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Introduksjon og forord
Å være en kristen i år 64 etter Kristus var ikke lett. Du kunne miste det du eide og
bli utsatt for ondsinnede rykter og motstand fra dine naboer. Situasjonen kunne til
og med bli så vanskelig at du ble satt i fengsel eller måtte dø.
Hva var det da med denne mannen som skapte så sterke reaksjoner? Som gjorde at
mennesker trosset alle farer og satset livene sine på å følge ham?
Midt i denne situasjonen skrev altså Markus sitt evangelium. Det ble etter hvert
større behov i menighetene for å fortelle Jesus-historien i sammenheng for de som
ikke hadde møtt ham og gått sammen med ham. De nye etterfølgerne som kom til
skulle alle bygge sitt liv på denne mannens liv og gjerning. Markus-evangeliet skulle
være med å tegne et troverdig bilde av Jesus slik at mennesker fortsatt kunne bli
grepet av historien om mannen som mer enn noen annen skulle prege vår verden og
historie. I dette studiet er ikke de frelseshistoriske hendelsene som skjedde i Jerusalem ved avslutningen av Jesu liv sentrum av gjennomgangen. Vårt fokus er Jesu liv
slik det framstår i kap. 1-12 hos evangelisten Markus.
«Følg meg 24-7» er et studium beregnet på gudstjenester og påfølgende studium i
cellegrupper. Målet er ikke først og fremst studie og hodekunnskap. Snarere søker
vi sammen livsforvandling på samme måte som de første generasjoner av kristne
opplevde det.
Studie av Jesu liv skal være en port inn til tro og etterfølgelse i vår tid. Vekten i dette
studiet ligger på Jesu liv. Hvem var han som person? Hvordan arbeidet og virket han?
Og hvordan møtte han mennesker? Jesus er et forbilde og en modell i måten å møte
mennesker på. I hans person gjenspeiles gudsrikes verdier her på jorden konkret og
livsnært. Konkret kan dette bety:
24-7 omgitt av Hans kjærlighet
24 -7 trygge i Hans nærvær
24-7 overgitt til å følge Ham
24-7 oppslukt av Hans oppdrag for menneskene
24-7 konkretisering av Guds rikes verdier
… alt for oss
Følg meg 24-7
Lykke til med et spennende studium!
Naples / Stavanger august 2010
Rune Rasmussen
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Om Markus
og Markus-evangeliet
MARKUS OG DE ANDRE EVANGELISTENE
Det er 4 fortellinger om Jesus som forsøker å gi en form for biografi over Jesu liv.
Disse kalles evangelier. Matteus og Johannes var øyenvitner til det som skjedde
med Jesus. Lukas skriver sitt evangelium ut fra grundige undersøkelser. Markus
var ganske ung under Jesu liv og var selv ikke et øyenvitne til det som skjedde.
Markus er ikke egentlig en biografi, men har mer preg av å være en karakterskisse
skrevet ut fra den gitte forutsetning at mannen fra Nasaret, Jesus, er Guds sønn.
Derfor begynner også fortellingen med: «Dette er evangeliet om Jesus Kristus,
Guds Sønn» (1,1). Markus har et direkte utgangspunkt for å skrive sitt evangelium: Han vil vitne om Ham som er Guds sønn. Markus beskriver Jesu aktive
tjenesteperiode, der han kaller disipler, taler, helbreder og demonstrerer Guds
rike. Historien er fortettet fortalt med to klare tyngdepunkt: Fortellingen om
Jesu liv og omstendighetene omkring hans død og oppstandelse. Vårt studium
dreier seg om Jesu liv fram til inntoget i Jerusalem og de frelseshistoriske hendelsene som skjedde der.
Tre synoptiske evangelier
Synoptik betyr samsyn. Skriftene til Matteus, Markus og Lukas kalles de synoptiske evangelier. Det betyr at Matteus og Lukas behandler Jesus-beretningene
på samme måte som Markus. Det er rimelig samsvar i innhold og beretninger i
disse evangeliene.
Bare hos Markus =
ca 30 vers

Bare hos Matteus =
ca 330 vers

Bare hos Lukas =
ca 550 vers

Markus

95% Markus-kilden
Q-kilden (Quelle=kilde)
Felles kilde for Matteus og
Lukas som Markus ikke
synes å kjenne til.

95% Markus-kilden
Q-kilden (Quelle=kilde)
Felles kilde for Matteus og
Lukas som Markus ikke
synes å kjenne til.

HVEM ER MARKUS?
Forfatteren:
Papias skriver omkring år 125: «Markus, som var Peters tolk, skrev ned nøyaktig,
om enn ikke i rekkefølge, det han husket, for han hadde verken hørt Mesteren
eller vært i hans følge, men, som nevnt foran, var han i følge med Peter som ga
den undervisning som var nødvendig, men ikke i den hensikt å gi en samlet
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Om Markus og Markus-evangeliet
framstilling av Herrens taler. Derfor har ikke Markus tatt feil i noen ting når han
skrev det ned slik han husket det. For han la omhyggelig vekt på en ting, ikke å
glemme noe av det han hørte eller gi en feilaktig framstilling av det».
Personen:
Hans jødiske navn er Johannes og hans romerske navn er Markus.
Nevnes Markus i evangeliet? Markus var kanskje den unge mannen som flyktet
naken bort da Jesus ble tatt til fange (særstoff for Markus). Markus 14,51-52
«En ung mann var i følge med Jesus; han hadde bare et linklede om seg. De grep
ham, men han gjorde seg fri fra linkledet og flyktet naken bort».
Han hadde gudfryktige foreldre. Ap.gj. 12,12 «Da dette var blitt klart for Peter,
gikk han til huset hvor Maria bodde, mor til Johannes med tilnavnet Markus.
Mange var kommet sammen der for å be».
Det er mulig at det var i dette hjemmet Jesus hadde spist påskelammet og at
det var her disiplene var samlet i tiden mellom oppstandelsen og pinsen (Ap.gj.
1:13-14).
Tjenesten
Assistent for misjonærene på første misjonsreise, årsak til strid på den andre
misjonsreisen
Ap.gj 12,25 sier «Og de tok med seg Johannes som hadde tilnavnet Markus. I
kapittel 13,5 beskrives det slik: «De hadde Johannes med seg som hjelper…».
I Ap.gj 13,13 sies det at: «Der forlot Johannes dem og reiste tilbake til Jerusalem». Årsaken til dette vet vi ikke, men det førte til at Paulus ikke ville ha ham
med seg på den andre misjonsreisen. Vi leser om dette i Ap. gj. 15,38 «Men
Paulus mente at han som hadde forlatt dem i Pamfylia og ikke gått med dem i
arbeidet der, ikke skulle være med nå. Det ble så skarp strid mellom dem at de
skilte lag. Barnabas tok med seg Markus og seilte til Kypros, mens Paulus valgte
å ta med Silas.»
Senere får vi høre at Markus er en slektning av Barnabas. Kol 4:10 «Markus,
fetter til Barnabas» Etter dette nevnes ikke Markus igjen i Apostlenes gjerninger.
I Kol 4.10 har Markus planer om å reise en tur fra Rom til Asia, og Paulus ber
Kolosserne om å ta vel imot ham når han kommer. Det bruddet som fant sted
før andre misjonreise er altså nå leget. Senere ber Paulus Timoteus om at han må
ta Markus med seg til Rom. 2.Tim 4,11: «Ta Markus med deg når du kommer;
han er til stor hjelp for meg i tjenesten». En forsoning hadde funnet sted.
I 1. Peter 5:13 kaller Peter Markus for «sin sønn» i troen. Det kan tyde på at Peter
hadde vært middel til Markus sin omvendelse. Markus og Peter tilbrakte antake7
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lig de siste delene av sitt liv sammen i Roma. Paulus satt også i fengsel sammen
med dem i Roma. Markus var for ung til å ha vært en disippel av Jesus, men han
formidlet Peters bilde av ham.
Derfor finner vi også flere spor av at Peters erfaringer sammen med Jesus
gjenspeiles i Markusevangeliet. De rosende ord til Peter er utelatt i Markusevangeliet (Sammenlign: Markus 8,29 ff og Matt 16,13 ff). Mens de refsende ord
er kommet med i full tyngde: Markus 8:32: …»Da tok Peter ham til side og gav
seg til å irettesette ham. Men Jesus snudde seg og så på disiplene og sa strengt til
Peter: «Bort fra meg, Satan! Du har ingen sans for det som Gud vil, bare for det
som mennesker vil».
MÅLGRUPPE FOR EVANGELIET
Evangeliet er skrevet for en ikkejødisk lesekrets. Mange mener at dette evangeliet
ble brukt til høytlesning i de nye menighetene - gjerne over to kvelder. På den
måten ble fortellingen om Jesus holdt levende i menighetene.
Andre ting som viser den ikkejødiske bakgrunnen hos mottakerne er at han
forklarer jødiske skikker for leserne (Markus 7,2 ff og 14:12). Han bruker latinske uttrykk og oversetter greske uttykk til latin. For eksempel gir han den
latinske verdien av enkens gave (12:42) og forklarer gården Jesus ble ført inn i og
kaller den borggården (15:16).
Når ble Markus-evangeliet skrevet ned?
Tradisjonen er noe forskjellig, men det tidfestes gjerne som det første evangeliet.
Klemens og Origines hevder at evangeliet ble skrevet mens Peter levde og under
tilsyn av ham, altså før år 65. Ireneus hevder at det ble skrevet rett etter hans død.
Altså skrevet et sted mellom år 60 og 70 etter Kristus.
VEKTLEGGINGER I MARKUS-EVANGELIET
Nøkkelvers: Markus 10:45 «For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg
tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange»
Nøkkelord for å forstå dette evangeliets egenart, kommer tydelig fram
allerede i dette første kapittelet. Nøkkelordet er: Umiddelbart eller straks.
Det er en driv i selve fortellingen som gir spenst og framdrift. Kapittel: 1 v.
10,12,18,20,21,28,29,30,31,42. Vers 20: Med en gang kalte han dem…
Disse tingene vektlegges ikke…
Ikke noen ættetavle, ingen opplysninger om foreldre med titler eller bakgrunn,
ingen informasjon om fødsel og hjemby, ingen informasjon om oppveksten, få
teologiske forklaringer i teksten.
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Om Markus og Markus-evangeliet
Det korteste evangeliet skrevet for travle mennesker, aktive mennesker, mennesker som vil ha det viktigste, som gjerne vil se dette demonstrert ved tegn og
under. Jesu myndighet understrekes sterkt.
De fire evangelienes vektlegging:
Markus vektlegger Jesus som den handlende helbreder og velgjører…
Lukas vektlegger Jesus som læreren som underviser og forklarer…
Matteus vektlegger Jesus som den jødiske kongen som underviser folket…
Johannes som gjerne tar et skritt bort fra det konkrete og framstiller beviser for
hans guddom…
MARKUS ER PRAKTISK OG HANDLINGSORIENTERT
Handlingsorientert misjonsbefaling: Markus 16:15 «Gå ut i hele verden og
forkynn evangeliet for alle mennesker»
Handlingsfokuserte resultater: Markus 16:16 «Den som tror og blir døpt, skal
bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt»
Handlingsorienterte tegn: Markus 16:17 «Disse tegn skal følge dem som tror:
I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta
slanger i hendene; og om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem. De
skal legge hendene på syke, så de blir friske»
Handlingsorientert himmelfart: Markus 16: 19 «Etter at Herren Jesus hadde
sagt dette til dem, ble han tatt opp til himmelen og satte seg ved Guds høyre
hånd»
Handlingsorienterte bevis: Markus 16:20 «Men de gikk ut og forkynte overalt,
og Herren selv virket med og stadfestet Ordet gjennom de tegn som fulgte»
MARKUS GJØR JESUS SYNLIG I VÅR TID
Noe av det handlingsrettede ved dette evangeliet passer godt inn i vår tid. Viktige
spørsmål for Markus og for vår tid kan for eksempel være noen av disse:
• Å ha et bevisst forhold til tiden vi lever i.
• Alltid å være opptatt av: Hva trenger menneskene?
• Hva vil Jesus si inn i vår tid?
• Bruke fortellingen som et redskap til å formidle sannhet, og åpne opp for vår
fortelling som en del av den store fortellingen.
• Formidle en handlende, levende og nærværende Jesus Kristus som i dag sier
til oss: Følg meg 24-7!
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Gode nyheter!
Markus 1,1-34

