Hvad handler det om på søndag d. 26. sep. 2010?
1) EVANGELIET til på søndag
2) EN KORT GENFORTÆLLING og
3) KOMMENTARER med SPØRGSMÅL TIL
OVERVEJELSE
På søndag er det 17. søndag e. trinitatis
Læsninger i gudstjenesten: Salme 40,2-6 og Judasbrevet 20-25
1) Evangeliet Markus 2,14-22
Da han gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og
han sagde til ham: "Følg mig!" Og han rejste sig og fulgte ham.
Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere
sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange,
som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste
sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: "Hvorfor
spiser han sammen med toldere og syndere?" Men da Jesus hørte det,
sagde han til dem: "De raske har ikke brug for læge, det har de syge.
Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere."
Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til
ham og spurgte: "Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes
disciple, men dine disciple faster ikke?" Jesus svarede dem: "Kan
brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så
længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der
kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de
faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for
så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og
ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen
sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye
sække!"

2) Kort genfortælling

Jesus går videre og ser tolderen Levi på arbejde. Han kalder ham som
discipel: ”Følg mig!”
Og hvor fantastisk: Tolderen han forlader sit arbejde og følger Jesus. At
blive Jesu discipel er et totalt indgreb i tolderens liv. Det er for alvor. Han
viser sin glæde ved at invitere Jesus til middag. Og sammen med Jesus
indbyder han mange toldere og syndere til fest. (På det tidspunkt havde
Jesus mange efterfølgere!)
De skriftkloge blandt farisæerne stiller spørgsmålstegn: Hvorfor har Jesus
fællesskab med toldere og syndere? Underforstået: Det er da helt forkert!
Svaret udebliver ikke: ”Fordi de er syge – fordi de er syndere.” Derimod vil
det være overflødigt for ham at kalde på raske og retfærdige.
Johannes døbers disciple og farisæernes disciple holdt faste. Men Jesu
disciple fastede ikke. Nogle spørger: Hvorfor? Hvad er det, der er
anderledes med Jesus?
Jesus svarer med et spørgsmål: ”Faster brudesvende, mens de er sammen
med brudgommen? Nej, det gør de ikke. Men den dag brudgommen bliver
taget fra dem, på den dag skal de faste.”
Og Jesus illustrerer, at han er kommet med noget helt nyt – og at dem, han
er kommet til, også vil blive nye mennesker: Man lapper ikke gammelt tøj
med lapper fra nyt tøj. For da bliver hullet kun værre. Og man hælder ikke
ung vin på gamle lædersække. For de gamle lædersække kan ikke udvide
sig, når den unge vin gærer, og det vil føre til at både vinsække og vin går
til spilde.

3) Kommentarer med spørgsmål til overvejelse
Kommentar til vers 14:
Jesus opsøger tolderen Levi på hans arbejde og kalder ham som disciple.
Levi må have kendt Jesus forud. Har måske ventet på, om Jesus ville kalde
ham? Han var i hvert fald klar, da Jesus kaldte.
Til samtale
Det er en mægtig ting at blive kaldt på og indbudt til at komme i Herrens
tjeneste!
• Hvordan hører du Guds kald i dit liv? - Kaldet til at studere – påtage
sig et arbejde – kaldet til at være ægtemand, hustru – kaldet til at
være discipel – til at være præst – kaldet til at være volontør –
kaldet til at vaske gulv.
• Hvad er forskellen på et kald (hvor man ikke nødvendigvis får
penge for det) og et arbejde (hvor man får penge og kan sige op,
hvis man ikke gider mere)?

Kommentar til vers 14:
Den nye discipel hedder ”Levi”. Det betyder ”kollega” eller ”medarbejder”.
Måske var det navnet, han havde fået af sin far Alfæus ved omskærelsen.
Men han er bedre kendt som ”Matthæus”. Markus bruger det navn om ham,
da han omtaler Levi i kapitlet efter, hvor han bliver kaldet til apostel (se
Mark 3,18). Matthæus betyder ”Herrens gave”. Det navn fik han måske i
forbindelse med at han blev Jesu discipel.
Til samtale
”Herrens gave”. – Er det ikke også lige dig? Du har fået mange, mange
gaver af Herren! Og som hans discipel er du også en gave fra ham til
andre!
• Hvad det betyder for dig, at Gud kalder dig ved navn? Se Esajas
43,1 og 7
Kommentar til vers 15:
Levi/Matthæus holdt fest i sit hus. Måske en afskedsfest for sine kolleger og
venner, fordi han fra nu af ikke længere skulle arbejde som tolder, men
være discipel. Og samtidig ville han vise sin taknemmelighed mod Jesus.
Til samtale
Det er også afgørende for os som Jesu disciple at være sammen med
Jesus – og at invitere andre. Derfor gør vi meget ud af at arrangere
gudstjeneste og sørger for at være med, hvis det overhovedet er muligt.
Også bibelkreds, høstfest, udflugt osv.
• Hvad betød det for Jesus og andre toldere og syndere, at
Matthæus indbød til fest i sit hus?
• Hvad betyder det for andre i din menighed – og for dine bekendte –
at du selv deltager i gudstjeneste og er med til at indbyde andre?
Kommentar til vers 16-17:
Nogle fandt det upassende, ja, forkert, at Jesus – en jødisk rabbi og lærer –
spiste sammen med toldere og syndere. For det gjorde man bare ikke! Og
de udfordrede Jesu disciple med spørgsmålet. Markus fortæller ikke, hvad
disciplene svarede. Måske vidste de ikke, hvad de skulle sige til det. Hvad
var nemlig grunden til, at de ikke holdt fast ved almindelig ”farisæerfromhed”? Derfor er det godt, at Jesus svarer. Og svaret er de kendte ord
om RR og SS (Raske og Retfærdige / Syge og Syndere).
Til samtale
• Kommer I også ud for, at mennesker ikke mener, at I bør efterleve
bestemte leveregler, hvis I er kristne?
• Er I virkelig syge og syndere?

•

Hvad betyder Jesu ord om RR og SS for vores forhold til
mennesker, som har lav status og ringeagtes på arbejdsplads og i
nabolag?

Kommentar til vers 18-20:
Jesus er ikke imod, at man faster. Han godkender faste og nævner, at også
hans disciple en dag vil få det sådan, at de må faste. ”På den dag skal de
faste.” Han hentyder til langfredag. Det var jo den dag Jesus (brudgommen)
blev taget disciplene (brudesvendene). Det blev sorgens dag. Og det blev
siden en fastedag blandt de første kristne.
Til samtale
Problemet er altså ikke fasten i sig selv, men årsagen til, at disciplene
faster.
• Hvilke forkerte grunde er der til at faste?
• Hvilke god grund giver Jesus til, at hans disciple faster? (v.20)
• Hvilke andre grunde er der til, at vi som disciple frivilligt lider afsavn
og faster? (Se Es 58,5-7 og Matt 6,16-18).
Kommentar til vers 21-22:
De to illustrationer om at lappe tøj og hælde vin på sække siger på hver sin
måde, at Jesus ikke er en lov-lærer, der giver forordninger, som vi skal
overholde, så det forkerte i vores liv lappes. Nej, at blive hans discipel er at
blive genfødt – at blive noget helt nyt, som vi ikke var tidligere.
Til samtale
• Hvorfor er Guds nåde ikke en lap, som supplerer alt det, I selv gør
(ny lap på gammel klædning)?
• Hvad er Guds nåde da så? Se Rom 5,20 og 2 Kor 5,17!
• Hvorfor har I stadigvæk brug for denne totale nåde fra Gud?
LGJ

