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Ingen er  
uden håb







Markus
5,21-43C

Dit liv ligger i dine hæn-
der… Der findes ikke så-
dan noget som en håbløs 
situation. Hver eneste om-
stændighed i dit liv kan 
ændre sig! 
Rhonda Byrne4

Positiv tænkning er en cen-
tral overbevisning i selv-
hjælps-bevægelsen. Hvor 
fornuftigt synes du, det er at 
’tro på dig selv’ uanset hvad?

Kan du komme i tanker om 
nogen omstændigheder, der 
ikke kan ændres ved positiv 
tænkning?
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Jesu omdømme tiltrækker store forsamlinger.
Folk kom rejsende langvejs fra for selv at opleve det, de hav-
de hørt om denne mand, hans budskab og (først og frem-
mest) hans mirakler. Jesus var tydeligvis tilbageholdende 
med at blive berømt som en mirakelmager, og dog fortsatte 
han med at helbrede folk.

Som vi vil se igen i dette studie, helbredte Jesus, når han 
blev konfronteret med lidelse og angst hos dem, der kom til 
ham. Det var måske ikke det, han var kommet for, men det 
var det, han gjorde.

Indtil nu har vores udvalgte tekster fra Markus’ beretning 
opbygget et billede af Jesus gennem hurtige sekvenser af 
korte historier. I dette kapitel sættes tempoet ned, og Mar-
kus retter vores opmærksomhed mod to ganske modsæt-
ningsfyldte personer, som begge kommer til Jesus i stor 
nød.

Den levende detaljerigdom i disse hændelser antyder, at 
Markus i høj grad bygger på øjenvidneberetninger fra be-
givenhederne.

Historisk kontekst
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Læs Markus 5,21-24
21Så snart Jesus var nået tilbage over søen og gået i land, samledes en 

stor skare mennesker omkring ham. Mens han endnu stod nede på søbred-
den, 22kom en synagogeforstander derhen. Hans navn var Jairus. Da han 
kom hen til Jesus, faldt han på knæ foran ham 23og bad indtrængende: »Min 
lille datter ligger for døden derhjemme! Men hvis du kommer og lægger 
hænderne på hende, så vil hun blive rask og leve!«

24Jesus gik med ham, men en vældig masse mennesker trængtes stadig 
om ham.

Trods Jesu voksende omdømme kan det godt have syntes mærke-
ligt og upassende for folk at se en respekteret synagogeforstander 
falde ned for fødderne af denne selvudnævnte, landlige rabbi – især 
på grund af den stigende misbilligelse, de religiøse autoriteter 
udtrykte.

1 Hvad antyder Jairus’ opførsel og ønske om hans si-
tuation?

2 Det var almindelig religiøs praksis at lægge hænder-
ne på de syge, det ville Jairus også have gjort for 
andre. Hvad er slående ved den måde, Jairus beder 
Jesus om dette?

Som opfølgning på Jairus’ ønske, fortæller Markus os bare, at 
Jesus gik med ham.
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3 Hvorfor tror du, Jesus fortsætter med at imødekom-
me disse ønsker, når man tager i betragtning, hvor 
tilbageholdende han er med at blive kendt som en mi-
rakelmager?

Læs Markus 5,25-34
25Mellem de mange mennesker var der en kvinde, som igennem 12 år hav-

de lidt af vedvarende blødninger. 26I alle de år havde hun gennemgået meget 
hos forskellige læger, og selv om hun havde brugt alle sine penge i håbet 
om at blive rask, var hendes tilstand ikke blevet bedre – tværtimod. 27-28Hun 
havde hørt, hvad folk fortalte om Jesus, og hun trængte sig nu frem gennem 
mængden for at nå hen til ham. »Hvis bare jeg får rørt ved hans bedesjal, bli-
ver jeg helbredt,« tænkte hun. Forsigtigt rørte hun bagfra ved sjalet. 29Straks 
standsede blødningerne, og hun kunne mærke, at hun var blevet rask.

30Jesus standsede op og vendte sig om, for han havde mærket, at en 
helbredende kraft var strømmet ud fra ham. »Hvem var det, der rørte ved 
mit sjal?« spurgte han.

31»Hele mængden maser jo ind på dig,« indvendte disciplene. »Og så 
spørger du, hvem der har rørt ved dig?«

32Jesus blev imidlertid stående og så sig omkring for at få øje på den, 
der havde gjort det.
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33Den forskrækkede kvinde kom frem. Hun rystede af sindsbevægelse, 
for hun vidste jo, hvad der var sket. »Det var mig,« sagde hun og faldt på 
knæ foran ham. Og så fortalte hun det hele. 34»Min ven, det var din tro, der 
reddede dig,« sagde Jesus. »Gå med fred! Du er nu fuldstændig helbredt.«

4 Hvad får vi i vers 25-28 at vide om kvinden i flokken, 
der rørte Jesus? Hvordan har hun mon haft det?

På hvilke måder synes hendes situation desperat og 
uden håb?

