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Jesus	lider	og	dør,	Markus	14:26-15:47	
Sett deg/dere gjerne ned med Bibelen og les gjennom denne dagens hendelser, f eks fra 
Markusevangeliet. Markus 14:26 til 15:47. Denne teksten starte allerede 
torsdagsnatta, når Jesus og disiplene er ferdige med påskemåltidet – og de er på vei ut 
til Getsemanehagen. 
 
Om du vil fordype deg i noen av avsnittene, kan du kanskje velge ett av de mest 
sentrale tekstutdragene denne dagen: 
 
Markus 15: Så førte de Jesus ut for å korsfeste ham. 21 Og de tvang en mann som gikk 
forbi, til å bære korset hans, det var Simon fra Kyréne, far til Aleksander og Rufus. 
Han var på vei inn fra markene. 22 De førte Jesus ut til et sted som heter Golgata – det 
betyr Hodeskallen. 23 De ville gi ham vin med myrra i, men han tok ikke imot 
den. 24 Så korsfestet de ham og delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om 
hvilket plagg hver skulle få. 25 Det var ved den tredje time de korsfestet 
ham. 26 Innskriften med anklagen mot ham lød: «Jødenes konge». 
    27 Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på høyre og en på venstre side av 
ham. 28 *Og det skriftordet ble oppfylt som sier: Han ble regnet blant 
lovbrytere.• 29 De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: «Se nå, du som river 
ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! 30 Frels deg selv og stig ned fra 
korset!» 31 På samme måte hånte også overprestene og de skriftlærde ham og sa til 
hverandre: «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse! 32 La nå Messias, 
Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro!» Også de som var korsfestet 
sammen med ham, hånte ham. 
 
33 Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet helt til den niende 
time. 34 Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: 
          « Eloï, Eloï, lemá sabaktáni?» 
Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» 35 Noen av dem som sto 
der, hørte det og sa: «Hør, han roper på Elia.» 36 Da løp en bort og fylte en svamp med 
vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. Han sa: «Vent, la oss se om 
Elia kommer for å ta ham ned.» 37 Men Jesus ropte høyt og utåndet. 38 Og forhenget i 
tempelet revnet i to, fra øverst til nederst. 39 Da offiseren som sto rett foran ham, så 
hvordan han utåndet, sa han: «Sannelig, denne mannen var Guds Sønn!» 
    40 Det var også noen kvinner der som sto på avstand og så på. Blant dem var Maria 
Magdalena, Salome og Maria, mor til Jakob den yngre og Joses. 41 De hadde fulgt 
Jesus og tjent ham da han var i Galilea. Det sto også mange andre kvinner der som var 
kommet opp til Jerusalem sammen med ham. 
 
 



 

Oppskrift: 
Her er en svært enkel versjon av den klassiske Lectio Divina. Før dere starter: Avklar 
hvem som er gruppa. Er det familien? Er du husstand med kun én person kunne du 
avtale med noen andre at dere møtes på en digital plattform (Facetime/ Teams/ 
Zoom/ messenger) for å gjøre dette sammen. 
 

1) Les gjerne hele Lukasteksten (14:26-15:47) om du har anledning.  
2) Hver enkelt får noen minutter (10-20 minutter, avhengig av gruppens 

størrelse/ alder / kjennskap til hverandre/ setting o.l) til ettertanke, bønn og 
refleksjon rundt versene i Lukas 15:20-41 (se foregående side, hvor teksten er 
lagt inn). Hvordan er hendelsesforløpet – er det noe du særlig legger merke til? 
Var det noe i teksten som særlig rørte ved deg? Dvel ved teksten. Hva trådte 
fram? Et ord? En setning? Et uttrykk? Hva landet i deg? 

3) Del med hverandre. Ha lyttegruppe: Det betyr at man tar runden i «kretsen» 
og alle får dele noe de er komfortable med, uten at noen kommenterer. Etter 
at alle har delt kan dere ev. samtale videre om noe som ble viktig etter at vi 
har lyttet til hverandre. 

4) Avslutt enkelt med bønn: Fader Vår/ at én ber/ at hver enkelt skriver eller 
tegner en bønnelapp som legges i en bønnekrukke. Denne kan så bes for/ at 
dem som vil får be 1-2 enkle bønnesetninger hver. Kanskje har dere andre 
måter dere trives med å be sammen på. 

 