Du ligger godt og sover. Plutselig blir døren slått opp på vidt gap og sollyset flommer midt i ansiktet ditt. Sammen med lyset som flommer hører du en stemme:
«Våkn opp! Stå opp, du kan komme for sent». Uten noen nærmere forklaring får
du en neve med kaldt vann i ansiktet. Nå er det på tide å våkne opp! Dette er
den viktigste dagen i ditt liv!
Slik åpner Markus-evangeliet. Den radikale historien om døperen Johannes er
som det kalde vannet som overrasket hele det jødiske samfunnet. Mange hadde
lengtet etter en befrier, en redningsmann og Messias som kunne redde folket fra
romerne. Få hadde ventet en profet som skulle bane veien for et grensesprengende godt budskap. En skikkelig veirydder! «Det kommer en etter meg som er
sterkere enn jeg… Jeg er ikke verdig til å bøye meg ned og løse sandalremmen
hans… han skal døpe dere med Den Hellige ånd «- Johannes pekte på Han
som skulle bety den store forvandlingen i våre liv. Følg meg 24-7 er en radikal
nyorientering som bryter med de vante forestillinger og fordommer om tro og
livsorientering den gang som nå.
Gode nyheter selger ikke, sies det. Åpner du avisene, skriker de «virkelige» nyhetene mot deg. Eksperter som sier at ozonlaget vil bli helt ødelagt. Nye naturkatastrofer, vulkanutbrudd og flommer fyller derfor nyhetsmediene. Også
katastrofene på hjemmefronten skaper overskrifter. Historiene fra virkeligheten
forteller om kjente personers prioriteringer. De hjemlige katastrofene og de langsiktige trendene i samfunnet vårt vies oppmerksomhet.
Kanskje behovet for gode nyheter er større enn vi faktisk er klar over? Fortellingen om Han som med sitt liv selv var de gode nyhetene, er fortellingen som
også i dag forandrer og forvandler.
Ikke med en lang introduksjon, men med direkte tale åpner Markus sitt evangelium slik: «Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, Guds sønn» (1,1) Hvem
er denne mannen som blir introdusert på denne måten? Hvor kommer han fra?
Hva er oppdraget hans? Og hvordan henger hans komme sammen med våre liv.
Hva er egentlig disse gode nyhetene som blir proklamert i evangeliene?
Budskap med tiltrekningskraft
Når jeg som tenåring satt i min barndoms kirke falt lyset så underlig klart inn
vinduene. De formet et kors innover på kirkegulvet. I dette speilbildet av noen
kirkevinduer kom en mann mot meg; en levende person. En jeg kunne identi10
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fisere meg med og som ville være et forbilde for meg. Samtidig var han så annerledes enn andre jeg hadde møtt, at jeg forstod at han hadde noe ingen andre
hadde. Hans liv var bærer av en kraft som ikke hadde sidestykke. Det ble som
en vekkeklokke for meg.
Personen Jesus Kristus har ennå en utrolig tiltrekningskraft. Hans budskap har
preget vår kultur og forandret vår måte å organisere samfunnet på. Hans idealer
og hans liv står som en bauta ingen kan komme utenom. Hvordan kan hans liv
inspirere oss? Og hvordan kan vi i dag være med å tegne et bilde av ham for mennesker på en slik måte at stadig nye får oppleve hans kraft?
Den gode begynnelsen
Ved inngangen til Jesu liv ble han døpt av døperen Johannes. Dåpen var for Jesus
en innvielsesdåp til den gjerning og det liv han skulle leve. Dåpen markerer den
gode begynnelse.
For oss er dåpen den nye begynnelse; som sollyset som stråler mot oss en morgen
vi våkner opp. Dåpen taler radikalt om livet og om døden og introduserer og
formidler nåden og livet til oss.
Dåp er og betyr tro. Den er et møte med Jesus som skaper forandring og sporskifte i våre liv. Den tro vi formidler og som hos Markus markerer starten på
Jesu tjeneste, er også vår begynnelse på livet med Gud slik den blir gitt oss i
dåpen. Dåpen er livsprogrammet vi mennesker er satt inn i. Derfor avsluttes
også Markus-evangeliet med ordet om dåpen: «Og han sa til dem: «Gå ut i hele
verden og forkynn evangeliet for alle mennesker! Den som tror og blir døpt, skal
bli frelst; men den som ikke tror, skal bli fordømt» (Markus 16,16)

for tilhørighet
T
Den gir oss en ny familie. Den gode begynnelsen i dåpen forteller at vi alle er

«kongebarn». Vi har alle fått Gud som vår far. Menigheten og søskenfellesskapet
der er fellesskapet og kraftkilden for våre liv. Å ville tro uten å være en del av
troens fellesskap er vanskelig og unaturlig. Livsfellesskap og tilhørighet er en
viktig del av troens liv.

for relasjon
R
Dåpen er livsrelasjon til den treenige Gud. I dåpen er korskraften og oppstan-

delseskraften til stede i våre liv. Det forteller Romerne 6,4 om: «Vi ble altså
begravet med ham da vi ble døpt med denne dåp til døden, for at vi skal leve det
12

Gode nyheter! (Markus 1,1-34)
nye livet, likesom Kristus ble reist opp fra de døde ved Faderens veldige kraft».
Denne livsrelasjonen til den treenige Gud takker vi for livet ut!

for oppdrag
O
Dåp er oppdrag. Tro er ikke bare å ta imot, men et valg vi gjør for barna våre
og for våre liv. Et aktivt valg om å gå inn i et oppdrag. Dåpsoppdraget handler
om å kalle alle mennesker til lydighet og tro. Derfor har dåpen, som er en gave
og gir oss del i frelsen, også et lydighetselement. Ved dåpen går vi aktivt inn i
misjonstjeneste.
Bibellesning:
Personlig bibellesning: Markus 1,1-28
Som en forberedelse til gudstjenesten og cellegruppene anbefaler vi at du leser
dette skriftavsnittet.
Gudstjenestelesning: Markus 1,1-22
Lesetekst i gudstjenesten
Barneforkynnelse: Markus 1,1-14
Utgangpunkt for barneforkynnelsen i gudstjenesten

n Hvis du våknet en morgen og fikk høre at statsministeren eller
kongen var på vei for å møte deg. Hvordan ville du da reagere?
Og/ eller
n Hva husker du særlig godt fra en dåpshandling du har vært
med på? Hva gjorde inntrykk på deg og hvorfor?
n Tenk igjennom hvilke personer, steder og beslutninger du har
tatt som har hatt betydning for deg i din åndelige utvikling.
La alle sitte stille litt og tenke igjennom dette. Del med de
andre en slik person, sted eller beslutning som har betydd
mye for deg.
Og /eller
n Lag noen lapper med et bibelvers på hver lapp fra dagens tekst
(Markus 1,1-34). La hver enkelt trekke en lapp. Takk og be
sammen ut fra ordene dere har fått på lappene.
13
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n I åpningsversene av Markus-evangeliet får vi oss en liten
vekker. I sin beskrivelse av døperen Johannes og hans ord gir
Markus oss en opplevelse av det store som var i vente. Versene
er som en vekkeklokke en morgen du ikke har sovet så godt.
Hvordan «sover» vi i dag i våre menigheter, nabolag og egne
liv? Hvordan kan vi være våkne og opplagte til å ta imot
budskapet?
n Ved inngangen til studie av Jesu liv kan det være greit å samtale
litt om vår holdning til det å høre Guds ord forkynt. Er vi
mottakelige og åpne for å lære noe? Er vi kritiske i vår
holdning? Hvordan kan vi lytte rett?
n Hvordan kan Jesu liv inspirere oss i dag? Hva i Jesu liv og hans
holdning har en særlig tiltrekning på deg? Hvordan kan vi i
dag være med å tegne et bilde av Jesus for mennesker slik at
stadig nye mennesker skal få lyst til å bli kjent med ham?
n Dåp var utgangspunktet for Jesu liv og tjeneste og vårt.
Hva er likheten og hva er forskjellene?
n Samtal om dåp som tro ut fra de tre stikkordene i teksten over;
Tilhørighet, relasjon og oppdrag. Hvordan utfordres vi som
personer av dette? Hvordan utfordres vi som menighet og
cellegruppe av dette?
n Samtal om hvordan dere kan gjøre dåpsgleden og dåpsforpliktelsen mer synlig i hverdagen. Hvordan kan vi som
foreldre rent praktisk vise barna våre at vi faktisk tror og er
døpt?
n Hvordan kan semestertemaet «Følg meg 24-7» i praksis bli en
utfordring for meg?
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Ny vin og gamle skinnsekker
Markus 1,35-2,22

