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10. søndag i treenighetstiden – 13. august 2017
Prekentekst: Luk 5,27-32
Lesetekst I: Salme 32, 1-11
Lesetekst II: 1 Pet 3, 8-13

Levi, Jesus og oss
Teksten vår er hentet fra det tredje evangeliet, Evangeliet etter Lukas. Fra kapittel 4 og utover til
kapittel 19 har vi en samling fortellinger fra Jesu virksomhet. På rekke og rad kommer
underfortellinger, undervisning og samtaler med mange forskjellige mennesker. Siste del av
evangeliet er så viet Jesu virke i Jerusalem, hans død, oppstandelse og himmelfart.
I vårt kapittel har vi fem forskjellige fortellinger. Vi møter Jesus i samtale med noen fiskere som
etter hvert ble hans disipler. Han helbreder både en mann som er spedalsk og en som er lam.
Kapitlet avsluttes med en samtale om faste der Jesus bruker flere bilder for å illustrere det budskap
han vil ha fram. Midt inne i dette har vi vår tekst, fortellingen om tolleren Levi og hans møte med
Jesus og de konsekvenser det fikk.
Tollere og syndere
Yrkesgruppen tollere har i Det nye testamentet et dårlig rykte. De var tjenestemenn som sørget for
at skatter og avgifter som tilkom den romerske myndighet ble krevd inn. Slike tjenestemenn fantes
overalt i det store romerske riket. Ofte var det romerske rikmenn som hadde denne oppgaven. Det
var en kjent sak at de krevde inn mer enn det som staten skulle ha. Det overskytende tok de selv.
De tollere som vi møter i NT er jøder som utøvde en tjeneste for romerne, de var betjenter på
tollboden. Unntaket er Sakkeus som omtales som overtoller. På grunn av dette korrupsjonsliknende arbeidet var de som oftest upopulære og ble lett sosialt utstøtt.
NT bruker også begrepsparet ”tollere og syndere”. For fariseerne var dette en måte å stemple disse
menneskene på, som noen som ikke levde etter Guds lov og vilje, de var syndere. Dermed fikk en
fram kontrasten til dem selv. Denne kontrasten kommer tydelig fram i fortellingen i Luk 18,9ff, om
fariseeren og tolleren som gikk opp til templet for å be.
Følg meg!
Vår fortelling begynner med et møte mellom Jesus og en av disse tollerne, Levi. Det er ikke mange
ord som refereres fra samtalen som fant sted mellom disse to. Bare to ord fra Jesus: ”Følg meg!”
Ingenting blir referert fra det Levi måtte ha sagt. Derimot får vi skildret hva som var Levis reaksjon
på den utfordringen som Jesus ga. Han reiste seg, forlot alt og fulgte Jesus.
Levi hadde møtt en person som var annerledes. Han var ikke fordømmende overfor ham. Han ville
ha fellesskap med ham. Slik er Jesus. Han vil ha fellesskap med alle. Der andre mennesker gjerne
fordømmer eller støter ut, kommer Jesus med tilbud om tilgivelse og fellesskap.
Oppbruddet
Det er et radikalt oppbrudd Levi foretar. Det gamle livet legges bak og han begir seg sammen med

Jesus. Han blir en av Jesu disipler. Konsekvensen av å bryte opp fra det gamle og begi seg på
vandring sammen med er stor. En annen gang Jesus kalte noen til å følge ham føyde han til ”- så vil
jeg gjøre dere til menneskefiskere.” Matt 4,18ff og Luk 51ff. Å være i følge med Jesus er det samme
som å være i arbeid sammen med han. Målet er at flest mulig mennesker skal møte Jesus og
komme inn i det samme fellesskapet med han.
Vi syke trenger lege
Fortellingen vår avsluttes med noen ord av Jesus, som samler opp i seg det som var hensikten med
Jesu virke da, og det som er poenget med hans disiplers arbeid til alle tider og overfor alle
mennesker.
Jesus helbredet mange mennesker. Også i dag er det mange som kan vitne om at Han har grepet
inn med sine helbredende krefter overfor sykdom og lidelse. Når Jesus her sier at ”det er de syke
som trenger til lege” så er det ikke først og fremst den legemlige helbredelse han har i tankene, men
det er et uttrykk for at han er kommet for å gi menneskene del i det evige livssamfunn med Gud.
For å få del i denne frelse trenger vi Jesus. Her stiller alle mennesker likt.
”Ingen kommer til Far uten ved meg” Joh 14,6
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