Oven i den kroniske sygdom betød kvindens tilstand også, at hun 
blev socialt isoleret på grund af den kulturelle stigmatisering, der 
knyttede sig til hendes blødning. Desperat, efter at hun havde 
brugt alle sine penge på lægers behandlinger, tog hun det risika-
ble skridt ind i mængden for at komme tæt på Jesus. Én berøring, 
tænkte hun, kunne måske være nok til at helbrede hende.

5 Hvorfor tror du, kvinden var forskrækket, da hun blev 
bragt hen til Jesus – i stedet for at være henrykt over 
sin helbredelse?

6 Hvordan viser disse vers Jesu ømhed over for den de-
sperate kvinde?
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»Jesus sagde: 'Vær 
ikke bange. Du skal 
bare tro på mig.'«

Markus 5,36



7 Jesus kunne have ladet hende blive helbredt helt stil-
færdigt, men i stedet skaber han opmærksomhed om-
kring hende. Hvorfor tror du, Jesus fik kvinden til at 
tale med ham om sin helbredelse så offentligt? Hvad 
ville han have hende til at forstå?

8 På hvilke måder er denne kvinde anderledes end Jai-
rus? Hvad har de alligevel til fælles? Hvad viser det os 
om Jesus, at han udskød hjælpen til Jairus for at møde 
denne unavngivne kvindes behov?

Læs Markus 5,35-40
35Mens han endnu stod og talte med hende, kom der nogle til Jairus 

med en besked fra hans hjem: »Din datter er død,« sagde de til ham. »Der 
er ingen grund til at ulejlige mesteren mere.« 36Jesus hørte, hvad der blev 
sagt, og sagde henvendt til Jairus: »Vær ikke bange. Du skal bare tro på 
mig.«

37Jesus ville ikke have andre med sig hen til Jairus’ hjem end Peter, Ja-
kob og dennes bror Johannes. 38Da de kom derhen, var der en vældig 
larm. Folk græd og jamrede højlydt inde i huset. 39Jesus og disciplene gik 
indenfor. »Hvorfor græder og jamrer I sådan?« spurgte han. »Den lille pige 
er ikke død. Hun sover bare.« 40De lo ad ham, men han bad dem alle gå 
udenfor og tog kun den lille piges far og mor og de tre disciple med ind i 
det værelse, hvor hun lå.
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Man kan forestille sig Jairus’ og disciplenes frustration. Set fra 
deres perspektiv havde Jesus forsinket sin hjælp til et kritisk sygt 
barn fra en vigtig familie for at tale med en unavngiven kvinde om 
en kronisk tilstand, der havde stået på i 12 år. Nu finder vi ud af, at i 
løbet af forsinkelsen er barnet dødt. 

9 Hvordan kan det mon være, at alle i Jairus’ hjem havde 
mistet ethvert håb for den lille pige, selv om Jesus var 
kendt som en helbreder?

10 Tænk over Jesu reaktion. Hvordan står det i modsæt-
ning til deres manglende håb? Hvad tror du, effekten 
ville være af Jesu ord, hvis det viste sig, at han tog fejl?

Læs Markus 5,41-43
41Han gik hen til sengen, tog pigens hånd og sagde: »Stå op, min 

pige!« 42Straks rejste hun sig op og begyndte at gå omkring. Hun var 12 
år gammel. Forældrene stod og stirrede med åben mund.  43»I må ikke 
sige det til nogen,« sagde Jesus strengt, »og sørg for, at hun får noget 
at spise.«

11 Hvordan reagerer Jesus på dødens realitet? Hvordan 
taler han til pigen?
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Hvad betyder det 
for os?

To gange i denne beretning har Jesus understreget vigtigheden af 
at tro på ham.

12 Prøv at forestille dig, at denne beretning var det ene-
ste, du havde til at hjælpe dig med at forstå betydning-
en af ordet ’tro’. Hvad er tro? Hvordan føles den? Hvad 
indebærer den?

Tro på Jesus er et vigtigt tema hos Markus, et tema som let bliver 
misforstået. Helt enkelt sagt, handler det om at opgive tiltroen 
og tilliden til os selv og vores egne ressourcer og i stedet sætte 
vores tiltro til Jesus som den eneste, der kan imødekomme vores 
dybeste behov.

Som med kvinden og Jairus træder troen stærkest frem hos dem, 
der ellers oplever at være magtesløse og uden håb.  

13 Hvilke ting håber du, vil bringe fred eller tilfredsstillel-
se i dit eget liv? Har du nogensinde stillet spørgsmåls-
tegn ved, om disse ting kan give det, du søger efter?
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• Rabbi – Jødisk lærer

Har du spørgsmål om Jesu syn på kvinder? 
Gå til kfs.dk/uncovermarkus

Ordliste

?

14 Kan du forstå, hvorfor folk satte deres lid til Jesus?

Hvad kan du se i Jesus, som måske kan opmuntre dig 
til at sætte din lid til ham?
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Hvem – en kort video
Se den på kfs.dk/uncovermarkus
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