Vi har så lett for å gjøre oss fort ferdige med underfortellingene og helbredelsene
i Bibelen. Ikke fordi vi ikke tror at Gud kan gripe inn i vår hverdag, men fordi
det alltid er noe som er viktigere og ligger dypere, nemlig at Jesus tilgir synd.
Hvorfor bruker da Markus så mye plass på å beskrive Jesu undergjerninger?
Kan det være fordi Jesu handlinger også formidler en dypere mening? Undergjerningene uttrykker en dyp berøring og en ekte kjærlighet. Hans nærhet i
gjerninger og ord var ikke ment for religiøst liv og religiøse seremonier, men
beregnet på dagliglivet. Han ville demonstrere Guds kjærlighet til det enkelte
mennesket han møtte.
Fortellingene om under hos Markus har fått så stor plass nettopp for å demonstrere at tro ikke er hodeforståelse av det Gud gjør, men en underfull berøring og
demonstrasjon av Guds kjærlighet til den enkelte. For Jesus-tro er ikke først og
fremst læresetninger og dogmer, men snarere en berøring av Jesus selv.
Denne berøringen trenger mennesker i dag på samme måte som den gang Jesus
gikk her på jorden. Hvis ikke troen blir berøring, men et sett med regler eller
forventinger, blir ikke Jesu gjerning gjort i våre liv. Evangeliet etter Markus vil
formidle et bilde av en levende, elskende og handlende Jesus som praktiserer og
gir konkret erfarbar gudsnærhet og berøring.
Dagens mennesker responderer heller ikke så lett på en kirke som er opptatt av
former og læresetninger, men mangler evnen til livsberøring. Det er utfordringen
det postmoderne verdensbildet gir oss og som fortellingen om Jesus i Markusevangeliet beskriver til fulle.
Fornyelse eller restaurering?
Jesu rike er et annerledes rike, og Jesus var helt annerledes enn det etablerte
religiøse «establishment» hadde forventet seg. Det er her spørsmålet om ny vin
og gamle skinnsekker kommer i betraktning. Er vi som etablerte kristne i dag i
stand til å formidle Jesu kjærlighet på en ærlig måte, eller formidler vi former og
dogmer som fariseerne og de skriftlærde på Jesu tid?
«Ingen setter en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For da vil den nye lappen rive med seg et stykke av det gamle plagget, og riften blir verre. Og ingen fyller ny
vin i gamle skinnsekker. For da vil vinen sprenge sekkene, og både vinen og sekkene
blir ødelagt. Nei, ny vin i nye skinnsekker» (kap.2,21-22)
15
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Ny vin og gamle skinnsekker (Markus 1,35-2,22)
Det er ikke uten videre enkelt å se for seg hvordan troen på Jesu gjennomgripende kjærlighet kan bli virkelighet for mennesker i vår tid. De fleste sier «Jesus,
ja – men kirken, nei». Som livssynssamfunn og som statsinstitusjon kan en gjennomgripende Jesus-erfaring skape endringer som vi ikke trodde var mulige. En
regel og ordningsorientert kirke kan skape avstand til Jesu person for mennesker
også i vår tid.
For noen år siden opplevde jeg at en gruppe afrikanere ikke lenger fikk ha tilholdssted i en norsk kirke. Sokneprestens anklage mot denne gruppen var klar.
De hadde for stor Jesus-begeistring og det var det vanskelig å forholde seg til for
menigheten. Denne gruppen bestod stort sett av lutherske kristne, men de var
for opptatt av Jesus! Jeg er redd for at kirken i dag på mange måter er kommet
bort fra den enkle Jesus-formidlingen. Ofte er jeg også redd for mitt eget liv.
Er jeg formidler av Jesu kjærlighet som skaper forvandling, eller er jeg bare en
tradisjonsbærer? Tradisjoner er fint, men uten den personlige berøringen blir
tradisjoner ofte historiske monumenter.
Lengselen
Når vi ikke lenger kjenner behov for å bli berørt av Guds kjærlighet, er det som
om vi har satt en mur mellom oss selv og Jesus. Å erkjenne våre behov er som å
ha fått et pass til hans nærhet og berøring. Trenger vi egentlig Jesus i vår hverdag
eller klarer vi oss egentlig greit selv?
«Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å
kalle rettferdige, men syndere» (kap.2,17)
Underet som skapes er lengselen. Den som har kjent berøringen søker fortsatt
berøring for vi vet at bare Jesus kan forvandle og nyskape. Underfortellingene
skaper forventning, lengsel og tydeliggjør underets funksjon. For det alle mennesker dypest sett lengter etter, er å bli berørt av en kjærlighet som bryter alle
forestillinger og så tolke og finne mening for egne liv i lys av hans berøring.
Bibellesning:
Personlig bibellesning: Markus 1,29-2,17
Som en forberedelse til gudstjenesten og cellegruppene anbefaler vi at du leser
dette skriftavsnittet.
Gudstjenestelesning: Markus 1,35-45
Lesetekst i gudstjenesten.
Barneforkynnelse: Markus 2,1-12
Utgangpunkt for barneforkynnelsen i gudstjenesten.
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n Hvordan reagerer du vanligvis på endringer av dine planer,
rutiner og måter å leve på?
Og/ eller
n Fortell om en opplevelse eller undererfaring du har hatt og si
litt om hva den har betydd for deg og din familie.
n Ta en stund sammen og takk for hverdagen slik den oppleves
for den enkelte. Begynn gjerne bønnestunden med at hver
enkelt forteller litt om uken som er gått.
Og /eller
n Lag lapper med navnet på noen av de personene som i dagens
avsnitt fra Markus-evangeliet ble berørt av Jesus. La hver enkelt
i gruppen trekke en lapp. Lag en bønnering der hver enkelt
takker for det som skjedde og ber om Guds nærvær i gruppens
liv.
n Del opp teksten slik at en og en eller to og to leser de ulike
avsnittene. Gjengi fortellingene om hva Jesus gjorde for mennesker med egne ord. Avslutt med å takke for alle de menneskene som fikk møte Jesu kjærlighet.
n Hvis Markus fikk høre om en mann som reiste rundt månen i
et romskip og snakket med kona mens han var på reisen, tror
du han ville ha kalt det et under? Hva er forskjellen mellom
dette og de underne Jesus gjorde?
n Hva kjennetegner et under? Hva gjør underet med de som
opplever det? Hvorfor gjorde Jesus under?
n Sett navn på noen av de gruppene i vårt samfunn som blir sett
ned på. Hvordan ville Jesus ha møtt dem i dag?
n Samtal om bildet som Jesus bruker for å fortelle om konflikten
mellom det gamle og det nye som nå er i ferd med å skje. Hva
kan vi lære av dette i dag? Hva sier det oss om det å være Guds
folk i dag – hva er utfordringene? Hvordan møter vi dem?
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Ny vin og gamle skinnsekker (Markus 1,35-2,22)
n Troen og deltakelse i menighetsarbeidet kan fort bli et pliktløp.
Hvordan kan vi arbeide for å gjøre troen til berøring og menighetslivet til en kjærlighetsoase vi ikke vil gå glipp av? Hvordan
kan vi bedre legge til rette for at dette skjer?
n Er det noen vi på en særlig måte kan gi en oppmuntring og
vise kjærlighet denne uka? Prøv å gjøre kjærligheten konkret og
nær for den som får gleden av ditt overskudd.
n Bli enige om å be for en person som virkelig trenger Guds
inngripen i sitt liv. La det være gruppens bønneemne fram til
neste samling.
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Etterfølgere og anklagere
Markus 2,23-3,35m

Jesus søkte konsekvent etter de menneskene som hadde et behov eller en lengsel.
De ble hans venner og etterfølgere. De fulgte etter han 24-7, og de fant sin glede
av kjennskapet til sin Herre og mester. Jesus satte alltid mennesket først, slik
at de mennesker han møtte alltid ble sett og følte seg elsket! Han kunne ha en
direkte tale, men det var kjærligheten som drev ham.
Fariseerne fulgte etter Jesus med sitt millimeterpapir, alltid rede til å finne noe
å anklage ham for. Alltid rede til å påtale når noe var galt. Disse avsnittene avslører forskjellen mellom Jesu forståelse av hvem Gud er og hvordan han møter
menneskene og fariseernes gudsbilde. Denne forskjellen er helt fundamental i
Markus-evangeliet og er avgjørende viktig for vår forståelse av Jesu enkle lære
den dag i dag.
For fariseerne var religionen et ritual. Det som var viktig var å overholde visse
regler, lover og forordninger. Jesus brøt disse forordningene, og fariseerne var
derfor hellig overbeviste om at han måtte være ond. Det er med fariseerne som
med mannen som mente det å tro betyr å følge visse regler; gå i kirken, lese i
Bibelen, be for maten og be kveldsbønn med barna. Han var opptatt av å ivareta
tradisjonene, men manglet det indre drivet til å tjene.
For Jesus var livet med Gud et liv i tjeneste for andre. Det å tjene var å elske
Gud og elske nesten. Ritualer og ordninger var underordnet det å leve et liv ut fra
kjærligheten. Jesus er kjærligheten, og for ham står alltid menneskets skrikende
behov foran ritualer og ordninger.
Dette utfordrer oss på en særlig måte i vår tid. De fleste ser nok på kirken som
et sett av leveregler og forordninger. Kristendom som religion er på retur i vårt
samfunn. Mennesker lengter etter liv. Det er ikke lett å formidle og leve ut Jesu
kjærlighet i vårt samfunn i dag. I vårt samfunn ser ikke mennesker kirken og
dens budskap som et alternativ. Vi oppfattes mer som fariseerne; som tradisjonsbærerne som har vanskelig for å være radikale kjærlighetsbærere. Dette bedres
heller ikke av det faktum at kirken i vårt statskirkesystem blir en forlenget arm av
samfunnet vårt. Få ser i retning av kirken for å finne svar på livsspørsmålene. De
flokker seg ikke om nåtidens disipler på samme måte som de gjorde om Jesus og
den første menighet. Folk tror de vet kirkens svar og svarene oppfattes som regel
i tråd med fariseernes holdning til livet. Hvis vi som kirke enten er eller oppfattes
som «fariseerne», at vi er respekterte og vi tiltros en rolle som tradisjonsbærere,
har vi problem. For kirken er det avgjørende i enhver tid og kultur å oppfattes og
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erfares som bærere av liv. Uten en slik forståelse av kirken som bærere av levende
liv fra Jesus har vi som kirke et stort kommunikasjonsproblem med vår tid.
Uhellige allianser
Det er to ganger i Jesu liv at vi opplever at personer og grupper som normalt
ikke vil jobbe sammen finner en allianse i motstanden mot Jesus. Vi finner det i
påskens hendelse der det fortelles at «Den dagen ble Herodes og Pilatus venner;
tidligere hadde de ligget i fiendskap med hverandre.» (Lukas 23,12). Her skjer
det samme. Fariseerne inngår en uhellig allianse med herodianerne. Herodianerne var venner med Herodes Antipas, herskeren i Galilea. Herodianerne var
mislikt av fariseerne. Årsaken var at de var venner med de hatede jødiske styresmaktene, og at de fleste av dem ikke var jøder. Her oppstod en allianse for å få
Jesus og hans venner nøytralisert.
Disse alliansene reiser spørsmål om forholdet mellom Jesus og det samfunnet vi
lever i. For tette bånd mellom kirken og staten kan få alle mulig konsekvenser
for det budskapet vi er satt til å forvalte og forkynne. Så lenge styresmaktene vil
bygge på Guds ord og Jesu undervisning kan det være et gode for kirken. Men
det kommer helt klart situasjoner hvor kirken og styresmaktene må og vil velge
forskjellig. I en slik prosess kan kristentroen miste sin kraft midt i et kirkepolitisk
spill. Spenningene mellom kirke og samfunn er i dag svært sterke og kirken kan
lett i et spill «selge sin sjel for et glass vann».
Jesus provoserte det etablerte. Fariseerne og de skriftlærde var dypt provosert
over Jesu budskap og væremåte. Jesus var ikke bundet til noe eller noen uten til
sin himmelske Far. Han var satt blant oss for å formidle sitt rike og ba disiplene
sine om å være de samme forvalterne av dette fantastiske budskapet.
Bibellesning:
Personlig bibellesning: Markus 2,23-3,35
Som en forberedelse til gudstjenesten og cellegruppene anbefaler vi at du leser
dette skriftavsnittet.
Gudstjenestelesning: Markus 2,23-3,6
Lesetekst i gudstjenesten.
Barneforkynnelse: Markus 3,1-6
Utgangspunkt for barneforkynnelsen i gudstjenesten.
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n Gi en hovedgrunn, slik du ser det, til at noen blir etterfølgere og
andre blir anklagere i dag?
Og/ eller
n Fortell om engang noen beskrev Jesus som noe vesentlig annerledes enn det du har lært å kjenne ham som. Hva gjorde det
med deg? Hva gjorde du?
n Tenn lys og be for mennesker dere kjenner som ennå ikke har
tatt imot troen på Jesus Kristus. Lag f. eks. et lyskort i aluminiumsfolie og la hver enkelt tenne et lys og si noen ord rundt den
personen dere tenner et lys for. Pass på å begynne lystenningen
med å erkjenne Guds nærvær.
Og /eller
n Be for de ulike samfunnsinstitusjonene i byen vår: Be for politi
og ordensmakt, ordfører, politikere og administrasjon, skoler og
arbeidsplasser osv. Be særlig om visdom for hver enkelt gruppe;
at de tar sitt oppdrag på alvor. Be om åpenhet for kirkene våre
til å forkynne evangeliet.
n Les teksten sammen. Les gjerne hele utdraget som er satt av for
dagen. Eller velg ut noen avsnitt som dere synes passer.
n Samtal om forskjellene mellom hvordan Jesus nærmet seg menneskene og fariseernes tilnærming. Er dette relevant for oss i dag?
For menigheten vår? Hva kan vi lære av dette i dag? Hvordan
tror du mennesker rundt kirken opplever oss som fellesskap?
n Definer nærmere hvordan Jesu holdning kan konkretiseres i våre
liv; for eksempel måter å møte omgivelsene våre på, som holdninger med mer.
n For hvilke forhold ble Jesus og disiplene hans kritisert? Hvordan
forsvarte de seg? Hvordan ble de møtt? Prøv å tenke dere hva
disiplene må ha følt.
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n Samtal om den motstand dere har møtt som kristne. Hva har
dette gjort med dere?
n Jesus opplevde en uhellig allianse mellom fariseerne og herodianerne. Hva er en slik allianse? Hva kan være konsekvensene av
en slik allianse? Oppleves slikt i dag?
n «Følg meg 24-7» kan få konsekvenser også i dag. Hvilke?
Hvordan?
n Be sammen rundt den motstanden dere som gruppe og enkeltpersoner opplever; enten på kroppen eller som en del av
samfunnsprosessen vår. La det være et felles bønneemne for
cellegruppen videre.
n Samtal om menighetens bidrag til lokalsamfunnet. Hva består
det i? Hvordan kan vi som cellegruppe være med å peke på de
positive sidene ved et levende menighetsarbeid?
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Ører som hører
Markus 4,1-34

