8/1 Markus 2:1-12
1 Några dagar senare kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var
hemma 2 samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren. Och han
förkunnade ordet för dem.
3 Då kom man till honom med en förlamad som bars av fyra män. 4 När de för folkmassans
skull inte kunde komma fram med honom till Jesus, tog de bort taket över platsen där han
var. De gjorde en öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. 5 Jesus såg deras tro
och sade till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna."
6 Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: 7 "Varför talar han så? Han
hädar! Vem kan förlåta synder utom Gud?" 8 Jesus förstod genast i sin ande att de tänkte så
inom sig, och han sade till dem: "Varför tänker ni så i era hjärtan? 9 Vad är lättast, att säga till
den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Res dig, ta din bädd och gå? 10 Men för att
ni ska veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder, säger jag dig" – och nu
talade han till den lame: 11 "Res dig, ta din bädd och gå hem!" 12 Då reste mannen sig upp,
och genast tog han sin bädd och gick ut inför ögonen på dem alla. Och alla blev utom sig av
häpnad och prisade Gud och sade: "Vi har aldrig sett något liknande!"
Reflektion:
Förlåtelse är ett stort ord som kan förvandla en omöjlig situation. Det kan vara för ens egen
del eller för andras. Vågar vi lita på förlåtelsens verklighet när vi kommer till Jesus med våra
livserfarenheter som vi inte vill bära på? Vi får våga vara som den lame mannens vänner som
envisas med att han ska få komma till Jesus. Bli buren till Jesus eller bära andra till Jesus så
han får ta hand om oss.
Bön:
Be om kraft att våga lita på förlåtelsens verklighet, vad andra än kan säga eller tycka.

9/1 Markus 2:13-17
13 Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom, och han undervisade

dem. 14 När han gick vidare såg han Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset. Han sade till honom:
"Följ mig!" Då reste sig Levi och följde honom.
15 När Jesus sedan låg till bords i hans hus, var det många tullindrivare och syndare som låg
till bords tillsammans med honom och hans lärjungar. Det var många som följde
honom. 16 De skriftlärda bland fariséerna fick se att han åt med syndare och tullindrivare,
och de frågade hans lärjungar: "Varför äter han med tullindrivare och syndare?" 17 Jesus
hörde det och sade till dem: "Det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har
inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare."
Reflektion:
Det är lätt att förtjusas av det som ser perfekt ut. Man ska umgås med redigt folk och inte
vara i närheten av olämpligt umgänge. Jesus gör precis tvärt om, han umgås med de man
inte vill vara i närheten av. Och han förvandlar deras situation.
Bön:

Hjälp mig att se hur Jesus kan förvandla en människas situation. Även min.

10/1 Markus 2:18-22
18 Johannes lärjungar och fariséerna fastade. Då kom några och frågade Jesus: "Varför fastar
Johannes lärjungar och fariséernas lärjungar, men inte dina lärjungar?" 19 Jesus svarade:
"Bröllopsgästerna kan väl inte fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge de har
brudgummen hos sig kan de inte fasta. 20 Men det ska komma dagar när brudgummen tas
ifrån dem, och då, på den dagen, kommer de att fasta.
21 Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall river det nya tyget
bort ännu mer från den gamla manteln och revan blir värre. 22 Och ingen häller nytt vin i
gamla säckar. I så fall spränger vinet säckarna och både vinet och säckarna förstörs. Nej, nytt
vin häller man i nya säckar."

Reflektion:
Vad är viktigt i våra liv? Finns det saker i livet vi kan behöva få perspektiv på som vi kanske
glömt? Vi kanske fyller vårt liv med saker som gör sönder oss fast det verkar vara fräscht?
Vissa saker kanske vi ska låta bli för att inte gå sönder.
Bön:
Be Jesus visa sådant i livet som du behöver avstå för att bli den du ska vara.

11/1 Markus 2:23-28
23 En sabbat gick Jesus genom några sädesfält, och hans lärjungar började rycka av axen där
de gick. 24 Då sade fariseerna till honom: "Se! Varför gör de sådant som inte är tillåtet på
sabbaten?" 25 Han svarade: "Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män var i
nöd och blev hungriga? 26 Han gick in i Guds hus på översteprästen Ebjatars tid och åt
skådebröden, som bara prästerna får äta, och gav dessutom till dem som var med honom."
27 Sedan sade han till dem: "Sabbaten skapades för människan och inte människan för
sabbaten. 28 Alltså är Människosonen Herre också över sabbaten."

