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v38: Mens de var på vandring
Når nogen kommer på besøg, hvad kan man så tale om? Man kan tale om en rejse, om
nye indtryk, nye horisonter, hvad man har set og oplevet. Men endnu vigtigere at tale
med hinanden om, hvor man skal hen i livet, hvor man kommer fra og går hen.
SAMTALE:
1) Tal med hinanden om en rejse eller tur for nylig, eller noget, et sted I har
planlagt at rejse hen. Fortab jer ikke idet, men brug det som indgang til teksten.
Jesus og disciplene var på vandring.
2) Tal om, hvor I er på vej hen i livet!

V39. Maria satte sig ved Herrens fødder og lyttede til hans ord. Hvad talte
Jesus mon om?
Vi får en fornemmelse ud fra det, Lukas tidligere har fortalt.
”Da tiden var ved at være inde, til at Jesus skulle optages til himlen, vendte han sig
mod Jerusalem som målet for sin rejse (Luk 9,51). Og der står, at Jesus var
”undervejs” (Luk 9,57)
Og interessant er det at Lukas fortæller, hvad han talte om med to andre venner en
tidligere dag:
Og se, to mænd talte med ham; det var Moses og Elias, der kom til syne i herlighed
og talte om den udgang, han skulle opfylde i Jerusalem. (Luk 9,30-31). De talte om,
hvad der var målet med Jesu rejse, og hvordan rejsen ville ende. Om Messias, som
skulle komme, og hvad han skulle i Jerusalem: hans udgang, hvad det hele endte
med i Jerusalem: Hans død og opstandelse.
Umiddelbart før søndagsevangeliet fortæller Jesus også om en, der var på rejse:
nemlig den barmhjertige samaritaner, som er JESUS.
Luk 10,25-37: Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik
medynk med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie … bragte ham til et
herberg og sørgede for ham. … hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg
kommer tilbage.
Måske han har fortalt Martha og Maria om samtalen med Moses og Elias. Måske også
fortællingen om den barmhjertige samaritaner, og hvordan han selv havde fundet
mennesker, som var blevet mishandlet og lå for døden? Ja, måske også, at han selv
skulle mishandles og ofres for deres synder. Og opstå på den tredje dag.
SAMTALE:
3) Tal sammen om, hvorfor Jesus rejste til Jerusalem?
4) Tal om, hvad han skulle ”opfylde i Jerusalem”. Se Matt 5,17; Matt 20,18-19; Joh
19,28-30. Hvad betyder det for jer? Hvad har han gjort for jer i Jerusalem?
v40a: Men Martha var travlt optaget af at sørge for ham. Martha var optaget af
mange andre ting. Ikke de store spørgsmål, ikke de personlige spørgsmål, ikke frelsen,
ikke tilgivelsen, ikke hvad Messias skulle gøre for sit folk. Det havde hun ikke øje for.
Hun var optaget af sine gode pligter. Men samtidig var der uro og bebrejdelser i
hendes hjerte.
V41-42: Men Herren svarede hen: ”Martha, Martha! Du gør dig bekymringer
og er urolig for mange ting.
Men ét er fornødent. Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages
fra hende.
Martha var pligtopfyldende (hun ville tjene Jesus), men hun var også urolig og
bekymret.

Maria var til gudstjeneste (Jesus tjente hende).
SAMTALE:
5) Tal sammen om, hvordan bekymringer og uro kan fylde os og få os til at
bebrejde andre.
6) Tal om, hvordan Evangeliet om, at Jesus opfyldte loven og bar vore synder, kan
give ro og hvile.
7) Tal om balancen mellem at hvile om søndagen og i daglig andagt, og at påtage
sig de nødvendige pligter!
8) Hvad er ”den gode del”? Læs Salme 16,5.

