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Den verden,  
vi alle ønsker 
os, er nær





STUDIE A



Markus
1,14-45A

Mange af os er motiverede af 
håbet om en bedre fremtid – 
for os selv, vores nærmeste 
og vores verden.

Hvor leder folk, du kender, 
efter motivation og håb?

Hvor forhåbningsfuld er du 
selv i forhold til fremtiden?
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Markus skrev fra den store by Rom i anden halvdel af det første århundrede.

Han var med i en lille, forfulgt jødisk sekt, der på den tid negligerende blev 
kaldt »galilæerne«. Folk betragtede dem som følgere af en intetsigende reli-
giøs leder fra et sted uden særlig betydning.

Alligevel begynder Markus sin korte biografi om denne religiøse leder med 
en bemærkelsesværdigt dristig påstand. Med omhyggeligt udvalgte ord, der 
både skal ramme hans jødiske og hedenske læsere, indleder han:

Begyndelsen på evangeliet om Jesus Kristus, Guds søn.1

Markus 1,1

For romerne var udtrykket ’evangelium’ (ordret ’gode nyheder’) velkendt poli-
tisk jargon. Det blev brugt, når man bekendtgjorde store historiske øjeblikke, 
så som når kejsere kom til magten. For jøderne var det et endnu mere ladet 
ord.

Det genkaldte ældgamle håb om en kommende tid, hvor Gud selv ville kom-
me som konge og bringe helbredelse, retfærdighed og befrielse til en brudt 
verden.

Markus vil have sine læsere til ikke at være i tvivl om den verdensomvælten-
de betydning af det, han påstår om Jesus. Ifølge Markus er verdenshersker-

Historisk kontekst
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ne intet i sammenligning med denne jødiske galilæiske lærer. I Jesus er Gud 
selv kommet ind i verden for at rette den op.

Det virkede dengang som nu fuldstændig vanvittigt. Hvad fik Markus og de 
andre galilæere til at komme med denne bemærkelsesværdige påstand? 
Hvorfor var de endda villige til at blive slået ihjel af romerne for den? Hvad 
kunne de have set, som fik dem til at tro på, at Jesus var Guds søn?

Det er dette, Markus vil hjælpe os med at afdække, mens vi tænker over hans 
evangelium.

Markus’ første kapitel foregår i høj hastighed. Det må læses næsten som en 
notesbog. Han beskriver begivenheder som snapshots, der tilsammen be-
gynder at danne et billede.

Vi vil læse et afsnit og derefter standse op og trække vejret.
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14Kort tid efter blev Johannes sat i fængsel af kong Herodes, og Jesus 
begyndte at gå rundt i Galilæa og fortælle om Gud. 15»Nu er tiden inde!« 
sagde han. »Nu er Guds rige kommet. I skal ændre jeres indstilling og tro 
på det glædelige budskab, som jeg bringer jer.«

16En dag, da Jesus gik langs bredden af Galilæasøen, fik han øje på 
to mænd, som var i færd med at fiske med kastenet i søen. Det var Si-
mon og hans bror Andreas.  17»Kom med mig, så skal jeg gøre jer til 
menneskefiskere!« råbte Jesus til dem. 18Øjeblikkelig forlod de deres net 
og fulgte ham som hans disciple.

19Lidt længere henne på stranden fik Jesus øje på Zebedæus’ sønner, 
Jakob og Johannes. De sad i deres båd og rensede nettene. 20Da Jesus 
kaldte på dem, gik de straks med ham. De efterlod deres far i båden sam-
men med de folk, han havde i arbejde.

21Snart efter nåede Jesus og hans disciple frem til Kapernaum. Da det 
blev sabbat, gik de ind i synagogen, og Jesus fik anledning til at undervise 
der. 22Hans ord gjorde dybt indtryk på de forsamlede, for han talte med en 
autoritet, som de ikke var vant til fra de skriftlærde.