For en tiltrekningskraft denne mannen hadde på folkemengden. Det var noe
med ham og de handlingene folket så han gjorde som virket som en magnet.
Vi leser: «Ryktet om ham kom snart ut overalt i hele Galilea» (1,28). «Da det
ble kveld og solen var gått ned, brakte de til ham alle de syke og besatte, og hele
byen var samlet utenfor døren» (1,32-33). «Det samlet seg så mange mennesker
at de ikke fikk plass, heller ikke utenfor døren. Han forkynte ordet for dem»
(2,2) «Jesus drog ned til sjøen med disiplene, og en mengde mennesker fra hele
Galilea fulgte etter. Også fra Judea, Jerusalem og Idumea, fra landet på østsiden
av Jordan og fra områdene rundt Tyrus og Sidon kom de til ham i store mengder,
fordi de hørte om alt det han gjorde» (3,7-8)
Det er noe med denne mannen, noe ekstraordinært. Noe helt annerledes. Noe så
tiltrekkende at det nesten er ubeskrivelig. Vi ser det i dag også. Når mennesker
for første gang får høre evangeliet og får et møte med personen Jesus, har det en
utrolig appell og tiltrekningskraft. Det er noe med handlinger, holdninger og ord
som er så integrerte i personen Jesus. Selvfølgelig vet vi at han er Guds sønn og at
han er sendt til oss som frelser og Herre. Men også litt på avstand, fortsatt med
undring i vårt sinn, tiltrekkes vi av hans gjerninger og hans fortellinger.
Fortellinger med poeng!
En lignelse er en fortelling som har et klart sikte og et poeng. Du tiltrekkes av
den enkle historien og forundres av den presise beskrivelse midt i det enkle. En
kunne komme til å tro at lignelser er forenklende historier som er fine å fortelle
for barn. Det kan lignelsene også være, men de inneholder en indre visdom som
er skjult for de som ikke forstår, sier Jesus.
«Med mange slike lignelser forkynte han Ordet for dem, så mye de var i stand til å
høre. Uten lignelser talte han ikke til dem. Men når han var alene med disiplene,
forklarte han alt for dem». (4,33-34) Jesus sa også til disiplene: «Til dere er hemmeligheten om Guds rike gitt! Men til dem som er utenfor, blir alt sagt i lignelser – for
at de skal se og se, men ikke sjeldne, høre og høre, men ikke forstå, slik at de kunne
vende om å få tilgivelse» (4,11-12)
Lille rødhette sier til bestemor: «Så store ører du har». Bestemor, det vil si ulven,
svarer: «Det er så jeg kan høre deg bedre det». Kanskje du også hadde ønsket at
barna dine hadde lengre ører når du ba dem om å gjøre noe. Eller kanskje du
aller helst vil bli lyttet til av sjefen din så du fikk en velfortjent lønnsforhøyelse.
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Ører som hører (Markus 4,1-34)
Våre handlinger viser klart hvor godt våre ører fungerer. Slik var det også med
fariseerne og de andre som hørte Jesu forkynnelse.
Problemet sitter ikke i ørene, men i hjertet. Jesus utfordrer oss til å lytte med hele
oss. En lignelse utfordrer oss til å leve Guds vilje fra vårt innerste. I dette har Jesu
lignelser universell gyldighet og relevans.
Derfor er det også så underlig å se at de mennesker som Jesus hadde en så stor
tiltrekningskraft på, og som fulgte ham og var så lyttende, ofte hadde så svake
røtter. Det var så mye annet som også fylte hverdagene at møtet med ham lett
kom i bakgrunnen. Inn i denne situasjonen taler lignelsen om såkornet. Den er
slående presis og tankevekkende for oss alle.
Bibellesning:
Personlig bibellesning: Markus 4,1-34
Som en forberedelse til gudstjenesten og cellegruppene anbefaler vi at du leser
dette skriftavsnittet.
Gudstjenestelesning: Markus 4,21-34
Lesetekst i gudstjenesten.
Barneforkynnelse: Markus 4,1-9
Utgangspunkt for barneforkynnelsen i gudstjenesten.

n I hvilke situasjoner i livet ditt skulle du ønske at folk hørte mer
etter hva du sa?
Og/ eller
n Prøv å komme på et bilde eller en fortelling som gir uttrykk for
din situasjon akkurat nå. Del den med de andre. Det kan bli
en artig stund hvis dere slipper dere litt løs.
n Syng noen lovsanger sammen. Legg vekt på det å være stille og
lytte mellom sangene.
Og /eller
n Ta en spontan runde i gruppen der hver enkelt sier det som
faller en inn i forhold til stikkordet «å høre». Avslutt med å
sitte stille sammen og prøv å høre hva Gud vil si oss i dag.
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n Les sammen kapittel 4 i Markus-evangeliet. Samtal om
forkynnelsen for barna og de voksne på dette tema. Hva sitter
igjen? Hva var utfordringen? Hva talte til deg?
n Vi snakker ofte om at veksten i Guds rike kommer av seg selv.
«Av seg selv gir jorden grøde: først strå, så aks og til sist modent
korn i akset» (v.28) Hvordan skaper Gud vekst – i deg, i oss, i
menigheten?
n En av funksjonene til en lignelse er å tydeliggjøre beslutningen
bak valgene dine. Sagt på en annen måte; å skille de som ikke
tror fra de som gjerne vil leve som kristne. Hvordan blir denne
forskjellen tydelig i Markus-evangeliet? Hvordan blir denne
forskjellen tydelig hos oss i dag? Både når det gjelder
undervisning og i konkrete handlinger.
n Når Jesus sier «Hør» i vers 3 og «Hør» i vers 9 er dette
lytting på forskjellig nivå. Samtal om hvordan det å høre kan
ha forskjellige betydning.
n Det å fortelle historier har i seg selv en verdi. Det ser vi i Jesu
undervisning. Hvordan kan vi som familier bygge fellesskap
og felles verdier ved å fortelle historier som eksempler på hva
vi ønsker å bygge våre liv på. Hvordan kan vi gjøre dette i
praksis? Hva er forskjellen mellom å formidle fakta og det å
formidle via historier? Hvordan kan vi gjøre dette i dag?
n Prøv å finne frem til tre historier som er viktige for dere som
familie. Hvorfor er historiene viktige? Hva forteller disse dere
i familien? Samtal i cellegruppen om hvordan dette kan gjøres
hjemme. Ta barna med på denne oppgaven. Prøv å bli enige.
Bruk historier fra deres liv sammen, eventyr og materiale fra
Bibelen. Fortell historiene til hverandre med faste mellomrom.
Og /eller
n Bli enige om å dele en slik familiefortelling til hverandre på
neste cellegruppesamling. Samtal om hvordan dere praktisk vil
gjøre dette.
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Troen en berøring av Jesus
Markus 4,35-5,43

«Om jeg så bare får røre ved kappen hans blir jeg frisk», tenkte kvinnen som
midt i folkemengden klarte å trenge seg fram og fikk berøre Jesu kappe. Alt
vi trenger å erfare er en berøring av Jesus. Og tro er å ha fått en slik berøring.
Denne kvinnen som hadde hatt blødninger i 12 år ble helbredet. Jesus kjente
kraften som gikk ut fra ham ved berøringen og stanset og spurte: «Hvem rørte
ved klærne mine?» Kvinnen som skalv av frykt, falt ned for mesterens føtter.
Hun fikk høre de gode ordene: «Datter, din tro har frelst deg». Å tro er å strekke
hendene ut for å få en berøring av Jesus. Det er å henvende seg til ham med
forventning og så oppleve å bli møtt.
Fortellingen om kvinnen som berørte Jesu kappe er en innskutt fortelling i en
dialog mellom synagogeforstanderen og Jesus. Han hadde opplevd det som så
mange mennesker opplever; når det røyner på i livet kan en til og med søke hjelp
hos en motstander. Jairus sin datter var alvorlig syk. Faktisk så syk at det kom
bud til synagogeforstanderen at datteren var død mens de snakket.
Det er tre ting som skjer når vår nød blir stor nok og vi opplever stor fortvilelse.
Først er det slik at inngrodde fordommer blir borte. Jesus var egentlig å betrakte som en farlig person for synagogeforstanderen. Han visste godt hvordan
parolene lød i forhold til denne mannens virksomhet. Men i nødens time var
han stor nok til å legge dette til side og søke hjelp der han forstod at hjelpen
var å finne. Ingenting holder så mange borte fra Guds rike som fordommer.
Fordommer mot troen, mot Jesus og ikke minst mot oss kristne og kirken. Når
synagogeforstanderen la fordommene til side, kunne troen på Jesu makt stige
fram i ham.
For det andre la han bort egen posisjon og verdighet for å nærme seg Jesus.
Hvor mange mennesker holdes ikke borte fra kirke og menighetsliv ut fra deres
eget bilde av seg selv. Han var lederen i synagogen. Hva ville folk si? Hvordan
ville de forholde seg til ham nå? Vi har et bilde av oss selv som vi gjerne vil gi
videre til andre. Mange bruker mye tid på å tegne dette bildet for omgivelsene.
Tenk at han som var kjent fra synagogen nå plutselig skulle søke hjelp hos Jesus.
Klart det kostet. Klart hans posisjon i synagogen var truet. Klart det ble et bevisst
valg på vei mot tro.
Til sist måtte han bite i seg sin egen stolthet. Når vi må be andre om hjelp kan
det koste av vår egen stolthet. Om det er å fikse noe på bilen, ordne noe i huset
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eller felle et tre. Vi vil gjerne vise at vi klarer oss selv. Og nå måtte synagogeforstanderen i all offentlighet be Jesus om hjelp. Men du så godt når vi får svelget
var egen stolthet og får henvende oss til han som kan hjelpe.
Veien til tro kan være kronglete. Mange hindringer og tilsynelatende omveier
kan imidlertid til slutt forberede hjertene for Jesus. Veien gjennom disse fasene
som synagogeforstanderen opplevde kan nok være kjent for mange, i alle fall for
de som i voksen alder kommer til tro. Utfordringen for oss blir å spørre oss om
hvordan vi kan skape menigheter som er åpne for menneskers søken; som er med
og åpner menneskers hjerter og tanker for nye alternativer og bryter barrierene
mot det å komme til tro.
Menigheter som levende trosmiljø
Disippelfellesskapene våre, cellegruppene og gudstjenestene, kan være spennende «veksthus» der mennesker som søker får hjelp og finner fram til tro. Det
vi ønsker oss er å skape et menighetsliv der forventningene og erfaringene til
Jesus nærmest «henger i luften». Ja, slik at vi søker ham for alt i våre liv. Våre sår
og store kriser, men også våre hverdager. Trosopplæring og tro i hjemmet er prosesser som er viktige i vår tid. Et levende menighetsmiljø må møtes av hjem som
tilrettelegger for at troen kan vokse. Det viktigste som skjer i våre liv er det som
skjer i hjemmet. Det gjelder både barna og de voksne. Jesus stiller stormer og lar
oss berøre ham. Utfordringen for oss er å ta denne berøringen med oss i menighetslivet og i hjemmene våre. Gjør vi det, blir vi livsnære trosmiljø som virker
smittende på andre mennesker og familier. Skal menigheten og troen vokse må
vi sammen skape slike trosmiljøer der vi får hjelp i hverdagen. Dette er særlig
viktig i vår tid. Det er ikke en selvfølge at et barn eller en ungdom som vokser
opp, forblir i sin tro.
Bibellesning:
Personlig bibellesning: Markus 4,35-5,43
Som en forberedelse til gudstjenesten og cellegruppene anbefaler vi at du leses
dette skriftavsnittet.
Gudstjenestelesning: Markus 5,21-43
Lesetekst i gudstjenesten.
Barneforkynnelse: Markus 5,21-43
Utgangpunkt for barneforkynnelsen i gudstjenesten.
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n Hvordan reagerer du vanligvis på «storm» i ditt liv? Hva er ditt
reaksjonsmønster?
Og/ eller
n Hva gjør mest inntrykk på deg når du hører et personlig vitnesbyrd om hvordan Gud griper inn i menneskers liv i dag?
n Takk og be for hverandre i gruppen. Hvis det er naturlig legger
dere hendene på den som sitter til venstre for dere i ringen.
Alle kan be samtidig og høyt om Guds velsignelse og inngripen
i dens liv som du legger hendene på.
Og /eller
n Legg lapper med navna på barna som er knyttet til cellegruppa.
La alle trekke en lapp som en ber for i en bønnestund i samlingen og tar med seg hjem og ber for resten av uka.
n Les en av tekstene; enten om Jesus som stiller stormen (4,3541), eller om Jairus sin datter og kvinnen som berørte kappen
til Jesus. (5,21-43). Sett dere rolig tilbake i stolen og lytt til
fortellingen. Lev deg inn i situasjonen. Bestem deg for hvem i
fortellingen du gjerne vil være (f. eks. en i mengden). Se hele
historien for deg og prøv å leve deg inn i følelsene til disiplene
på det som skjer. Les historien igjen og se om ikke nye tanker
og momenter dukker opp.
n Samtal om den prosessen som synagogeforstanderen måtte
igjennom for å gå til Jesus og be om hans hjelp. Prosessen står
beskrevet ovenfor. Hva kan det fortelle oss om andre
menneskers prosess til tro?
n Frykt er noe alle mennesker kjemper med. Det kommer tydelig
fram både i fortellingen om Jesus som stiller stormen og
synagogeforstanderen. Hvordan møter vi noen som er
fryktsomme? Hvordan kan vi som fellesskap hjelpe hverandre
når vi kjenner på frykt? Hva gjør frykten med oss?
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n Samtal om hvordan troen kan bli mer levende i familielivet.
Prøv å samtale konstruktivt slik at vi oppmuntrer hverandre og
ikke skaper dårlig samvittighet.
n Er det noe som engster eller bekymrer folk rundt oss akkurat
nå? Samtal om hva dette er og be sammen om anledning til å si
noe om denne situasjonen til noen. Samtal om hvordan dette
kan skje på en klok måte og bli et vitnesbyrd om Jesus.
n Sett dere inn i de ulike tiltakene menigheten jobber med for å
fremme troen i hjemmet. Hvis du ikke kjenner til dette så be
om informasjon.
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Å takle kritikk og motstand
Markus 6,1-56