Reflektion:
Sabbaten är en vilomöjlighet men den är inte rigid. Den är till för dig för att kunna vila och få
påfyllning från Herren. Ser du Guds kärlek till dig i vilan? Han vill dig väl och vill umgås med
dig.
Bön:
Be om att sabbbatsdagen/vilodagen verkligen blir en vilodag för dig i gemenskap med Jesus.

12/1 Markus 3:1-6
1 En annan gång gick Jesus till synagogan, och där fanns en man som hade en förtvinad
hand. 2 De vaktade noga på Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten, för de
ville få något att anklaga honom för. 3 Han sade till mannen med den förtvinade handen:
"Ställ dig här i mitten." 4 Sedan frågade han dem: "Är det tillåtet att göra gott på sabbaten
eller att göra ont? Att rädda liv eller att döda?" Men de teg. 5 Då såg han sig omkring med
vrede, bedrövad över deras hårda hjärtan, och sade till mannen: "Räck fram din hand." Han
räckte fram sin hand, och den var nu återställd.
6 Men fariséerna gick ut och började genast göra upp planer med herodianerna för att döda
honom.

Reflektion:
Mannens hand blev frisk. Ingen ifrågasatte undrets verklighet, det var en självklarhet att det
kunde ske. Frågan var om det gick an på sabbaten. Guds omsorg är alltid tillgänglig när som
helst och var som helst. Väcker det glädje eller irritation? Får Gud göra under med oss och
genom oss idag? Vad har vi för förväntan?
Bön:
Tacka för att undrens tid inte är förbi utan är fullt möjligt också idag, när som helst. Be om
förväntan att Gud vill ingripa i situationer.

13/1 Markus 3:7-12
7 Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön, och en stor skara från Galileen följde
efter. Också från Judeen, 8 Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och området
runt Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror när de hörde talas om allt han gjorde.
9 Jesus sade åt sina lärjungar att hålla en båt redo för honom så att han inte skulle bli trängd
av folkmassan, 10 för han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig inpå
för att få röra vid honom. 11 När de orena andarna såg honom, kastade de sig ner för honom
och ropade: "Du är Guds Son!" 12 Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.

Reflektion:
Jesus gör märkliga saker som förvandlar liv. Många vittnar om det Jesus gjort med dem och
det väcker nyfikenhet på vem Jesus är och vad han kan göra. Ta vara på vittnesbörd från
människor och ta det till oss, för då växer vi i tro på vem Jesus är och vad han kan göra. Och
våga vittna om vad Jesus gjort för dig, hur stort eller litet det än kan vara.
Bön:
Be om frimodighet att vittna så andra får en nyfikenhet på Jesus och kan lära känna honom.

14/1 Markus 3:13-19
13 Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom
till honom. 14 Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara med honom, och han
skulle sända ut dem att predika 15 och ha makt att driva ut onda andar. 16 Han utsåg dessa
tolv: Simon, som han gav namnet Petrus, 17 Jakob, Sebedeus son, och Johannes, Jakobs bror
– dem kallade han Boanerges, det betyder Åskans söner – 18 dessutom Andreas, Filippus,
Bartolomeus, Matteus, Tomas, Jakob, Alfeus son, Taddeus, Simon seloten 19 och Judas
Iskariot, han som förrådde honom.
Reflektion:
Utvald. Ett starkt ord men Jesus väljer ut vanligt folk till att bli apostlar. De var lika oss, vi är
olika och de liksom vi har olika egenskaper. Det var inga perfekta människor. T.ex. Jakob och
Johannes kallades åskans söner antagligen för att de var lite hetsiga till humöret. Men Jesus
ville använda dem ändå. Han kan använda dig också på ett eller annat sätt. Ingenting är
omöjligt för Jesus om vi bara gör oss tillgängliga för honom.
Bön:
Be att Jesus ger visshet om hur han vill använda dig, trots allt som du tänker är hinder för att
han skulle kunna använda dig.

