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Markus
8,22-33; 9,30-37D

Klokken var 07.51 en fredag 
midt i myldretiden… Ingen 
vidste det, men violinisten, 
der stod uden for metroen, 
var en af de dygtigste klas-
siske musikere i verden og 
spillede noget af den mest 
udsøgte musik, der nogen-
sinde er blevet skrevet, på 
en af de mest værdifulde 
violiner der nogensinde er 
blevet lavet.5

Ud af de 1097 personer, der 
kom forbi Joshua Bell den 
morgen, standsede kun syv, 
endda kort, for at lytte. Hvor 
ofte tror du, vi overser vig-
tigheden af det, der er lige 
foran os?

Hvad kan forhindre os i at se 
tingene, som de virkelig er?
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Jesus har gentagne gange forbløffet folk ved at gøre det 
uventede. 

Som reaktion på hans mirakler, hans undervisning og hans 
påstande står folket tilbage med spørgsmålet: ’Hvem er 
han?’. Det kunne ikke rigtig passe, hvis han bare var en rab-
bi eller en revolutionær. Nogle foreslog, at han måske var en 
profet som dem, de havde læst om i deres historie. Andre hu-
skede forudsigelserne om, at en stor profet som Moses eller 
Elias en dag ville vende tilbage for at gøre folk klar til Guds 
rige. Alle spekulerede på, hvad de skulle tænke om ham.

Disciplene virkede ikke mere sikre end alle andre trods deres 
privilegerede adgang til Jesus. I beretningen umiddelbart før 
dagens afsnit havde Jesus udfordret dem på, at de ikke for-
stod ham ved at stille en mængde spørgsmål: »Har I ikke øjne 
at se med?«, »Har I ikke ører at høre med?«, »Har I allerede 
glemt det?«, »Fatter I stadig ingenting?« (Markus 8,18-21).

Men nu er der et gennembrud. På dette vigtige vendepunkt 
i Markus’ beretning erkender disciplene endelig det, som 
Markus proklamerede til sine læsere fra begyndelsen (Mar-
kus 1,1).

Måske begynder tingene at blive tydelige.

Historisk kontekst
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Læs Markus 8,22-26
22Da de ankom til Betsajda, kom folk med en blind mand og bad Je-

sus røre ved ham og helbrede ham. 23Jesus tog den blinde ved hånden 
og førte ham uden for landsbyen. Så spyttede han på den blinde mands 
øjne og lagde hænderne på dem. Derefter tog han hænderne væk igen og 
spurgte: »Kan du se noget nu?«

24Manden så sig omkring. »Ja, jeg kan vist se nogle mennesker, for der 
er noget ligesom træer, der går omkring.

25Jesus lagde igen hænderne over mandens øjne, og nu blev hans syn 
normalt, så han kunne se alt tydeligt. 26Derpå sendte Jesus ham hjem, idet 
han sagde: »Lad være med at sige det til nogen i landsbyen.«

1 Hvilke kendetegn i beretningen om helbredelsen af 
den blinde mand har vi set før? Hvad er usædvanligt?

Ved Jesu første berøring blev manden i stand til at se ting, men 
hans hjerne virkede ude af stand til at skabe mening af det, han så. 
Han havde brug for endnu en berøring fra Jesus for at kunne se 
klart.

2 Dette er en usædvanlig helbredelse. Hvorfor har Je-
sus mon valgt at helbrede denne mand på denne 
måde? Hvad kan det være, han vil vise os?
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3 Tænk over det, du har set om Jesus indtil videre. Hvor-
for tror du, Jesu identitet er genstand for så megen 
spekulation?

Læs Markus 8,27-30
27Jesus og disciplene forlod nu Galilæa og satte kursen mod landsby-

erne omkring Cæsarea Filippi. Undervejs spurgte han dem: »Hvem siger 
folk, at jeg er?«

28»Nogle mener, at du er Johannes Døber, der er kommet tilbage fra de 
døde,« svarede de. »Andre siger, du er Elias eller en anden af de gamle 
profeter, der er genopstået.«

29»Og hvad siger I? Hvem tror I, at jeg er?«

Peter svarede: »Du er Messias, den frelser, vi har ventet på!«

30Jesus advarede dem dog imod at fortælle det til nogen.

4 Jesu spørgsmål til disciplene er direkte og presse-
rende. Hvad får du ud af den kendsgerning, at Jesu 
undervisning så ofte handler om ham selv (frem for fx 
moral eller spirituel praksis)?
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Peters svar, ’Du er Messias’, er enormt betydningsfuldt. Messias 
betød ’den salvede’ og refererede til den jødiske praksis, hvor man 
salvede konger med olie. Men Messias skulle ikke være en almin-
delig konge.

De troede på, at Messias ville bringe al ondskab til ophør, helbrede 
al sygdom og sætte verden i stand til at blive alt det, den kunne og 
skulle være. Hvis Peter har ret, så er den verden, vi alle ønsker her 
næsten. 

