JESUS HOS MARTA OG MARIA
Finn teksten i Bibel og les høyt i gruppa: Luk 10,38-32

Samtale i gruppa

Hva handler denne fortellingen om?
Hvem er personene i denne fortellingen?

Les videre i gruppa

Lukas er den av de 4 evangelistene som har bredest utvalg av Jesusfortellinger. Han har uttrykkelig ønsket
å gå ekstra grundig til verks, for å vise bredden i Jesu gjerning. Jfr. Luk1,1-4: «Mange har forsøkt å gi en
fremstilling av det som er blitt oppfylt blant oss, slik vi har fått det overlevert av dem som helt fra først av
var øyenvitner og tjenere for Ordet. Nå har også jeg bestemt meg for å gå nøye gjennom alt fra
begynnelsen av og skrive det ned for deg i sammenheng, ærede Teofilos, så du kan vite at det er pålitelig,
det du har fått opplæring i.»
Marta og Maria bodde sammen med broren Lasarus, i en landsby nær Jerusalem. Hjemmet ser ut til å ha
vært et viktig støttepunkt for Jesus og hans omvandrende gruppe. De var neppe disipler av den typen som
blir omtalt i 8,2f, da de ser ut til å være bofaste. Vi ser at Mesteren også i en hjemmesituasjon bruker
tiden på å undervise om Guds rike.
Det er åpenbart Marta som er den ledende av de to. Det samme får vi inntrykk av i Johannes 11. Det er
fristende å begynne å spekulere i de to personlighetstypene, hva som skiller dem fra hverandre. Den ene
aktiv og den andre kontemplativ (lyttende), en «hører» og en «gjører». Men ingenting tyder på noe annet
enn at begge har et nært forhold til Jesus og begge to er like viktige.
Fra de tidlige kristne kildene vet vi at en del mennesker forlot alt og fulgte Jesus. Her ser vi også at han
hadde disipler som var bofaste og brukte sitt hjem til å støtte virksomheten sin.
Marta er den som betjener Jesus praktisk. Hun var «travelt opptatt med alt som skulles stelles i stand.»
Ordet som brukes her er «diakoni». Det samme ordet kirken bruker om alt sitt praktiske, tjenende og
sosiale arbeid.
«Marta» er hunkjønnsformen for ordet Herre («mar»). Det brukes blant annet om vertinne eller husfrue.
Marta tar imot Jesu som en gjest. Hun forstår åpenbart rollen som Jesu vertskap, med den forpliktelse og
det ansvar det førte med seg. Ordene «i huset sitt», er markert i bibel 2011, fordi det ikke står i de eldste
håndskriftene.
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Evangeliet etter Lukas 10,38-32

Maria, Martas søster, gjør en annen prioritering og setter seg hos Mesteren for å lytte. Det er noe klassisk
jødisk ved Marias holdning. Hun viser sin glede ved å sitte ved en læres føtter.

Samtale i gruppa

Hva handler dette møtet om?
Hvem kjenner du deg best igjen i?
Hvis Jesus kom på besøk til Norge, i et hjem i dag – hva tror dere folk flest ville gjøre?
Hvis Jesus hadde kommet til Forbundet for å være sammen med dere – hvordan ville dere møte
ham?

Les videre høyt i gruppa

Jesus avviser ikke Martas strev, men han påpeker at viktigere enn alt annet, er å høre Kristi ord. Det var
påfallende at Jesus lot en kvinne ta på seg en disippelrolle. God mat og fellesskapets bordglede avvises
ikke. Det er er gode ting, men den gode del er Jesu undervisning, åpenbaring fra Gud.

Samtale i gruppa

Hvordan kan du i ditt liv få en rett balanse mellom det komtemplative (lyttende)og det aktive?
Hva har denne fortellingen å si oss om hva som er viktig for kristne eller for kirken i dag?
Hvordan forandret teksten seg når leser-perspektivet forandret seg?
Var det noe i teksten som forble likt når leser-perspektivet forandret seg?
Hva betyr dette for hvordan vi forstår bibel-tekster?
Er det mulig å finne en objektivt riktig forståelse av Bibelen?
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