
Läsargruppen i Högbergskyrkan våren 2018  

Läsargruppen är öppen för alla. Det finns inga krav för att vara med, utan oftast går man med därför  
att man bara är nyfiken. Det vill vara en livsnära smågrupp där vi även växlar i ämnet allt efter vad vi 
känner. Någon har en fråga och vill lyssna på svar. Andra har upplevelser att berätta. Ordet i bibeln 
som inspirerats av den heliga Anden (eller som grekiskan skriver: theopneustos = utandad-av-Gud) 
kan leda till att Anden inspirerar mig när jag läser (inandas-av -mig). Ja det är därför du inte behöver 
känna att du inte har läst så mycket innan, utan det är nu

Man kan via denna länk inspireras av att vara med i själva läsningen hemma utan att behöva känna 
att man måste gå på träffarna. Från och med nu läser vi ”Markus runt på 90 dagar”. Den läses i andra 
grupper också i församlingen. Du hittar boken i kyrkans entré.  Du som jobbar på dagarna har nu en 
chans att läsa Markus och sen träffas med några vänner en veckokväll i månaden. På detta sätt ger vi 
nu tillfälle till alla att hitta sin grupp och sin läsningstakt. 

 Gud vill tala till oss.  Ja Bibeln är ingen 
vanlig bok. Det är ett levande ord som bara du kan förhålla dig till. Ett sätt för Gud att ”tala” med och 
till mig genom sitt Ord. Gud söker mig. Läsningen har under hela den kristna kyrkans tid varit en del i 
den troendes kontinuerliga förvandling, växt och mognad. Många anser att det är en av den lokala 
församlingens djupare undervisningsprinciper. Under de senaste 60–70 åren i den moderna 
västerländska kyrkan har något hänt med bibelläsningen. Den har hos de flesta kristna minskat 
radikalt. Denna avsaknad av läsningen försöker Läsargruppen att reparera och det är vad som nu sker 
i många församlingar. Ett sakta uppvaknande.  Idag är det 500 år sen Luther spikade upp sina teser. 
Någon sa att det var långt viktigare att han översatte Bibeln från latin till det tyska språket så att 
varje tysk kunde läsa själv och Guds ande kunde tala. Så började översättningarna av bibeln till alla 
folk, inte bara för att läsas i kyrkan utan att kunna läsas personligen på kammaren. Så kommer tron 
och Jesu efterföljd att bli en del av mig själv. Precis som det var tänkt. När ordet blev kött och också 
nedskrivet.  

Som stöd har vi också Linda Alexanderssons: Möte med Markus 

Samtalshistorik 
 
13/2, 2018: Dag 1 – Dag 8 
Evangeliet skrevs efter år 60 e Kr. Kanske inte mer än 30 år efter Jesu död och uppståndelse. Vem 
som var författare vet man inte riktigt men vi får anta att han kanske mött Jesus, varit med Paulus, 
Barnabas, Petrus och de andra på ett mycket nära sätt. En med Jesus förtrogen evangelist som har 
gott minne och gjort efterforskningar. 
Markus är konkret och snabb och vill visa på vad Jesus sagt och gjort. Markus är samhällsmedveten 
och vet vilka som har makt och är den inte så sällan korrupta samhällseliten. Nu vill Markus berätta 
hur Jesus går emot samhällsmakten och riktar sig till människan.  
Johannes döparen är viktig. Vi undrade lite varför dopet i helig ande som Jesus fick direkt i samband 
med vattendopet inte betonas lika mycket idag. Johannes döpte i vatten och visste att han som enkel 
man kunde göra detta. Efter Johannes kommer en som är starkare och ”Han ska döpa er med helig 
ande.” Vi ville nog se det som att vattendopet är ett reningsbad och symbolik för det gamla och nya 
livet men själva dopet i helig ande kännetecknar den helighet och kraft som ingjuts i en människa och 
som behövs för att föra arbetet framåt. Detta kan vara skäl för vidare studier i församlingen. 
Under Jesu tid var ondskan och sjukdomar starka realiteter och sas ha samband. När nu Jesus för 
första gången stiger ned på jorden som både Gud och människa så utmanas han också som enda 
gång i historien av ondskan som vet precis vem Jesus och är och ondskan ser genast att här står nu 
Segraren. Därför blir det nog mycket skrivet om demoner av olika slag.  Vi såg också demoner som 
det som låser oss, det som vi är bundna vid, ännu icke fullt befriande. Vi är delvis fast vid det gamla. 
Ondskan vill inte göra oss fria.  Men Jesus vill befria oss. 
 



