IKKE HERSKE, MEN TJENE

Finn bibelteksten i Bibelen og les den høyt i gruppa: Matt 20,20-28

Samtale i gruppa

Hvem møter vi i denne teksten?
Hvilket inntrykk får du av Jesus i fortellingen?
Hvordan er de ytre rammene?
Hvilke følelser skapes i deg når du leser teksten?

Les videre høyt i gruppa

Denne teksten er hentet fra Matteusevangeliet. Matteusevangeliet ble antakelig skrevet mellom 75-90
etter Kristus. Matteus står først av evangeliene, trolig fordi det i den tidlige kristendom av mange ble
regnet som det eldste. Evangeliet var også det som ble mest brukt i den første kristne kirke og som i størst
grad henvender seg til jødene.
I denne teksten møter vi Sebedeussønnene, Jakob og Johannes, og deres mor. Brødrene var to av de tolv
disiplene til Jesus. De var fiskere, akkurat som Peter og broren hans, og de var noen av de første som
forlot alt for å følge Jesus. Brødrene Jakob og Johannes er sønnene til en mann som het Sebedeus. Derfor
blir de i evangeliene kalt for Sebedeus-sønnene. Jakob og Johannes er ikke bare blant de første disiplene
vi hører om, de er også noen av dem vi hører mest om. Sammen med Peter blir de beskrevet som de som
sto Jesus nærmest. Johannes blir også antatt å være «den disippelen Jesus elsket.»
Moren til Jakob og Johannes kommer til Jesus og stiller et spørsmål på vegne av sønnene sine. Hun
trygler Jesus på sine knær «si at disse to sønnene mine kan sitte ved siden av deg i ditt rike, den ene på
høyre siden og den andre på venstre side». På denne tiden fantes det fyrster, stormenn og husherrer som
styrte menneskene rundt seg med hard hånd og som undertrykte folk. Man måtte gjøre seg fortjent til,
eller være født til, posisjon og stand. Men Jesus sier: Sånn skal det ikke være blant dere. Slik skal det ikke
være blant mine disipler, mine etterfølgere. Den som vil være stor blant dere, skal være tjener. Samtidig
avviser Jesus Sebedeussønnene sin mor. Han sier: «det er ikke opp til meg å avgjøre hvem som skal sitte
ved min høyre og venstre side. Den saken ligger hos Gud.»
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Samtale i gruppa

Hvorfor tror dere Sebedeus-sønnene sin mor spør om hvilken plass sønnene skal ha i Guds rike?
Hva betyr det når Jesus sier: «Hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min
sak å avgjøre. Der skal de sitte som min Far har gjort i stand for»?
Hva mener Jesus når han sier: «Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres»?

Les videre høyt i gruppa

I et samfunn er det noen som bestemmer, sånn er det og sånn bør det være. Teksten peker på at
spillereglene alltid må være slik at flest mulig blir hørt. Spillereglene må ivareta alle uansett stilling og
stad, uansett bakgrunn og posisjon, uavhengig av kjønn, legning, farge og funksjonsnivå. Når Jesus
formidler viktigheten av å tjene, peker han på en grunnholdning. At jeg er ikke mer verdt enn deg. Du er
ikke mer verdt enn meg. Uavhengig av posisjon. At det å tjene i denne sammenhengen må forstås som det
å ville hverandre vel. Det er viktig at dette ikke må tolkes dit hen at man skal være selvutslettende. For
det å tjene andre er ikke det samme som å si at jeg eller du ikke er viktig, tvert i mot.
Vi vet at vi lever i en verden der dette praktiseres ulikt, både her til lands og i andre steder av verden.
Derfor er det viktig å vise solidaritet med alle dem som kjemper for livet, som lever i ufred, som flykter,
som jobber under uverdige forhold og som opplever at deres stemme ikke blir gitt mulighet til å bli hørt.

Samtale i gruppa

Hva er det å ha en tjenende grunnholdning?
Hva er forskjellen på å være tjenende og selvutslettende?
På hvilken måte kan vi som fellesskap legge til rette for at flest mulig blir hørt?
Hva kan vi gjøre dersom dette ikke skjer?
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