Fastetids-tekster for lectio divina
Jesus blir fristet
Lukas 4,1-13
Fylt av Den hellige ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av Ånden ble han ført
omkring i ødemarken i førti dager, og han ble fristet av djevelen. Han spiste ingenting i de
dagene, og da de var gått, var han sulten. Da sa djevelen til ham: «Er du Guds Sønn, så si
til denne steinen at den skal bli til brød.» Men Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket
lever ikke av brød alene.»
Så førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker og sa til
ham: «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet. For makten er gitt i min hånd, og jeg gir
den til hvem jeg vil. Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt.» Men Jesus
svarte ham: «Det står skrevet:
Herren din Gud skal du tilbe,
og ham alene skal du tjene.»
Så tok djevelen ham med til Jerusalem, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du
Guds Sønn, så kast deg ned herfra. For det står skrevet:
Han skal gi englene sine befaling
om å bevare deg.
Og:
De skal bære deg på hendene
så du ikke støter foten mot noen stein.»
Men Jesus svarte ham: «Det er sagt:
Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»
Da djevelen var ferdig med å friste ham på alle måter, holdt han seg borte fra ham for en
tid.

Disiplene får se Jesu herlighet
Markus 9,2-10
Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et
høyt fjell, hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, og klærne hans ble
så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem så hvite. Elia viste
seg for dem sammen med Moses, og de snakket med Jesus. Da tok Peter til orde og sa til
Jesus: «Rabbi, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og
en til Elia.» Han visste ikke hva han skulle si, for de ble grepet av stor frykt. Da kom det en
sky og skygget over dem, og det lød en røst fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede.
Hør ham!» Og med ett, da de så seg omkring, så de ingen annen enn Jesus; bare han var
hos dem.
På veien ned fra fjellet påla han dem at de ikke skulle fortelle noen hva de hadde sett, før
Menneskesønnen var stått opp fra de døde. De tok til seg dette ordet, og de diskuterte seg
imellom hva det er å stå opp fra de døde.

Det gamle og det nye tempelet
Johannes 2,13-22
Det var nå like før jødenes påskefest, og Jesus dro opp til Jerusalem. På tempelplassen
fant han dem som solgte okser, sauer og duer, og pengevekslerne som satt der. Da laget
han seg en svepe av tau og drev dem alle ut av helligdommen, og sauene og oksene
deres med dem. Han strødde pengevekslernes mynter utover og veltet bordene deres, og
til dem som solgte duer, sa han: «Få dette bort! Gjør ikke min Fars hus til en
markedsplass!» Disiplene hans husket at det står skrevet: Brennende iver for ditt hus skal
fortære meg.
Da tok jødene til orde og spurte ham: «Kan du vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre
dette?» Jesus svarte dem: «Riv ned dette tempelet, og jeg skal reise det opp igjen på tre
dager.» «I førtiseks år har de bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp igjen på tre
dager?» sa de. Men det tempelet han talte om, var hans egen kropp. Da han var stått opp
fra de døde, husket disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde Skriften og det
ordet Jesus hadde sagt.

Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd
Johannes 8,1-11
Jesus gikk ut til Oljeberget. Tidlig neste morgen kom han til tempelet igjen. Hele
folkemengden samlet seg om ham, og han satte seg og begynte å undervise dem. Da kom
de skriftlærde og fariseerne med en kvinne som var grepet i ekteskapsbrudd. De førte
henne fram og sa: «Mester, denne kvinnen er grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd. I
loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» Dette sa de for å
sette ham på prøve, så de kunne få noe å anklage ham for.
Jesus bøyde seg ned og skrev på jorden med fingeren. Men da de fortsatte å spørre, rettet
han seg opp og sa: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på
henne.» Så bøyde han seg ned igjen og skrev på jorden. Da de hørte dette, gikk de bort,
én etter én, de eldste først. Til slutt var Jesus alene igjen, og kvinnen sto foran ham. Da
rettet han seg opp og spurte: «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte:
«Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke
mer fra nå av!»

Den fattige enkens gave
Markus 12,41-44
Jesus satte seg rett overfor tempelkisten, og han så på hvordan folk la penger i den.
Mange rike ga mye. Men det kom også en fattig enke og la i to småmynter, verdt noen få
øre. Da kalte han disiplene til seg og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har
gitt mer enn noen av de andre som la penger i tempelkisten. For de ga alle av sin overflod,
men hun ga av sin fattigdom alt hun eide, alt hun hadde å leve av.»

Jesus kaller Levi
Markus 2,13-17
Igjen gikk Jesus ut langs sjøen. Mye folk kom til ham, og han underviste dem. Da han gikk
videre, fikk han se Levi, sønn av Alfeus, sitte på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!»
Og han reiste seg og fulgte ham.
Senere var Jesus gjest i huset hans, og mange tollere og syndere var til bords sammen
med Jesus og disiplene, for det var mange som fulgte ham. Da de skriftlærde blant
fariseerne så at han spiste sammen med syndere og tollere, sa de til disiplene: «Hvorfor
spiser han sammen med tollere og syndere?» Jesus hørte det og sa til dem: «Det er ikke
de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men
syndere.»

De første disiplene
Matteus 4,18-22
En gang Jesus gikk langs Galileasjøen, fikk han se to brødre: Simon, som kalles Peter, og
hans bror Andreas. De var i ferd med å kaste not i sjøen, for de var fiskere. Han sa til dem:
«Kom, følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!» Straks lot de garnet ligge og
fulgte ham.
Da han gikk videre, fikk han se to andre brødre: Jakob, sønn av Sebedeus, og broren
Johannes. De satt i båten sammen med sin far Sebedeus og bøtte garn. Han kalte dem,
og straks forlot de båten og faren og fulgte ham.

Jesus blir korsfestet
Lukas 23,33-43
Og da de kom til det stedet som heter Hodeskallen, korsfestet de både ham og forbryterne
der, den ene på høyre side av ham og den andre på venstre. Men Jesus sa: «Far, tilgi
dem, for de vet ikke hva de gjør.» Så kastet de lodd om klærne hans og delte dem mellom
seg. Folket sto og så på, men rådsherrene hånte ham. «Andre har han frelst», sa de, «la
ham nå frelse seg selv dersom han er Guds Messias, den utvalgte!» Også soldatene
hånte ham. De kom og rakte vineddik opp til ham og sa: «Er du jødenes konge, så frels
deg selv!» For det var satt en innskrift over ham: «Dette er jødenes konge.»
En av forbryterne som hang der, spottet ham også og sa: «Er ikke du Messias? Frels da
deg selv og oss!» Men den andre irettesatte ham og sa: «Frykter du ikke Gud, enda du har
samme dom over deg? For oss er dommen rettferdig, vi får bare igjen for det vi har gjort.
Men han har ikke gjort noe galt.» Så sa han: «Jesus, husk på meg når du kommer i ditt
rike!» Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier deg: I dag skal du være med meg i paradis.»

Peters bekjennelse
Johannes 6,66-71
Etter dette trakk mange av disiplene seg unna og gikk ikke lenger omkring sammen med
ham. Da spurte Jesus de tolv: «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte: «Herre, hvem
skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds Hellige.» Da sa
Jesus til dem: «Har jeg ikke utvalgt dere tolv? Og en av dere er en djevel!» Han sa dette
om Judas, sønn av Simon Iskariot. For han skulle forråde Jesus, og han var en av de tolv.