Dag 6 (sid 24) beskriver en fin kristen tradition av biblisk meditativ läsning, Lectio Divina = Gudomlig 
läsning    

1. Välj en evangelietext 
2. Be om Andens närvaro och ett öppet hjärta 
3. Läs första gången, vad är det som berättas?  
4. Läs andra gången: ”Talar Jesus personligt till mig, här och nu?  
5. Fundera vidare. Vad blir mitt gensvar? 
6. Läs en tredje gång till, långsamt. Låt Kristus beröra dig. Andas nytt liv in i dig 
7. Innan avslutning, skriv ned det du vill minnas och göra något av 

 
 
13/3, 2018: Dag 9 – Dag 17, Markus kapitel 2 och 3   
Vi har väl förut lite till mans läst dessa berättelser som exempel på Jesu kärlek att hela och bota. 
Nu börjar vi förstå den stora omstörtande frågan. Kan Jesus förlåta synder? Vem är han? För 
prästerskap och gemene man var ju detta något helt nytt. Jesus var väl bara en helig man med en 
märklig kraft att kunna hela. Kanske Jesus var besatt? Men förlåta synder var bara möjligt för Gud.  
Nu har Markus uppfattat Jesu helighet och låter oss sakta genom berättelserna också få upptäcka 
heligheten med Jesus som både Människa och Gud. Prästerskapet ser redan här Jesus som det stora 
hotet. Att förlåta synder kan bara Gud göra. Inte denne ”charlatan”. Så visar Markus på Jesus som ger 
förlåtelse till båda sjuka som friska. Men hur? Det får vi sakta ana. Bibeln är ingen logisk 
vetenskapsbok som efter analyser säger: Nu är detta bevisat. Nej här döljer sig ett mysterium att 
själv upptäcka.  
Försoningsprocessen i det andra förbundet har nu sett sin början. Men är ännu inte fullbordat. 
Konflikten med det religiösa ledarskapet bara ökar då Jesus bryter mot religiösa regler. Men är det 
inte möjligen en galning säger man. Familjen ser sin son nu på ett helt annat sätt. Det är inte den 
duktige pojken i templet eller pappas stöd i timmermansyrket.  De hade fostrat en människa. 
Johannes kom och döpte i vatten då uppenbarades sig Anden som en duva och Guds röst hördes: 
”Detta är min älskade son”. Allt detta sker under några månader och Maria med familj förstår inget. 
Inte heller prästerskapet.  Vad hade hänt med Jesus? Men vi vet nu att det är en människa och Gud 
som de hade att göra med. Gud har ingen speciell mamma eller pappa, systrar och bröder. Den som 
gör min vilja är min bror och syster och mor. Vi anar smärtan hos Maria, där detta ännu är fördolt. 
Hon har sett undren men att sonen också är Gud. Det kan hon inte ta in. Inte ännu. 
    
Jesu rörelse växer.  Stora folkmassor strömmar till och Jesus kallar sina lärjungar som nu ska växa till 
kraft och kunskap. Bli Jesuslika. Även om Jesus om några år ska dödas av prästerskapet så ska 
Gudsriket leva vidare med hjälp av den växande lärjungaskaran och de kommande församlingarna 
som vi nu tillhör.  Allt med hjälp av samme Helige Ande.  
 
