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Denne prekenserien setter fokus på påskebudskapet gjennom Jesu ord mens han hang 
på korset. Denne prekenen ser på Jesu andre ord, i Joh 19,26-27: «Da Jesus så sin 
mor og ved siden av henne disippelen ham elsket, sa han til sin mor: ”Kvinne, dette er 
din sønn.” Deretter sa han til disippelen: “Dette er din mor.” Fra da av tok disippelen 
henne hjem til seg.» 
 
Jesus setter her i perspektiv hvilket forhold vi som troende skal ha til hverandre. Vi skal 
være som en familie. Når Jesus her snakker til sin mor Maria og disippelen Johannes, 
så forteller ham dem at de skal være som en familie, selv om Maria og Johannes ikke 
var i slekt. Johannes blir bedt om å sørge for henne, og det kommer fram at Johannes 
fra da av lot henne bo hjemme hos seg. 
 
I Luk 8,19-21 leser vi at Jesus stod i en stor folkemengde, og noen kom bort til Jesus 
og fortalte at moren og brødrene hans lette etter ham. Da svarte Jesus at hans mor og 
brødre er de som hører Guds ord og lever etter det. Med det mente Jesus at hans 
sanne familie ikke er de som var i genetisk slekt med ham, selv om de var hans familie 
teknisk sett, men at de som tror på ham og følger hans ord er de som virkelig kan kalle 
seg Guds familie. Dette sprenger grensene for hva vi tenker om familie. 
 
Av alle de syv utsagnene Jesus kom med mens han hang på korset, er dette det eneste 
han kunne ha sagt når som helst ellers. Alle de andre utsagnene er bundet direkte opp 
til den konkrete situasjonen han står i der og da. Jesus visste at han skulle korsfestes, 
derfor kunne han ha sørget for sin mor på et tidligere tidspunkt. Men han valgte å si det 
mens verdens synd ble presset ned over ham. 
 
I forhold til den voldsomme oppgaven Jesus her står midt i, kan Marias livssituasjon 
fremstå som en bagatell. Ved at Jesus velger dette øyeblikket til å vise omsorg for slike 
hverdagslige, individuelle utfordringer, viser han at selv om han døde for hele verdens 
synder, er han fortsatt like opptatt av hvert enkelt menneskes livssituasjon og ønsker 
det beste for oss. Hvis Jesus kunne elske sin mor så mye og ønsket å ta vare på henne 
mens han hang på korset, hvor mye mer skal ikke vi kunne stole på at han ønsker å ta 
vare på oss?  
 
Jesus viser ikke bare en villighet til å ta vare på Maria, men han viser også at på korset 
var han i stand til å ta vare på henne. Han passet på hennes framtid ved å be Johannes 
om å sørge for henne. Hvis Jesus selv på korset var i stand til å ta vare på Maria, hvor 
mye mer er han ikke i stand til å ta vare på oss, nå når han er opphøyd i herlighets glans 
på sin trone i himmelen og er gitt all makt på himmel og på jord? 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Hva slags relasjon demonstrerer Jesus her at troende skal ha til hverandre? 
 

• Hvorfor tror du Jesus valgte Johannes som den som skulle ta vare på Maria, i 
stedet for sine brødre? 
 

• Hvorfor valgte Jesus dette tidspunktet til å legge til rette for disse praktiske 
tingene? 
 

• Hva kan vi lære fra disse versene om Jesu villighet og evne til å ha omsorg for 
oss? 

 
 

	