23Blandt tilhørerne var der en mand, som var plaget af en ond ånd. 24Plud-
selig begyndte den onde ånd i manden at råbe: »Lad os være i fred, Jesus 
Nazaræer! Er du kommet for at ødelægge os? Jeg ved, hvem du er! Du er 
Guds hellige Søn!«
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25»Ti stille, og kom ud af ham,« befalede Jesus. 26Den onde ånd fik man-
den til at ryste voldsomt og fór så skrigende ud af ham.

27De tilstedeværende blev grebet af forfærdelse og begyndte at disku-
tere, hvad der var sket: »Hvad er det her for noget? Det er en helt ny måde 
at undervise på, og sikken en autoritet han har. Selv de onde ånder adlyder 
ham!« 28Det, der var sket, rygtedes hurtigt ud over hele den del af Galilæa.

29Da mødet i synagogen var forbi, gik Jesus, Jakob, Johannes og An-
dreas med Simon hjem. 30Det viste sig, at Simons svigermor lå syg med 
feber, og det fortalte de Jesus. 31Jesus gik straks hen til hende, tog hen-
des hånd og hjalp hende op. Feberen forsvandt med det samme, og hun 
gik i gang med at sørge for mad til dem.

32Da solen var gået ned, og sabbatten dermed var forbi, bragte man en 
masse syge og dæmonbesatte mennesker til Jesus. 33Næsten hele byen 
stimlede sammen uden for huset. 34Jesus helbredte mange mennesker, 
der havde forskellige sygdomme. Desuden uddrev han mange onde ån-
der, men han tillod dem ikke at røbe, hvem han var.

1 Hvad er dit umiddelbare indtryk af det, du lige har læst? 
Hvad forvirrer, interesserer eller forstyrrer dig?

Jesus indtager den offentlige scene med en bekendtgørelse om 
noget, han kalder ’Guds rige’ (vers 15).
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»Hans ord gjorde 
dybt indtryk på 
de forsamlede, for 
han talte med en 
autoritet, som de 
ikke var vant til fra de 
skriftlærde.«
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2 Hvad tror du, Jesus kan have ment med udtrykket 
’Guds rige’? Hvad mener han mon, når han siger, at det 
er ’kommet’?

Hvorfor er det mon så gode nyheder?

Markus vil fortsætte med at udforske dette tema, men hvad han 
end mener, så siger Jesus, at den passende respons er at ændre 
indstilling og at tro. At ændre indstilling er et lave en U-vending 
i tankerne. Jesu bekendtgørelse har så stor betydning, at den 
kræver en radikal forandring af prioriteterne hos dem, som hører 
den. Det næste snapshot (vers 16-20) viser os præcis sådan en 
respons.

3 Hvor let synes du, det er at få disse fire fiskeres hand-
linger til at give mening? De forlod deres familier, pro-
fessioner og hjem for at følge Jesus. Hvad kunne have 
ledt dem til at tage dette skridt, som syntes så ufor-
svarligt?

4 Hvad antyder det om Jesus, at han er i stand til at opnå 
sådan en respons?

Næstefter besøger Jesus den lille by Kapernaum ved Galilæasøen 
(vers 21-34).
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5 Ordet, som er oversat med ’gjorde dybt indtryk’, rum-
mer også frygt og uro. Hvad fremkaldte denne reakti-
on på Jesus?

6 På den tid fik man ’autoritet’ ved at være kongelig eller 
guddommelig. Hvad tror du, fik folk til at beskrive Je-
sus som en, der talte med autoritet (vers 22)?

7 Den aften kom ’næsten hele byen’ til det sted, hvor Je-
sus opholdt sig (vers 32-34). Kan du forstå, hvad der 
gjorde, at folk blev tiltrukket af Jesus?

Tror du, du ville være blevet draget mod ham?