10/4, 2018: Dag 18 – Dag 28, Markus kapitel 4, 5 till 6:29  
Det första Jesus säger finns i Mark 1:15 ” Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på 
budskapet”. Sen står det lite här och där att han undervisade. Men vad sa han? Han undervisade i 
liknelser. Det första han säger eller frågar: Hur dan jordmån har du? Det är som han ville säga: Har du 
gödslat tillräckligt så att mitt Ord slår rot? Eller talar och undervisar jag för döva öron och dålig 
jordmån? Vi har hört om den olika jordmånen: vägkanten där fåglarna äter upp, bland stenar och 
torra ställen, bland tistlar och sen den bördiga jorden. Den viktiga frågan är hur får jag god jordmån? 
Har du frågat dig det? Vad behövs för mig? Lite längre fram talar Jesus om ett ”litet” Gudsrike där 
man tar emot Ordet, fröet gror, skörden växer, ljuset lyser upp. Gudsriket segrar. Är vi med i den 
processen? Där vi växer av oss själva men inte vet hur?  Jesus förkunnade Ordet för dem? Vi har inte 
Jesus framför oss. Vad har vi istället. Jo Bibeln, där finns Ordet. Där finns näringen och det som ska bli 
den bördiga jordmånen. Om vi inte lyssnar eller läser vad händer då? 



Det är inte bara promenader, mat, helande eller undervisning. Snart sätter kaos in. De är jordnära 
fiskare och känner sjön. Nu har de aldrig varit så rädda. Så mycket har det aldrig blåst. Nu drunknar 
de. De trodde att Jesus brydde sig om dem och när som helst kommer den största vågen och allt är 
slut. Dödsskräcken. 
Varför litar ni inte på mig? Har jag har all tillit till Jesus? När du är i din kammare har du prövat, när 
du haft honom framför dig, säga: Jesus jag litar på dig helt! Ja 100%.  
Kvinnan var nära Jesus och litade 100% och Jesus kände när kraften gick ur honom för att hela henne. 
Hur nära är du Jesus? Är du närmare honom nu än för några år sen? Ja, nej, vet inte? 
Är du så nära så att du hör hans sändningsord? ”Gå, jag ger dig makten. Var inte rädd!”  
 
8/5 2018: Dag 29 – Dag 42, Markus kapitel 6:30 till 9:1 
Vad gömmer sig mer i texterna vi läser.  Jo det är mer än det vi lärde i söndagsskolan. Markus tar 
med dessa händelser som visar stark koppling till vad Gud gör i GT. Gud ger folket mat i öknen. Det 
regnar manna från himmeln. Jesus låter 5000 människor i strukturerad form få bröd och fisk i 
grupper om 100 eller 50. Sen går Gud framför Israels folk genom Röda Havet. Där gick de på 
havsbotten nu går Jesus på havets vågor. Först skickar Jesus hem lärjungarna för att fara över sjön 
medan han blir kvar och sen sänder hem 5000 män som är mätta. Vad tror du Jesus sa till folket? 
Någon typ av sändningsord var det med helighet i. Därefter gick han upp på ett berg för att be. Jesus 
äter som oss men han behövde även näring från Gud. Det var en helig handling att i lugn och ro möta 
sin Fader. 
Moses fick hjälp av Gud i öknen men nu är det Jesus själv som gör undren. Jesus är så oändligt 
mycket mer än en profet.  Det är något att ta till sig i dagens uppblandning av religioner. 
 
Vi ska stanna till vid Mark. 7:24. Mötet med en kvinna som sticker ut och vinner dialogen med Jesus. 
Jesus är här ensam. Det är synd att denna lilla text inte predikas över, då den förmodligen är central 
för den ibland kristna patriarkala synen på kvinnan. Här finns hon utan man men med sjuk dotter. 
Här kommer Jesus till ett hus där det kanske finns judar. I övrigt är vi nu närma medelhavskusten i 
Syrien, där hedningar lever. 
Här blir Jesus ställd inför en kvinna som vet sin plats längst ned i samhället: ensam, fattig kvinna med 
sjukt barn, är kanske född i området men kommer senast från Grekland, alltså hedning. Men hon kan 
argumentera med hela sitt intellekt och kroppsspråk fastän hon har hela bördan av att klara 
livhanken. Här talar Guds Ande både med Jesus och kvinnan. Vilket språk, med hundar under bordet, 
smulor som barnen lämnar kvar.   
Men kvinnan övertygar Jesus att frälsning och helande är för hela mänskligheten. Jesus är 
gränsöverskridande. Sen vet vi bara att kvinnans barn blev friskt. Vad blev det av kvinnan och 
dottern? Blev de medlemmar senare i en kristen församling. Jesus gick ensam tillbaka till Galileiska 
sjön.  Bröt mot alla regler och botade en oren man i ett orent område med sitt eget spott. Han begick 
alla fel man kunde göra.  
 