Da Jesus kom hjem til Nasaret satte han seg selv i en vanskelig situasjon. Vi har
ingen hardere dommere enn de som har kjent oss fra vi var små. Han gikk inn
i synagogen og underviste og ble avvist. Denne mannen kjenner vi. Vi kjenner
familien hans og søstrene hans. Selv sa Jesus: «En profet blir ikke foraktet noe
annet sted enn på sitt hjemsted, blant slektninger og i sitt hjem». Jesus undrer
seg over deres vantro.
Disiplene settes i tjeneste
Virkeligheten for en Jesu disippel kan være krevende den gang som nå. Det kan
koste. Det skal en god rygg til for å bære gode dager, sies det. Men også motstand
og motgang koster og krever. Livet som en Jesu disippel var ikke lett. Kanskje
noe av det vanskeligste var de store kontrastene mellom de fantastiske tingene
som skjedde og så all motstanden de møtte.
Jesus sender sine disipler ut to og to for å gjøre tjeneste som han selv. De får makt
over de urene åndene og forkynner evangeliet med de tegn som følger med. Fattigdomsidealet som blir overgitt disiplene har fulgt kirken gjennom århundrene,
om det har vært gjennom Frans fra Assisi eller moder Theresa. Tydelig kommer
dette fram for eksempel i Frans fra Assisis bønn:
Herre, gjør meg til et redskap for din fred.
Hjelp meg å spre kjærlighet der hatet hersker,
tro der tvilen råder,
håp hvor det er angst og nød.
Hjelp meg å bringe forlatelse der urett er begått,
å skape enighet der det er strid,
å spre lys der det er mørke,
å bringe glede der sorgen tynger.
Mester, hjelp meg å søke ikke så mye å bli trøstet som å trøste,
ikke så mye å bli forstått som å forstå,
ikke så mye å bli elsket som å elske.
For det er ved å gi at vi får,
ved å tilgi at vi selv får tilgivelse,
ved å miste livet vi finner det.
Det er ved å dø at vi oppstår til evig liv.
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Det kan koste
Som et forvarsel om det som skulle skje med Jesus, får vi høre den grusomme
historien om hvordan Johannes ble halshogd i fengselet og hans hode servert på
et fat. En tøff historie som Markus serverer enkelt og likefram. De fleste apostlene fikk til slutt smake døden på en grufull måte. Også i dag koster det mange
mennesker dyrt å være en Jesu disippel.
I Norge i dag lever vi under gode forhold. Vi har fortsatt mulighet til å forkynne
evangeliet, og friheten er stor. Det er ikke sikkert det alltid vil være slik.
Spørsmålet blir da om vi har evangeliet så godt plantet i oss at vi er i stand til
å takle den eventuelle motstanden som kan komme. Faren for oss i vesten er
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at materialismen og likegyldigheten helt tapper kraften av troen, slik at troen
reduseres til et frivillig ekstra som i praksis betyr lite for oss i hverdagen. En slik
tro vil muligens ikke bestå en slik prøve. En slik tro skaper også sløve disipler i
våre menigheter i dag.
Å takle det…
Vi takler alle våre livsomstendigheter så forskjellig. En og samme utfordring kan
for den ene være enkel og for den andre være en kjempeutfordring. Vi må som
disipler og mennesker klare å takle og leve med spenninger. En gang er det den
ene som strever og neste gang er det kanskje en annen. Ikke alle ting vi opplever
er det like lett å snakke om, og ikke alle ting vi opplever er slik at det er naturlig
å snakke om det heller. Vi trenger noen ganger å snakke med andre om ting som
plager oss. Andre ganger kan enkel forbønn og en aktiv lyttende ektefelle eller
cellegruppe være det du trenger. Bruk hverandre. Dere er gitt til hverandre.
Bibellesning:
Personlig bibellesning: Markus 6, 1-56
Som en forberedelse til gudstjenesten og cellegruppene anbefaler vi at du leser
dette skriftavsnittet.
Gudstjenestelesning: Markus 6,1-12
Lesetekst i gudstjenesten.
Barneforkynnelse: Markus 6,45-52
Utgangpunkt for barneforkynnelsen i gudstjenesten.
n Hvordan reagerer du når du hører ordet «tjeneste»?
Og/ eller
n Hva gir deg nå for tiden størst glede når det gjelder oppgaver i
familie og menighet? Konsentrer deg om å dele det du opplever
som godt.
n Ta en stille stund sammen. La hver enkelt tenne sitt eget lys.
Be for den personen som tenner lyset. Sitt sammen i stillhet og
forventning.
Og /eller
n Be sammen for barna og ungdommene i menigheten vår.
Be om styrke og kraft i deres tro. Be for lederne av barne- og
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ungdomsarbeidet. Be om styrke i de situasjonene som lederne
opplever som krevende og vanskelige.
n Disiplene ble sendt ut for å kjempe mot det onde. Hvordan
kan vi i dag beseire det onde og gi rom for det gode?
n Utsendelsen av apostlene understreker at budskapet har hast.
Har budskapet hast i dag? På hvilken måte har det i så fall hast
for oss rent konkret?
n Hvorfor sendte Jesus disiplene ut to og to? Hvorfor og hvordan
kan vi gjøre dette i dag?
n Hvorfor tok Jesus disiplene med til et stille sted? (v.31). Hvorfor trenger vi stillhet? Hvordan opplever vi stillheten?
n Å være overaktiv kan være en fare for en kristen. Det kan føre
til at vi blir for opptatt av oppgavene og glemmer han som har
gitt oss oppdraget. Samtal sammen om ditt liv med Jesus. Hva
preger det og gir den beste situasjonsbeskrivelsen akkurat nå?
• Friskt og levende
• Svakt og gledeløst
• Nesten ikke eksiterende
• Annet
Be for og med hverandre.
n Når vi møter noen som vil gjøre det vanskelig for oss kan også
det være mennesker som er søkende. Les v. 20b. Hva sier dette
verset om Herodes reaksjon på Johannes vitnesbyrd? Hvordan
kan dette skje i dag også?
n Hvordan kan vi bedre ta misjonsbefalingen på alvor? Prøv å
sette opp to punkter dere i cellegruppen vil gripe fatt i.
n For å gi må du ta imot. Selv Jesus måtte hvile og hente nye
krefter. Sett av nok tid for deg selv, slik at du finner en balanse
mellom å gi og få i livet ditt.
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Å være disippel
Markus 7,1-9,1