Hele vejen igennem de indledende kapitler af sit evangelium, 
præsenterer Markus os for en person, der tilsyneladende sker 
ekstraordinære ting omkring. Med ét ord fra Jesus forlader sygdom-
men mennesker, og de, der er i åndeligt fangenskab, bliver sat fri.

Interessant nok begynder vi alligevel i det næste snapshot at se, at 
Jesus ikke har det godt med sit tiltagende mirakel-ry.
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35Næste morgen stod Jesus op længe før daggry og gik alene ud til 
et øde sted for at bede. 36Simon og de andre gik noget senere ud for 
at lede efter ham. 37Da de fandt ham, sagde de: »Alle folk spørger efter 
dig.« 38»Lad os tage hen til de andre landsbyer,« sagde Jesus. »De skal 
også høre det budskab, jeg er kommet for at fortælle.«

39Så vandrede Jesus gennem hele Galilæa og fortalte sit budskab i sy-
nagogerne, og han befriede mange mennesker fra dæmonernes magt.

40En dag kom der en spedalsk mand til Jesus. Han faldt på knæ og bad 
indtrængende om at blive helbredt. »Hvis du vil, kan du gøre mig rask!« 
sagde han. 41Jesus fik dyb medlidenhed med ham, rakte hånden ud og 
rørte ved ham. »Det vil jeg!« sagde Jesus. »Bliv rask!« 42I samme øjeblik 
forsvandt spedalskheden. Manden var totalt helbredt. 43Jesus sagde da 
til ham: 44»Lad være med at fortælle det her til nogen. Men gå hen og 
lad dig undersøge af en præst, så du kan blive erklæret rask. Husk at 
medbringe den offergave, som Toraen foreskriver for spedalske, der er 
blevet helbredt.«

45Men da manden gik derfra, råbte han til højre og venstre, at han var 
blevet helbredt. Folk stimlede nu sammen i store klynger omkring Jesus, 
og fra den dag var det umuligt for ham at gå ubemærket ind i en by. Han 
opholdt sig på øde steder, men selv dér kom folk til ham alle vegne fra.

8 Hvilke forskelle finder du, hvis du sammenligner Jesu 
reaktion på den pludselige popularitet med Simon og 
vennernes reaktion?
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Hvad betyder  
det for os?

Da Jesus helbreder den spedalske mand, giver han ham en for-
maning om ikke at sige det til nogen (vers 43-44). Tidligere, da 
Jesus uddrev dæmoner, bad han dem om at tie og ikke ’røbe, hvem 
han var’ (vers 25 og 34).

9 Overrasker dette dig? Hvorfor tror du, Jesus er så 
hemmelighedsfuld om, hvem han er, og hvad han kan?

Jesu bekendtgørelse af det kommende ’Guds rige’ følges af et 
udbrud af mirakuløse helbredelser. De er ikke bare imponerende 
magtdemonstrationer; faktisk ville Jesus nødig skabe opmærk-
somhed omkring dem. De skal nærmere ses som tegn på en 
ødelagt verden, der bliver genopbygget; de er en forsmag på, 
hvordan det vil være, når Gud er konge. En forfatter formulerer det 
sådan:

Jesu helbredelser er ikke overnaturlige mirakler i en naturlig 
verden. De er det eneste rigtigt ’naturlige’ i en verden, som er 
unaturlig, dæmoniseret og såret..2

10 Hvordan ser du på påstanden om, at vores verden ikke 
er, som den  burde være?
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Har du spørgsmål om opstandelsen? 
Gå til kfs.dk/uncovermarkus

Ordliste

?

• Kapernaum – fiskerby på den nordlige bred af Galilæasøen
• Dæmonbesat – styret af onde ånder
• Galilæa – region i det nordlige Israel
• Spedalskhed – smitsom hudinfektion
• Synagoge – jødisk helligdom

11 Hvordan forestiller du dig, at ’den verden, vi alle øn-
sker’, ville se ud?

12 Hvilke spørgsmål efterlader Markus’ åbningskapitel 
dig med?
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