5/6 2018: Dag 43 – Dag 56, Markus kapitel 9:2 till 11:14 
Nu har vi nått andra halvan av Markus. Nu citerar jag Linda Alexandersson. Tills nu har Markus 
försökt beskriva vem Jesus är och gudsrikestanken. Nu i den andra halvan ligger fokus på lidandets 
väg och lärjungaskap. Första delen var Johannes dop med Guds presentation av Jesus: Detta är min 
älskade Son. Men nu kommer tillägget: ”Lyssna till honom”.  Men det hör inte de tre lärjungarna 
uppe på Förklaringsberget. De vill ha det mysigt och skönt och bygga kojor. Jesus tar ned dem till 
verkligheten igen. De ska Lyssna. De ska Följa. 
Men där nere är det kris. Det verkar inte som det funkar. Var gör tvivlet och den tunna tron med oss. 
Jag som går i kyrkan och hört predikan tusentals gånger. Det känns som jag är desillusionerad.  
Och så detta med Lidandet. Vi förstår inte heller och inte vågar vi fråga eller samtala om det.  



Varför ska Jesus utlämnas? Guds älskade Son. Åt det religiösa etablissemanget. Som sen skickar över 
Jesus till hedningarna. Göra narr av honom, spotta på honom, prygla honom och till sist genom tortyr 
döda honom. 
Snart är de framme i Jerusalem. En lång väg hela tiden fylld av undervisning. Är vår livsresa fylld av 
Undervisning? Om inte har du funderat på varför?  Nu gör Jesus tre symbolhandlingar. Allt väl 
regisserat. Folket ropar Rädda Nu!!  Han förbannar fikonträdet. Ett tecken på Guds dom. Sen kommer 
den tredje symbolhandlingen: Jesus ger sig på tempelkulten. Han utmanar det ekonomiska imperiet. 
Fattiga människor utnyttjades ekonomiskt.  Ni behöver inte gå till templet eller kyrkan för att be.  Ni 
behöver tro för att be. Inga syndoffer behövs. Ni behöver förlåta varandra för att få förlåtelse. Tro, 
tillit och gemenskap är vad som behövs. Inte religiösa institutioner. 
Bara ca 30 år därefter inleds judarnas uppror mot romarna. 4 år därefter har upproret kvävts och 
templet totalt förstörts. ” Inte ens sten på sten ska lämnas”. Men under tiden verkar Anden, 
Försoningen är manifesterad och nya församlingar bildas i Jerusalem. Mitt i krig och lidande firar Jesu 
nya lärjungar nattvarden och Gudsriket lever kvar i den nya friheten men med mycket lidande och 
död.     
 
  
Nästa Läsargruppssamling är 11/9, 2018, 19:00.  Vi fortsätter med Dag 57 till Dag 70 sidorna 137 - 
164. Omkring Mark 11–13 

Ta en penna och skriv ned i boken de tankar eller frågor du har för varje avsnitt. Vi samtalar om dessa 
tankar och frågor vi har. Skriver du inte ned eller kladdar i boken glömmer du oftast dina funderingar 
och reflektioner. 

 

Läs och arbeta med dina tankar och gör noteringar. Guds Ande talar till dig.  

Dessa små sammanfattningar är skrivna av Thomas Fogelberg, som haft samlingens frågor, 
anteckningar, guiden: ”Möte med Markus” av Linda Alexandersson och bibeln framför sig.  