Ordet disippel er et nøkkelord for vår tid. Jesus hadde mange tilhengere, men få
etterfølgere. På samme måte er det mange i dag som gjerne kjenner en tilhørighet til Jesus og det som har med troen å gjøre, men det er få som virkelig tar
troen på alvor og vil være en disippel i vår tid. Jesus kommer med sterke ord til
de som følger etter ham: «Den som vil følge etter meg, må fornekte seg selv og
ta sitt kors opp, og følge meg». Dette er ord som forteller om at det koster noe å
følge Jesus. Det er på en måte langt lettere å gå litt på avstand, uten å ta ansvar.
Å være litt med på «kjøtt og flesk» som vi gjerne sier. Tre sider ved det å være en
disippel kommer tydelig fram i disse avsnittene.
En disippel er en representant for Jesus og Guds rike
Det høres kanskje skremmende ut, men du representerer Jesus som hans disippel. Samtidig er det en misforståelse at denne representasjonen skjer bare ved at
vi lever etter visse ytre vaner og plikter. Jesus gjentar igjen og igjen at vi er kalt
til å leve og drives fra våre hjerter. Hvordan er ditt hjerteforhold til Jesus og dine
medmennesker? Dette er Jesu sterke spørsmål til alle som vil være en disippel.
Et spørsmål som en disippel må stille seg uavlatelig er derfor: Hva vil Gud nå?
Hvordan kan jeg representere ham bedre? Hvordan kan de valg jeg tar, gjenspeile
Jesu verdier?
En disippel må alltid være menneskesentrert. Hva er godt for menneskene?
Hvordan kan jeg vise kjærlighet i denne situasjonen? Alt hadde vært så mye
lettere hvis vi bare hadde et sett av regler å forholde oss til som fariseerne og de
skriftlærde. Vi er satt til å praktisere kjærlighet innenfor de evige Guds rammer
som gis gjennom de ti bud og det dobbelte kjærlighetsbudet. Dette blir mer og
mer krevende i den verden som vi lever i. At Jesus her avviser menneskeskapte
bud og ber oss om å passe på at vi ikke bygger på menneskeskapte forordninger,
betyr ikke at Guds ti bud mister gyldighet. Uten de ti bud vil enhver etikk bli
vilkårlig ut fra tidens forståelse og følelse av hva som er kjærlighet. Men hvis vi
bare praktiserer de ti bud uten kjærligheten blir vi lett regelryttere som oppleves
kjærlighetsløse. Kan vi som kirke finne en vei som sier ja til begge?
En disippel våger å danne en motkultur
En disippel kan skille mellom menneskebud og Guds bud. I begynnelsen av
kapittel 7 finner vi noen fantastisk frigjørende vers. Der bryter Jesus tvert over
med de rådende skikker. Han avviser alle uvesentlige vaske- og spiseregler i jødedommen og setter på den måten disiplene fri.
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Han bruker sterke ord om datidens åndelige ledere, fariseerne. Vi kan i dag,
som den gang, bli spurt: «Hvorfor følger dere ikke «forskriftene»?» Vår norske
kirkevirkelighet er fylt av forskrifter på uvesentlige ting. Ting vi må gjør på den
eller den måten, fordi det er tradisjon eller forordning fra kirkestyre og departement. I våre kirker i dag finnes det regler og forordninger på nesten alt. Hadde
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Jesus levd på vår tid hadde hans disipler helt sikker også latt være å forholde seg
til mye av dette. Jesus siterer Jesaja som sier: «Dette folk ærer meg med leppene,
men hjertet er langt borte fra meg. De dyrker meg forgjeves, for det de lærer er
menneskebud».
Et av tidens store spørsmål er hvilke valg vi må gjøre for å leve som overgitte
kristne og disipler i en kultur som på mange måter har vendt Gud ryggen. Vi
takker ikke lenger Gud for rikdommen vår. Velsignelsen fra å leve i et annerledes
land der oljen vil bære oss i årtier, tilskriver vi oss selv og gir ikke Gud ære. En
slik holdning til det materielle er frafall.
En disippel deler sin Herres vilkår
Å være en disippel er å gå i sin Herrens fotspor. Har de forfulgt Jesus vil de forfølge hans disipler. Aldri i verdenshistorien har antakelig flere mennesker enn i
dag måttet gå i døden for sin tro. Jesus sier: «Den som vil berge sitt liv, skal miste
det. Men den som mister sitt liv for min skyld og for evangeliets skyld, han skal
berge det».(8,35) Men ikke bare i motgang og ulykke deler disippelen sin Herres
kår, men også i alle gledene langs veien. Han får være med og se Guds rike vokse,
han får velsigne mennesker i Jesu navn og ikke minst får han gitt videre noe av
den Jesuserfaring disippelen har fått i livet med Jesus. Det koster, men det gir
langt mer!
Bibellesning:
Personlig bibellesning: Markus 7,1-9,1
Som en forberedelse til gudstjenesten og cellegruppene anbefaler vi at du leser
dette skriftavsnittet.
Gudstjenestelesning: Markus 7,1-23
Lesetekst i gudstjenesten.
Barneforkynnelse: Markus 7,24-30
Utgangpunkt for barneforkynnelsen i gudstjenesten.
n Hva forbinder du med ordet tradisjon? Hvilke positive og
eventuelle negative tanker gir ordet deg? Forsøk å være konkret.
Og/ eller
n Fortell om en regel eller ordning du opplevde som barn
som du synes var urettferdig. Hva tenker du om dette i dag?
Hvordan kunne regelen/ordningen vært slik at den ble opplevd
mer rettferdig?
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n Syng noen lovsanger sammen. La gjerne en forberede sangene.
Be korte bønner mens dere lovsynger.
Og /eller
n Samtal og be i dag særlig for de institusjonene som er i
nærmiljøet: Skolene, barnehagene, avlastningsboliger,
kjøpesenter, legekontoret, rådhuset osv. La de forskjellige
husene være utgangspunktet for bønnene.
n Les sammen noen av avsnittene fra dagens tekst. Les f. eks:
7,1-7.30 og 8,11-21 og 8,34-38
n En disippel er en representant for Jesus og Guds rike. Hva gjør
dette vanskelig i dag? Samtal om de ulike spenningsfelt dere
opplever å være i.
n Et avgjørende spørsmål i vår tid er forholdet mellom det dobbelte kjærlighetsbudet og De ti bud. Hvorfor er dette viktig?
Hva fører de ulike synspunktene til i praktisk handling for
kirken?
n Hvilke regler og skikker som vi vokste opp med har ikke
gyldighet i dag? Nevn noen og samtal om hvorfor de ikke har
gyldighet.
n Hva betyr det at «kirken skal være motkultur»? Hva betyr det i
praksis for oss som menighet?
n Hva koster det deg konkret å være en kristen? Hva gir du
avkall på som du gjerne kunne tenkt deg?
n La det bli et bønneemne denne uka: Hvordan kan jeg være et
bedre vitne på jobben? Hvordan kan jeg gjennom det jeg gjør
vise Jesu kjærlighet bedre?
n Til ettertanke: Er det noen jeg har gitt et råd eller vist en
holdning som er mer preget av fariseisme enn av Jesu sinnelag?
Kanskje jeg skulle be vedkommende om unnskyldning?
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Ærlig tvil?
Markus 9,2-50

I en fortelling gis hovedpersonene et valg mellom å åpne en av to dører. Bak den
ene er en vakker jente, bak den andre en farlig tiger. Valget er vanskelig og det
blir ikke lett for den som velger døra som leder mot tigeren. Hva om livet ikke
er så enkelt? Vi kan ikke velge våre dører, og i alle fall kan vi ikke bestemme hva
som ligger bak nest sving i livene våre. Smerte og glede hører sammen. Uten å
ha smakt på sorgen er det vanskelig å kjenne på gleden. Uten glede vil sorgen
ingen ende ta.
Tro og tvil går sammen
Tro og tvil er som to tvillinger. De er forskjellige tross alt, men de hører sammen
og er avhengige av hverandre. Derfor behøver du ikke være redd for om du mangler tro når du tviler. Den ærlige tviler vil Jesus aldri støte bort.
Dette tekstavsnittet begynner med en opplevelse oppe på en fjelltopp. Jesus tok
Peter, Jakob og Johannes med seg opp på dette fjellet. Her fikk Jesu nærmeste
venner en stor åndelig opplevelse. De fikk oppleve følgende:
«Der ble hans utseende forvandlet for øynene på dem, og hans klær ble så skinnende
hvite at ingen som bleker klær på jorden, kan få dem så hvite. Eli viste seg sammen
med Moses og de samtalte med Jesus».
Disiplene ville gjerne at Jesus skulle slå seg ned på fjellet og at de også skulle få
være delaktige i det fantastiske som skjedde. Og kanskje kunne disiplene med
dette få en større myndighet og en ny og uant anerkjennelse? Det er ikke mye
rom for tvil når vi opplever å være «på fjellet»; når tingene er helt klare for oss og
vi både opplever og kjenner Jesu nærvær.
Men Jesus ville ned i dalen, ned til den virkelige verden. Det var derfor han
var kommet. Nå var det tid for å møte hverdagen. En familie var i dyp nød, en
familie hadde en sønn som var syk. Faren spurte Jesus: «Men om du kan gjøre noe,
så ha medlidenhet og hjelp oss». «Om jeg kan?» svarte Jesus. Og han la til: «Alt er
mulig for den som tror».
Det er troen som skaper endringen, men det er fortsatt rom for den som med sin
tvil allikevel kommer til Jesus. Vi kan alle mange ganger tvile og mange spørsmål
må vi bære på lenge. Troen er at vi kommer til Jesus selv om vi tviler. Den tvilen
tillater Gud. Den tvilen er den «ryggen» troen kan legges på. Hadde vi vært på
forklarelsens berg hele tiden, da hadde vi allerede vært framme. Men vi er her,
midt i en flertydig virkelighet. Midt i en virkelighet som vi mange ganger ikke
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forstår. Derfor er også korset et fint symbol. Her møtes to linjer, den horisontale
linjen fra Gud og den vertikale linjen mellom oss mennesker. Gud tåler våre
hverdager med alle våre vanskelige opplevelser og alle våre spørsmål og vår tvil.
Når Gud tåler dette, så tåler også vår tro våre sammensatte hverdager. For livet er
komplekst og virkeligheten er ikke bare enkel for noen av oss. Derfor er det stort
å være trygg på hans nærhet i hverdagene. Han kan!
Å forstå og ikke forstå
Vi har tidligere snakket om at Jesus fortalte lignelser med en tydelig dobbelthet.
Han ville gi noen ny innsikt og samtidig skjule noe av kunnskapen for andre.
Når Jesus nå begynner å fortelle åpent om at han skal dø og oppstå igjen, gir
ikke dette uten videre en bedre forståelse for disiplene. De kan rett og slett ikke
forstå hva som er i ferd med å skje. Dette er nokså gjenkjennelig også for oss i
dag. Vi forstår ikke alltid det som har med tro å gjøre, og vi kan slett ikke alltid
sette våre liv og våre erfaringer sammen til et enkelt mønster. Livet er midt i alt
det gode også en kamp. Vi fristes noen ganger til å gi opp, og når tvilen kommer
kan det koste ikke å gi opp. I avslutningen av kapittelet understreker Markus
faren med ikke å fullføre løpet og det å forføre andre. Alvorlige ord for oss alle.
Vi står i en kamp og må ikke gi opp. Derfor oppfordres vi til å «Ha salt i dere
selv» og å holde fred med hverandre. Dette styrker troen og livet med Gud midt
i kampen vi opplever.
Praktisk tro
Det er sterke løfter knyttet til et praktisk trosliv. «Den som gir dere et beger vann
å drikke fordi dere hører Kristus til – sannelig, det sier jeg dere, han skal slett
ikke miste sin lønn». Mange som har strevd med troen har funnet fred og hjelp
gjennom praktisk handling og nestekjærlighet. Når troen ikke debatteres, men
praktiseres, er det lettere å se svarene. Kristen tro er laget for livet. Etterfølgelse
er å følge i Jesu fotspor. Enkelt og konkret. Veien til trosvisshet kan ofte gå gjennom praktisk handling og deltakelse. Vi har en tendens til å tenke at vi først må
ha alle ting på plass før vi kan begynne vandringen sammen med Jesus. Det var
mye disiplene ikke forstod, men de var like fullt hans venner og disipler. Skulle
det være annerledes med oss?
Bibellesning:
Personlig bibellesning: Markus 9,2-50
Som en forberedelse til gudstjenesten og cellegruppene anbefaler vi at du leser
dette skriftavsnittet.
Gudstjenestelesning: Markus 9,14-29
Lesetekst i gudstjenesten.
Barneforkynnelse: Markus 9,33-37
Utgangspunkt for barneforkynnelsen i gudstjenesten.
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n Fortell om et valg du måtte ta en gang du var sterkt i tvil om
hva som ville være rett for deg. Hva gjorde det valget med deg?
Og/ eller
n Hvordan opplever du tvilen i ditt liv?
n Be sammen i gruppen. Takk for hverandre og anerkjenn
hverandre ved å takke for det vi betyr for hverandre i gruppen.
Og /eller
n La hver enkelt i gruppen takke for sitt eget liv og i en kort
bønn sette ord på hva troen betyr for den enkelte.
n Hvordan kan opplevelsen og erfaringer med Gud styrke vår
tro? Hvordan skapes og opprettholdes troen best i våre liv?
n Prøvelser og motgang kan påvirke vår tro forskjellig. Noen
opplever at det styrker troen, andre opplever det annerledes.
Hvorfor er det slik? Hvordan har dere opplevd dette?
n Hvordan møter vi hverandre når vi har hatt ulike
typer opplevelser med Gud? Er vi redd gudserfaringen?
Hvordan kan vi bedre slippe ulike typer opplevelser fram i
cellegruppa og i menigheten?
n Samtal om ulike former for tvil og hva som kjennetegner disse?
Hva er forskjellen mellom tvil og vantro?
n Hvordan møter vi mennesker som har sterke negative følelser
og erfaringer av det kristne fellesskapet?
n Bli enige om å be for to-tre personer som dere vet strever i
forhold til tro og liv. Bli enige om en konkret handling som
skal følge bønnen.
n Samtal om hvordan dere kan bygge hverandre opp i familiene
slik at troen kan vokse.
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Alles tjener
Markus 10,1-52

