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Markus
10,32-52E

Frihed for ulvene har ofte 
betydet død for fårene. 
Isaiah Berlin6

Mange mennesker ønsker 
større frihed; men den briti-
ske filosof Isaiah Berlin ind-
vender, at det at være fri til at 
gøre som vi vil, ofte kan be-
tyde, at andre, som er mindre 
magtfulde eller talentfulde, 
ender med at blive sårede 
eller undertrykte. Har du set 
tegn på dette?

Hvorfor tror du, vores frihe-
der nogle gange konflikter?

På hvilke måder ville du øn-
ske, at du var mere fri?
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Disciplene havde intet begrebsapparat til en Messias, 
som skulle blive afvist og slået ihjel. Det gav ingen me-
ning for dem.

Hvis Jesus virkelig var Messias, kunne det godt betyde dø-
den for hans fjender og Israels fjender, men helt sikkert ikke 
hans egen død! Måske troede de, han mente det symbolsk. 
De håbede i hvert fald, han ville stoppe med at tale om det og 
gå videre til noget mere muntert.

Men Jesus stoppede ikke. Og efterhånden som de kom 
tættere på Jerusalem, hvor modstanden mod Jesus var 
størst, blev hans uophørlige advarsler endnu mere speci-
fikke og endnu mere bekymrende.

Historisk kontekst
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Læs Markus 10,32-34
32Jesus og disciplene fortsatte nu deres vandring ind mod Jerusalem. 

Jesus gik forrest, mens hans ledsagere sakkede bagud. Disciplene var 
stadig rystede, og de andre, som fulgte med, var bange. Jesus kaldte nu 
sine 12 disciple til sig og fortalte dem igen om det, der skulle ske med ham.

33»Når vi kommer til Jerusalem,« sagde han, »vil Menneskesønnen blive 
forrådt og udleveret til ypperstepræsterne og de skriftlærde. De vil dømme 
mig til døden og udlevere mig til romerne, 34som vil håne mig og spytte på 
mig. Jeg vil blive pisket og til sidst slået ihjel. Men på den tredje dag vil jeg 
genopstå fra de døde.«

1 For tredje gang (Markus 8,31 og 9,31) tager Jesus dis-
ciplene til side for at fortælle dem, hvad der skal ske 
med ham. Hvad gentager han? Hvad er nyt?

Når Jesus underviser om sin død, omtaler han ofte sig selv som 
’Menneskesønnen’. Jesus vil senere gøre det klart, at titlen henvis-
er til en skikkelse fra et syn, som beskrives af den jødiske profet 
Daniel:

Med himlens skyer kom en, der så ud som en menneske-
søn; han kom hen til den gamle af dage og blev ført frem 
for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham; 
alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Hans herre-
dømme er et evigt herredømme, som ikke skal forgå, hans 
kongerige skal ikke gå til grunde. (Daniel 7,13-14)
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2 Hvilken type person beskriver Daniel her? Hvad sy-
nes du, Jesus hævder ved at bruge denne titel?

Det er ikke mærkeligt, at disciplene var forvirrede. Det ser ud til, 
at Jesus gør krav på ekstraordinær storhed og magt, men i samme 
åndedrag siger, at han skal hånes, spyttes på, piskes og slås ihjel.

Læs Markus 10,35-45
35Lidt senere gik Zebedæussønnerne, Jakob og Johannes, hen til Jesus 

og sagde: »Mester, vi vil bede dig gøre noget for os.«
36»Hvad vil I have, jeg skal gøre for jer?« spurgte Jesus.

37»Når du bliver konge i Guds rige, vil vi gerne sidde på de troner, der står 
nærmest ved din. Den ene af os på højre side og den anden på venstre 
side.«

38»I ved ikke, hvad I beder om. Kan I tømme det lidelsens bæger, som jeg 
skal tømme? Kan I følge mig i den smertefulde dåb, som jeg skal igennem?«

39»Ja, det kan vi.«

»Godt, I skal få lov at tømme samme bæger og døbes med samme dåb 
som jeg, 40men det er ikke mig, der afgør, hvem der skal sidde ved min højre 
og venstre side. Gud har allerede bestemt, hvem der skal sidde der.«

41Da de andre ti disciple hørte, hvad Jakob og Johannes havde bedt om, 
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blev de vrede. 42Men Jesus kaldte dem sammen og sagde: »I ved, hvordan 
magthaverne i denne verden holder af at herse og hundse med folk, og 
hvordan de store nyder at vise deres magt over for de små. 43-44Sådan må 
det ikke være hos jer. De, som gerne vil være store og betydningsfulde 
iblandt jer, skal være tjenere for alle de andre. 45Menneskesønnen kom 
heller ikke for at lade sig betjene, men for selv at tjene og give sit liv som 
løsesum, for at mange kan blive sat fri.«

Sammen med Peter var Jakob og Johannes nogle af Jesu nærme-
ste venner.

3 Jakob og Johannes bad om magtfulde og ærefulde po-
sitioner. Hvad afslører det om deres forståelse af Jesus?

Når Jesus taler om sit ’bæger’ og ’dåb’ refererer han endnu en-
gang til sin død. Bæger og dåb var hyppigt anvendte metaforer 
i den hebræiske Bibel for bitter og overvældende lidelse. Ram-
mende nok var bæger-metaforen særligt relateret til Guds dom 
over synd:

Du, som fra Herrens hånd fik hans vredes bæger at drikke 
(Esajas 51,17).