5 Markus har allerede ladet os, sine læsere, vide, at Pe-
ter er på rette spor (Markus 1,1), men Jesus advarer 
dem med det samme om at holde det hemmeligt (vers 
30). Hvilke mulige grunde kunne Jesus have til at gøre 
det?

Endelig har disciplene erkendt, hvad Markus erklærede helt i 
begyndelsen af sit evangelium. Men midt i denne indsigt begynder 
Jesus at sige nogle meget forvirrende og foruroligende ting.

Læs Markus 8,31-33
31Derefter gav Jesus sig til at fortælle dem om de lidelser, der ventede 

ham. »De vil forkaste mig alle sammen,« sagde han, »både ypperstepræ-
sterne, de skriftlærde og de øvrige ledere. Til sidst dræber de mig – men 
på den tredje dag står jeg op fra de døde.«

STUDIE D 163163



»Den af jer, der vil 
være den største, 
skal være den 
mindste, en tjener 
for alle.«

Markus 9,35164



32Jesus talte frit ud om det, men Peter trak ham til side og prøvede at 
tale ham fra det.

33Men Jesus vendte ryggen til Peter og irettesatte ham: »Gå væk fra 
mig, Satan! Du forstår jo ikke, hvad der er Guds vilje, men ser det kun fra et 
menneskeligt synspunkt.«

6 Hvordan reagerer Peter på Jesu ord? I hvilken grad 
kan du forstå hans reaktion?

7 Jesus reagerer tilsvarende stærkt. Hvad antyder 
Jesu reaktion om, hvordan Peters ord kan have påvir-
ket ham?

8 Jesus fortæller om det, der skal ske, som om det er 
uundgåeligt. Hvad fortæller det os?

Nu springer vi fremad til det sted, hvor Jesus anden gang bringer 
dette ubehagelige emne op for sine disciple.
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Læs Markus 9,30-37
30Jesus og hans disciple forlod derefter den egn og vandrede gennem 

Galilæa, hvor de søgte at undgå for megen opmærksomhed, 31for Jesus 
var optaget af at undervise sine disciple. Han sagde bl.a. til dem: »Menne-
skesønnen skal snart gives i menneskers vold og blive dræbt. Men på den 
tredje dag genopstår jeg fra de døde.«

32Disciplene fattede ikke, hvad han snakkede om, men de kunne ikke 
lide at spørge ham om det.

33De fortsatte til Kapernaum, til det hus, hvor Jesus boede. Da de var in-
den døre, spurgte han: »Hvad var det I talte med hinanden om undervejs?«

34Ingen af dem svarede, for de havde diskuteret hvem af dem, der var 
den mest betydningsfulde. 35Så satte Jesus sig ned og bad de 12 discip-
le komme nærmere. »Den af jer, der vil være den største, skal være den 
mindste, en tjener for alle,« sagde han.

36Jesus tog så et barn ved hånden og trak det ind i kredsen. Han lagde 
armen om skulderen på barnet og sagde: 37»Enhver, der accepterer sådan 
et barn, fordi det hører mig til, accepterer i virkeligheden mig. Og den, der 
accepterer mig, accepterer min Far, som sendte mig.«

9 Jesus er tydeligvis opsat på at få sine disciple til at 
forstå, hvad der skal ske med ham. Hvorfor tror du, de 
har så svært ved at fatte, hvad han mener? Hvad kan 
være grunden til, at de ikke kan lide at spørge ham om 
det?
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10 Tænk over disciplenes ret pinlige diskussion. Hvad 
virker det til, at de tror, fordelene vil være for dem selv, 
hvis Jesus er Messias?

Den Messias, som alle ventede på, skulle være den, som Gud ville 
bruge til at redde Israel og etablere sit rige. Derfor var disciplene 
overbeviste om, at de som Messias’ nærmeste venner var i over-
halingsbanen på vej mod storhed.

11 Børn og tjenere (det samme ord bruges for begge på 
aramæisk, det sprog Jesus talte) havde den laveste 
status i samfundet. Hvordan udfordrer Jesus disciple-
nes forståelse af, hvilken slags konge, han skal være?

Hvad betyder 
det for os?
12 Er der noget, der bliver tydeligere for dig om Jesus? I 

så fald – hvad? Hvad forbliver uklart?

Som pendlerne, der hastede forbi den store violinist, eller dis-
ciplene i deres jagt på storhed, kan vores personlige prioriteter 
nogle gange forhindre os i at se ting helt klart.
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13 Hvad prioriterer du personligt? I hvilket omfang tror 
du, disse ting kan hjælpe eller forhindre dig i dit forsøg 
på at forstå Jesus og hans betydning?

• Cæsarea Filippi – romersk by i det nordlige Galilæa
• Messias/ Kristus – den salvede/ frelsende konge
• Moses eller Elias – profeter fra Det Gamle Testamente
• Profet – en, der er udvalgt af Gud til at kommunikere sandheder, 

nogle gange om fremtiden
• Ypperstepræster – mænd, der var ansvarlige for at passe på 

templet og brænde dyr som ofre for folkets synd

Har du spørgsmål om, hvorfor Jesus måtte lide? 
Gå til kfs.dk/uncovermarkus

Ordliste

?
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