Et av de helt sentrale versene i Markus-evangeliet er: Markus 10:45 «For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som
løsepenge for mange». Hva betyr tjeneste for Jesus, hans disipler og for oss i dag?
Mange rundt oss tenker kanskje: Hvordan kan disse menneskene bruke så mye
tid og krefter på frivillig tjeneste i menigheten vår? Hvordan kan de gjøre det
med slik glede og hengivenhet? Svaret ligger i Jesu eksempel.
Kristent lederskap må alltid være et tjenende lederskap. Han er vårt eksempel.
En kristen leder, lønnet eller ulønnet, vil alltid måtte se på seg selv og sitt arbeid
som noe mer enn en vanlig jobb. Både holdningsmessig og i praktisk engasjement signaliserer tjenesteprinsippet et korrektiv til all innsats i en lokal menighet
og det utfordrer oss som mennesker og menighetslemmer.
Tjene med det vi eier
Fortellingen om Jesus og den rike unge mann (v. 17-27) reiser flere viktige
spørsmål om hva kristen tjeneste er. Han som var alles tjener oppfordrer oss
til å tjene andre med alt det vi har. Nå stilles vi overfor en som har mye penger
og som eier mange ting. Kan han være en etterfølger av Jesus? Det var et brennende spørsmål den gang som nå. Og lever ikke hele vår kultur i dag i overflod
på andres bekostning? Ikke bare enkeltindivider kan være fattige eller rike. Jesus
taler om tjeneste på en slik måte at det også inkluderer nasjoner og systemer som
glemmer å tjene og i steden utnytter og undertykker andre mennesker.
Våre holdninger og handlinger i forhold til rikdom og fattigdom dreier seg om
vårt forhold til det å tjene. Jesus var alles tjener, og han presenterer oss for et helt
nytt ideal og perspektiv på hva som er viktig og hva som ikke betyr noe.
Jesus uttrykker klart at det er vanskelig for rike å komme inn i Guds rike. Enda
vanskeligere enn for en kamel å komme gjennom et nåløye. Altså umulig! Hva
mener da Jesus dypest sett om dette med rikdommen? Det kan tolkes i to retninger. Enten at det er umulig, og derfor står vi rike og fattige tilbake like avhengig
av Jesu tjeneste. Men det kan også bety noe i tillegg for oss som er rike.
For å stille spørsmålet på spissen. Skal kristne selge alt de eier og gi til de fattige?
På det spørsmålet kan det gis ulike svar:
• En mulighet kunne være at Jesus ikke gir denne befalingen til alle, men
bare til denne unge mannen han snakket med her.
• En annen kunne være at det betyr at fattigdom er et ideal, men at ikke
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alle er i stand til det. Men noen, som Frans av Assisi eller Moder Theresa,
synliggjør dilemmaet vi er i og har et særlig kall til frivillig fattigdom.
• En tredje mulighet er å tenke at Gud ikke har bedt alle gi bort alt de eier,
men han har kalt oss alle til å gi bort så mye som mulig til Guds rike og
til de fattige i menigheten og ellers.
Det gis nok ikke et klart svar på dette. Men spørsmålet om tjeneste må få utfordre oss. Og vi er forvaltere over alt vi har. Vi er kalt til å ha tjeneste som
perspektiv over hele livet vårt.
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Tjene med glede
Disiplene til Jesus var opptatt av hvem som bestemte, hadde penger og myndighet. De var opptatt av sin egen bordplassering i himmelen. Jesus introduserte
en annen måte å tenke på. Først satte han barna i sentrum og sa at Guds rike
tilhører slike som dem (v.13-16). Så fortalte han om farene med makt og rikdom
i fortellingen om den rike unge mannen. Videre var Peter opptatt av hva de som
disipler skulle få igjen for sin tjeneste (v.28-31). Til slutt introduseres tjenesteprinsippet som det bærende prinsippet for alt menighetsliv. «Den som vil bli stor
blant dere, skal være deres tjener» (v.43).
Til slutt er vi tilbake igjen der vi begynte. Ikke bare hans disipler skal være tjenere, men tjenesten og tjenersinnet flyter fra han som er vår Herre og mester
Jesus Kristus. «For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for
selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange». Markus-evangeliet begynner
her for alvor å snu og ta en retning mot det som skal skje de siste dagene av Jesu
liv: Hans død og oppstandelse. Disse handlingene er selve tjenesten for oss mennesker. Noe han gjorde i vårt sted som alles tjener.
Bibellesning:
Personlig bibellesning: Markus 10,1-52
Som en forberedelse til gudstjenesten og cellegruppene anbefaler vi at du leses
dette skriftavsnittet.
Gudstjenestelesning: Markus 10,17-31
Lesetekst i gudstjenesten.
Barneforkynnelse: Markus 10,17-31
Utgangpunkt for barneforkynnelsen i gudstjenesten.

n Fortell om en person eller situasjon der du opplevde kristen
tjeneste i praksis i ditt liv.
Og/ eller
n Hva kjenner du er din tjeneste nå? Del et område fra
hjemmesituasjonen og et fra menigheten.
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n Lag noen lapper med tjenesteutfordringer i menigheten. La
hver enkelt be for de utfordringene som står på den lappen de
trekker fra bordet. Samtal litt om de ulike utfordringene før
dere ber.
Og /eller
n En i cellegruppa har fått i oppgave å lage noen takkelapper for
den enkelte i cellegruppa. Skriv omtrent like mye på hver lapp
om den enkelte. Legg lappene på bordet. La hver alle trekke en
lapp. Gjør dette til en takkestund for den enkelte.
n Les i sammenheng Markus 10, 17-45 som en innledning til
cellegruppen. La en lese høyt, mens de andre følger med i sin
egen bibel.
n For kristne kan det å se sitt liv som et liv i tjeneste oppfattes
ulikt; enten kan det være noe som er fint hvis en har overskudd
i hverdagen eller det kan være noe vi er i kraft av det å leve
troens liv. Hva bli forskjellen på dette?
n Hva menes med at tjeneste er et perspektiv på livet som en
kristen? Hvordan setter vi våre grenser for oss selv og lærer å
prioritere?
n Hvordan skal vi forstå Jesu ord om å selge alt og gi det til de
fattige? Se noen forslag i teksten over. Drøft hva som egentlig
menes med dette og hva dette betyr for oss i dag rent konkret.
n Samtal om Markus 10,45 som et kjernevers i forhold til
tjeneste.
n Prioriteringene i familien i forhold til utadrettet tjeneste er
viktige. Lag et lite familieråd der temaet er: Hva er din tjeneste
nå? Prøv å identifisere barnas tjeneste også. Be for hverandre og
takk for muligheten til å tjene.
n Samtal om hvordan dere som en cellegruppe kan bli flinkere
til å få med nye og vokse mot en deling av gruppen. Identifiser
nye dere vil be for og invitere med dere.
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Mot Jerusalem
Markus 11.1-12.44

Veien mellom Jeriko og Jerusalem var ikke lang, men den var kupert og den
hadde en sterk stigning. Jeriko ligger under havoverflaten, men Jerusalem ligger
på et høydedrag. Det var en tøff vandring gjennom ørkenlandskap fram mot
Jerusalem og påsketid.
Kapittel 11 er starten på en ny del av Markus-evangeliet. Hva betyr egentlig
inntoget i Jerusalem? For de religiøse myndigheter var det den siste muligheten
til å endre holdning til Jesus. Hvis Jesu siste advarsel ikke hjalp ville de ta ham av
dage. Så inntoget i Jerusalem var først og fremst et inntog og en innvielse til den
død han var kommet for å dø for menneskene. De første kapitlene om Jesu liv er
nærmest å regne som en introduksjon til det som nå skulle komme.
I dette studiet har vi konsentrert oss om Jesu liv. Det er en del av Jesu liv vi ikke
har sett nærmere på; nemlig veien opp mot Golgata og fram mot den tomme
grav. Hans liv kan ikke sees eller leses uten samtidig å ha blikket festet på den
siste ukes hendelser i Jerusalem. I vårt studium dette semesteret har vekten ligget
på Jesu liv: På den person vi møter i mannen fra Nasaret, på den bevegelse han
startet, de disipler han kalte og de mennesker som fikk sine liv forvandlet av et
møte med han.
Veien til kjennskap til Jesus Kristus er så forskjellig. For mange i vår tid kan veien
til ham handle om et møte med Jesu omsorg for menneskene og de holdninger
og prinsipper han bygde sitt liv på.
Han stiller oss spørsmålet: Hvem mener dere at jeg er? Da han kom ridende inn
i Jerusalem, kom han som Messias og menneskehetens frelser. Han ble født inn
i historien og inn i geografien, men var Guds sønn fra evighet. Han var og er i
stand til å frelse og nyskape alle mennesker som til alle tider kommer i berøring
med ham.
Når vi i disse studiene har lagt vekten på hans liv og virke i de tre årene han vandret blant oss mennesker, er det fordi det postmoderne menneske trenger denne
fortellingen for å få øynene opp for den personen han er og det budskapet han
hadde å bringe! Jesu liv er også en del av det budskapet og de veiene troen møter
vår virkelighet med i begynnelsen av det 21. århundre etter hans fødsel. Ingen
kommer forbi ham. Han rir ikke bare inn i Jerusalem, han rir inn i våre liv og
utfordrer oss på det sterkeste.
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Hvorfor lever vi?
Hva vil det si å være mennesker?
Hvem kan hjelpe oss i nød?
Hva er meningen med livet?
Hvilke verdier bygger vi livet vårt på?
Dette er bare noen av spørsmålene hans liv reiser i oss.
Religiøse ledere er kjente og aktet for det livet de levde. Sjelden er den døden
de døde selve sentrum i deres oppdrag. Men slik er det med Jesu død og oppstandelse. Om vi hadde lite kunnskap om Jesu liv, ville fokuset allikevel ligget i
avslutningen av livet hans. For i fortellingen om Jesus ligger sentrum i den død
han måtte dø, og i den oppstandelse som så mirakuløst åpnet evighetens dør for
menneskeheten.
Bibellesning:
Personlig bibellesning: Markus 11,1- 12.44
Som en forberedelse til gudstjenesten og cellegruppene anbefaler vi at du leser
dette skriftavsnittet.
Gudstjenestelesning: Markus 12,1-12
Lesetekst i gudstjenesten.
Barneforkynnelse: Markus 12,1-12
Utgangspunkt for barneforkynnelsen i gudstjenesten.