4 Hvorfor tror du, Jesus siger til Jakob og Johannes, ’I ved 
ikke, hvad I beder om’? Hvad er det, de ikke forstår?
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Markus 10,45

»Menneskesønnen 
kom heller ikke for 
at lade sig betjene, 
men for selv at 
tjene og give sit liv 
som løsesum, for 
at mange kan blive 
sat fri.«

178



5 Hvilken grund kan der være til, at de andre bliver irrite-
rede, da de finder ud af, hvad Jakob og Johannes har 
bedt om?

Jesu undervisning som svar på deres diskussion om storhed er 
nøglen til at åbne hele Markus’ evangelium.

6 Hvilke nye indblik giver Jesus os i, hvordan han ser på 
sin egen betydning og formål?

Ordet ’løsesum’ i vers 45 refererer til det beløb, man må betale for 
at befri dem, der er krigsfanger eller slaver på grund af gæld.

7 Hvad antyder Jesus om menneskeheden ved at sige, 
at han er kommet for at give sit liv som en løsesum for 
os?

Igen er der en baggrund for Jesu ordvalg i dette vers. Profeten 
Esajas beskriver en ’tjener’, som ’hengav sit liv til døden’ og ’bar de 
manges synd’. Han siger, ’Vi flakkede alle om som får, vi vendte os 
hver sin vej, men Herren lod al vor skyld ramme ham.’  (Esajas 53,6 
og 11-12)

8 Hvad antyder denne baggrund om, hvorfor vi har brug 
for at blive sat fri? Hvordan vil Jesu død fuldføre dette?
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Mange mennesker med magt og indflydelse bruger det til at få 
deres vilje og ender med at undertrykke andre (vers 42). Jesus har 
enorm magt, men alligevel kom han ikke for, at vi kunne tjene ham. 
Utroligt nok, kom han for at tjene os ved at give sit liv i vores sted 
for at befri os fra vores synd og selvoptagethed.

Læs Markus 10,46-52
46Jesus og disciplene nåede så frem til Jeriko. Da de senere forlod 

byen, blev de fulgt af en skare af mennesker. Ved vejkanten sad der en 
blind tigger ved navn Bartimæus, Timæus’ søn. 47Da han hørte, at Jesus 
fra Nazaret nærmede sig, begyndte han at råbe: »Jesus, du Davids Søn, 
forbarm dig over mig!«

48Der var mange, der skældte ham ud og sagde, at han skulle tie stille. 
Men han var ikke til at standse. Højere og højere råbte han: »Du Davids 
Søn, forbarm dig over mig!«

49Jesus standsede og sagde: »Bring ham herhen!«

Så var der nogle, der gik hen og sagde til den blinde: »Vær ved godt 
mod! Rejs dig og kom. Jesus kalder på dig.«

50Bartimæus kastede sin kappe til side, sprang op og gik hen mod Jesus.

51»Hvad vil du, at jeg skal gøre for dig?« spurgte Jesus.
»Mester! Jeg vil gerne kunne se,« svarede den blinde.
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52»Din bøn er hørt! Det var din tro, der reddede dig!«
Straks fik manden sit syn igen og fulgte derefter med Jesus.

Beretningen om den blinde Bartimæus er den sidste helbredelse, 
Markus skriver om i sit evangelium. Da Jesus og hans disciple går 
forbi, sidder Bartimæus ved vejkanten og tigger. Titlen ’Davids Søn’ 
er en anden måde at referere til Jesus som Messias. Den blinde og 
marginaliserede Bartimæus kunne se, hvad andre ikke kunne.

9 I vers 51 ser vi Jesus spørge for anden gang i denne 
passage (vers 36), »Hvad vil du, at jeg skal gøre for 
dig?«. Hvad afslører dette spørgsmål om Jesus? På 
hvilken måde er udfaldet anderledes denne gang?

Hvad betyder  
det for os?

Vi er tilbøjelige til at se det at ’vende os hver sin vej’ (som i Esajas-
citatet ovenfor) som et udtryk for frihed. Jesus lærer os derimod, 
at selvoptagethed i sidste ende trælbinder og undertrykker, ikke 
kun andre, men også os selv. Journalisten Malcolm Muggeridge 
beskrev engang levende sin oplevelse af dette slaveri af selvet:

Jeg er begrænset til mit egos lillebitte mørke fangehul; 
låst fast af kødets begær, lænket af viljens ubeherskede 
krav – en fange, der afsoner en livstidsdom uden noget 
håb om udfrielse.7
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• Dåb – egl. ’neddypning’ i vand; dåb er udtryk for det gamle livs 
død og begyndelsen på et nyt liv såvel som renselse fra synd

• Jeriko – en by 25 km fra Jerusalem
• Nazaret – hovedbyen og den største by i det nordlige Israel
• Løsesum – et pengebeløb, som man måtte betale for at få frigivet 

slaver og krigsfanger
• Menneskesønnen – en af Jesu titler, første gang brugt i Daniels 

profeti i Det Gamle Testamente

Har du spørgsmål om tilgivelse? 
Gå til kfs.dk/uncovermarkus

Ordliste

?

10 I hvilken grad genkender du oplevelsen af selvets sla-
veri, som Muggeridge beskriver?

11 Hvad har du set i Jesus, som kunne give håb om en 
dybere form for frihed?

STUDIE E 183183



184184


