevart. Vi er ved enden
av skjærtorsdagsmåltidet han har hatt med disiplene. Nå går han ut til sin lidelse og død.

Innlevelse
I avskjedstalen legger Jesus fram det som er viktig, det han ønsker at disiplene skal huske. Gjennom
tiden sammen med ham har disiplene fått vite hvem han er. De skal bringe denne kunnskapen
videre. De skal bli beskyttet og tatt vare på, og det skal også vi som kommer etter dem. Kjenn etter
hvordan det er være omsluttet av Jesu omsorg og Guds kraft på denne måten! Lytt til hvordan Jesus
ber i denne teksten. Han ber for disiplene sine og for menigheten som skal komme etter dem.
Ordene Jesus bruker når han ber om at «de kan være ett» blir ofte sitert i arbeidet for å føre de
kristne kirkesamfunnene nærmere hverandre. Hør hvordan dette ligger på Jesu hjerte. Han ville at
alle som hørte ham til, skulle bevares og være ett, på et dypt og gjennomgripende plan, fordi de har
den samme Far og hører til i felleskapet i Den hellige ånd. Prøv å lytte nøyere til denne bønnen som
Jesus ber, og legg merke til den tonen han bruker. Er den nær og inderlig, eller kanskje høytidelig og
alvorlig? Han er nær sin Far i bønn, og han trekker disiplene inn i denne nærheten. Dermed trekker
han også oss inn i Guds nærhet! Stans opp for vissheten om å være i Guds nærhet. Lytt til ordene
Jesus bruker når han ber for oss. Hvilke ord vil du bruke som svar på bønnen? Hva vil du si til Jesus?

Bønn
Gjør som Jesus gjorde: Bruk bønnen som samtale med Gud; legg fram for Far det du har på hjertet!

Handling
Hvordan kan du i dag leve ut ordene om at «de alle skal være ett»?