n Tenk tilbake på en situasjon hvor du ga et spesielt godt svar på
et spørsmål som ble stilt deg. Hva følte du?
Og/ eller
n Ville livet ditt vært annerledes hvis du ikke hadde behøvd å
tenke på døden?
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n Syng noen lovsanger sammen. La en forberede seg. Bruk singback eller spill et instrument.
Og /eller
n Gi alle i gruppen en lapp. La hver enkelt skrive en kort bønn
hvor vi takker for Jesu møte med en person eller situasjon som
er beskrevet i Markus-evangeliet. Ha en bønnestund hvor hver
enkelt deler sin takkebønn.
n Les fortellingen om forpakteren og arvingen. Markus 12,112. Tenk igjennom hvor på kornet Jesus tar den situasjonen
lederne og folket er i forhold til hans siste dager og oppdrag.
n Hvilket bilde eller samlende tanke sitter dere igjen med etter
studiet av Jesu liv slik Markus forteller det?
n Hvordan ville Jesu død og oppstandelse vært oppfattet i dag,
hvis vi ikke hadde hatt fortellingen om Jesu liv?
n Samtal om betydningen av Jesu død og forsoning. Hvorfor blir
så mange provosert av den radikale dom over mennesket som
ligger i hans forsoning? Hvordan kan vi formidle dette i vår
tid?
n Oppstandelsen åpner en ny dør for oss alle. Hva betyr Jesu
oppstandelse for deg? Hva gjør den med ditt forhold til livet og
døden?
n Adventstiden kan være en fin tid for en åpen samling i
cellegruppa. Hva med å arrangere et adventsverksted og
invitere naboer på en åpen og inkluderende samling.
n Samtal om hvordan dere kan bruke kristne symboler i
hjemmet. Hvordan kan vi trekke hele familien med i dette?
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«Kontrakt» mellom
medlemmene i en mindre gruppe
Oppstart av et nytt semester er en fin tid til å gjennomgå «kontrakten» i gruppen. Hvordan ønsker dere å ha det? Hva er avtalen og retningslinjene? Hvordan
bidrar gruppen inn i menighetens målsetninger?
En klar forståelse av den avtalen som gjøres og en tydelig gjennomføring av
dette i praksis øker trivsel og trygghet i cellegruppen. På denne måten kan også
gruppen bidra tydeligere inn mot menighetens visjon, verdier og prioriteringer.
Tid:
Gjør en ny avtale om hvilken dag som passer best. Vi ønsker cellegrupper hver
14.dag og vi legger dette fram for deltakerne. Avklar også klokkeslett og hvor
lenge dere skal holde på.
Sted:
Skal det være hos en av deltakerne, eller skal det gå på omgang?
Mat: Skal det være bevertning, så avtal når. Hvem står for bevertningen? Hva
skal omfanget av bevertningen være?
Frammøte:
Avtal dette med forpliktelse. Hva betyr dette for dere? Er noen forhindret, så bli
enige om at beskjed gis på forhånd. Til hvem? Dette har med ansvar å gjøre, i
forhold til seg selv og til gruppen.
Oppgavefordeling i gruppen:
I forhold til samværets fire deler. Hvem leder hva og hvordan fordeles oppgaven?
Hvordan sørger gruppen for at også de som eventuelt ikke har vært på gudstjenesten får tak i opplegget.
Oppgaver i gudstjenestene:
Hvordan fungerer dette i menigheten? Gjenta oppgavene. Hva er våre oppgaver?
Kjennskap til datoer som er klare for et halvt år om gangen. Del visjonen for
menigheten gjennom dette.
Konfidensialitet i cellen:
Deltakerne skal kunne være trygge på at personlige ting blir i gruppa. Taushetsplikt i gruppa. Forklar hvorfor det er viktig at dette samtales om på forhånd.
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Tema/ikke tema i cellen:
Vi omtaler hverandre og andre personer og organer i menigheten med respekt og
velvilje. Hvis noen har noe som en ønsker ta opp, noe en ønsker endring på eller
sliter med, noe overfor noen andre, henvis det til cellegruppeledere eller andre
ledere i menigheten. Vi bruker ikke samvær i cellegruppen til å omtale personer
som ikke er tilstede.
Grenser/respekt:
Respekt for at vi er forskjellige. Noen er åpne, andre mer lukket. Ingen må føle
seg presset til å si noe eller dele noe en ikke har lyst til. Grensene er den enkeltes
ansvar og cellen som fellesskap forvalter hverandres grenser.
Menighetens visjon og arbeidsmåte
En naturlig del av en slik kontrakt er også å gå igjennom menighetens visjon,
målsetninger og verdier. Det er ingen selvfølge at nye medlemmer f.eks. har fått
med seg hvordan menigheten fungerer i forhold til gudstjenester og celler.
Til sammen utgjør disse tingene den indre kontakten som binder gruppen sammen og skaper forpliktelse og indre driv i gruppen.
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Om cellegruppen som form
En cellegruppe er noe annerledes enn en bibelstudiegruppe
eller et husfellesskap. Cellegruppene er levende byggesteiner
i menigheten, som tar del i menighetens visjon og er innstilt
på å la sine liv bli preget av tjeneste.
Det finnes mange gruppeformer i bruk i norske menigheter. Cellebaserte
menigheter bygger på den grunnleggende erkjennelse at vi alle er lemmer på det
samme legemet, og at vi alle har nådegaver og tjenester som vi er kalt til å tjene
med i familie, sosiale arenaer, i cellegruppene og i menighetens storsamling –
gudstjenesten.
Gjennom cellegruppens vekst og deling vokser menighetens kjernegrupper,
og stadig nye blir utfordret til å leve et forpliktende menighetsliv. Cellegrupper
og gudstjeneste er de to bæresøylene i menighetsarbeidet som menighetens øvrige
aktiviteter sikter mot. Cellegruppene gjør menigheten synlig i lokalmiljøet og gir
menigheten ansikt for folk flest.
Når vi kommer sammen som cellegruppe, deles samværet i fire ulike deler
som beskrives her.
KOM n Å HØRE TIL
Ved å ønske hverandre velkommen til cellegruppen, og ved
å få hver enkelt til å dele fra sin hverdag, ønsker vi å skape
en trygg grunnholdning i cellen. Ved å bli bedre kjent som
mennesker og kristne, vokser det kristne fellesskapet, og
kjærligheten til hverandre blir konkret og direkte.
Rent konkret begynner en gjerne samlingen med en velkomst
som inkluderer alle. En lar alle få høre hverandres stemmer og sørger for at alle
føler seg hjemme. Innledningen i cellesamlingen er derfor viktig. For å samle
gruppen, og sørge for at alle blir inkludert i fellesskapet, bruker vi det vi ofte kal
ler isbrytere. Det er som regel et spørsmål alle må svare på som oppleves ufarlig
for alle, og som gjerne har en forbindelse til tema.
Den andre delen av dette punktet understreker en kvalitet ved cellen, nemlig
praktisk omsorg og kjærlighet i funksjon. Disse kvalitetene ønsker vi skal strekke
seg utover selve gruppesamlingen og forankres i praktisk nærhet og hjelp i hver
dagen, både i glede og sorg.
Noen eksempler:
Hvis du kunne bruke resten av livet ditt til hva du ville, hva ville du da ha gjort?
Hvis du strandet på en øde øy, og fikk ta med deg en ting, hva ville du velge?
Hvis du kunne tilbringe en dag sammen med en av personene i Bibelen,
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hvem ville du ha valgt, og hvorfor?
Hvilket tidspunkt på dagen liker du best og hvorfor?
Nevn tre aktiviteter i dagliglivet du liker godt.
Hvis du kunne stille Gud et spørsmål, hva ville du spørre om?
Hva er din favoritthobby?
Del en god opplevelse fra barndommen.
TAKK n GUD ER NÆR
Takk-dimensjonen i en cellegruppes liv skal hjelpe oss å
erkjenne den treenige Guds nærvær iblant oss. Den skal
hjelpe oss til å finne fokus i Gud, og ikke i oss selv. Noen av
oss tenker kanskje at denne delen av cellegruppesamlingen
er unødvendig, fordi vi likevel klarer å finne fokus gjennom
for eksempel bibelstudiet. Noen ganger kan det være sant,
men altfor ofte starter vi bibelstudiet uten å ha fått det rette fokus i Guds nærvær
og handling. Vi er i denne delen av cellesamlingen opptatt av lovprisnings
dimensjonen. Vi ønsker å få øye på den treenige Gud og tilbe ham for den han
er. Imidlertid kan dette gjøres på mange måter og med mange former, noe vi
kommer tilbake til. Som foreldre ønsker vi å gi barna våre fokusert oppmerksomhet. Gud er nær. Vi vil at vi som enkeltpersoner og cellegruppe, sammen skal
finne fokus i hvile og forventning til Gud. Derfor legger vi opp til noe som kan
åpne for et møte med Gud på cellemøtene våre.
FÅ n EN TRO FOR HVERDAGEN
Få-dimensjonen i en gruppes liv skal hjelpe til at undervisningen fra forrige gudstjeneste blir anvendt og relatert til
vår hverdag. Gjennom bibelstudiet skal vi få større innsikt
i Bibelen, og lære å se hvordan dens budskap får nytte i den
enkeltes hverdag.
Samtidig skal få-dimensjonen gi bibelglede og bibelkunnskap
som er med på å fremme sunn vekst i menigheten. Gjennom studiet skal gruppen oppmuntre hverandre til tro og tjeneste.
Før møtet er det viktig at en leser igjennom spørsmålene, eller materialet som
er blitt forberedt til cellegruppene. Tenk igjennom søndagens gudstjeneste, og
opplevelsen av forkynnelsen og presentasjonen av temaet for øvrig. Hva talte til
deg, og hva kan du anvende i ditt eget og i din families liv? Før du møter til celle
gruppe bør du bruke litt tid i bønn, for å tenke gjennom hvilke spørsmål dere vil
ta utgangspunkt i. Be Gud om ledelse. Definer gjerne et mål for samlingen. Velg
blant det forberedte stoffet til cellesamlingen, men vær også åpen for at temaet
kan belyses på andre måter. Det forutsettes ikke at bibelkunnskap er på topp. La
Bibelen være en oppslagsbok som dere bruker slik at dere gradvis lærer å slå opp
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i Bibelen. En må passe på at dette gjøres på en slik måte at alle kjenner seg inklu
dert. Vær opptatt av å relatere bibelmaterialet til hverdagssituasjonen. Dette kan
gjøres ved å stille spørsmål om hva dette betyr for oss i vår situasjon.
GI n Å VÆRE MEDMENNESKE
Gi-dimensjonen skal gi oss mulighet til å arbeide mot målet
for alle cellegrupper – å vokse og til slutt multipliseres. I
bønn, samtale og konkret handling skal gruppene legge
opp til å invitere, oppmuntre og samtale med våre naturlige
kontakter i hverdagen, for å inkludere dem i fellesskapet og
bringe dem til Kristus.
– Vise omsorg i hverdagen og være menighetens diakonale nettverk.
– Være menighetens hovedkanal for å bringe mennesker til tro og menighets
fellesskap.
Konkret betyr dette for cellene:
• at gruppene ber for enkeltpersoner som en ønsker kontakt med.
• at alle tar del i arbeidet med å bringe andre inn i cellene og til menighetens
gudstjenester.
• at det jobbes mot at hver celle eier visjonen om celledeling.
• at internasjonalt engasjement (menighets misjonsengasjement) er en del av
cellenes bønne- og omsorgsansvar.
• at diakoni og tjeneste i samfunnet sees på som en naturlig menighetstjeneste.
Praktisk hjelp til å få gi-dimensjonen til å fungere:
«Gi»-funksjonen i cellene er hovedfokuset som skiller cellegrupper fra husfellesskap og bibelgrupper. Cellene fungerer ikke for seg selv, men eksisterer for
å legge til rette for organisk evangelisering og vitnetjeneste slik at nye mennesker
finner et hjem i menigheten.
En cellebasert menighet, der cellene ikke er innstilt på celledeling og naturlig
vekst gjennom den enkeltes kontakter i nærmiljøet og nettverk, er en selvmotsigelse. Innadvendte cellebaserte menigheter er en tragedie og gjør at vi bommer
fullstendig på målet.
I menigheter der en har forskjellige typer smågrupper krever en omlegging til
den cellebaserte smågruppestrukturen en endringsprosess. Menigheten må etablere en ny forståelse av gruppenes plass og funksjon, og ofte vil en slik prosess
forutsette ny læring og avlæring av gammelt tankegods. Dette er en langsiktig
omlegging som må ses som en prosess, gjerne i et femårsperspektiv.
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«Følg meg 24-7» er et studium av Markus
evangeliet kapittel 1-12 beregnet på gudstjenester
og påfølgende studium i cellegrupper.
Målet er ikke først og fremst og studie og
hodekunnskap. Snarere søker vi sammen
livsforvandling på samme måte som de første
generasjoner av kristne opplevde det.
Studie av Jesu liv – skal være som en port inn til
tro og etterfølgelse i vår tid. Vekten i dette studiet
ligger på Jesus liv. Hvem var han som person?
Hvordan arbeidet og virket han? Og hvordan
møtte han mennesker?
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