
5. søndag i fasten, år B 
 

Gud ga loven gjennom Moses til den valgte nasjonen Israel. Moses skrev ned, som et 
barn på skolen, det Gud sa og akkurat som barna glemte også den valgte nasjonen Guds 
lov. Derfor sier Gud i dagens første lesning, «Jeg vil legge min lov i deres sinn og skrive 
den i deres hjerter. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk.» 
 
Fastetiden er tiden til mer bønn enn vanlig. Selv Jesus har gitt oss det eksempelet med 
40 dagers bønn i ørkenen, og han ba også mange ganger til sin Far hele natta. Alle 
kjenner veldig godt Jesu bønn i Getsemane og på korset. Vi husker hva Jesus sa som 
tolvåring til hans foreldre, «Hvorfor leter dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må 
være i mitt Fars hus?».  Vi husker også et av de siste ordene på korset, «Far, i dine 
hender overgir jeg min ånd!». Dette betyr at hele livet Hans var en stor bønn. Jesus var 
alltid i kontakt med sin Far. Det hører vi i dagens andre lesning, «I sine levedager her 
på jorden bad og bønnfalt Kristus Ham som kunne frelse ham fra døden, under gråt og 
høy klage, og han ble bønnhørt, for sin fromhets skyld.» Jesus som Guds sønn, bad til 
sin Far.  
 
På denne måtte bør vi lære hvor viktig er bønn i våre liv. Det er veldig lett å si at jeg 
ikke har tid til å be, men det er bare å lure seg selv. Fordi man kan alltid be. Man kan be 
gående, kjørende, jobbende, avslappende, stående, sittende, liggende og knelende. Bønn 
er en samtale med Gud. Du må finne et sted, tid å snakke med ham og stille å høre på 
ham. Husk hvordan Jesus ba til Gud! Under gråt og høy klage. Tar ikke lett din bønn. 
Det må være fra ditt hjerte til Guds hjerte.  
 
Alle forstår også symbolikk når Jesus sier i dagens evangelium, «Dersom hvetekornet 
ikke får falle i jorden og dø, er blir det ett eneste korn; men dør det, bærer frukt.» Alle 
forstår at når vi ber godt, Gud hører på oss. Jesus sier, «Den som har sitt liv kjært, han 
forspiller det; mens den som lite akter sitt liv her i verden, har frelser det inn i det evige 
liv.» Det er opp til oss, hva vi skal velge. Vi kan ikke klage på Gud etterpå.  
 
Selvfølgelig ønsker alle troende, det evige liv. Jesus sier hvordan vi kan få dette, 
«dersom noen vil tjene meg, må han følge meg, og der jeg er, skal da også min tjener 
være. Og den som vil tjene meg, ham skal min Far bringe til heder og ære.» Det ser 
veldig lett ut, men i livet betyr det, «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg 
selv og ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men 
den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det». Å bli Kristus disippel betyr, for 
det første at man må fornekte seg selv, for det andre å ta sitt kors opp og for det tredje 
følge Jesus steg på steg.  
 
Neste uke er allerede den stille uke. La oss finne tid til å betrakte på korset, og på Ham 
som døde på korset. Se på ham og la han ser på deg. Amen 
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