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Evangeliet enligt Markus
Vem var Markus?
Genom Apostlagärningarna 12:12 vet vi att Markus fullständiga
namn var Johannes Markus. Även om Markus inte var en apostel
verkade han som missionärskamrat till Paulus (se Apg 12:25).
Han verkade också tillsammans med aposteln Petrus, troligen i
Rom (se 1 Pet 5:13). Den information Markus skrev ner i sitt
evangelium hämtade han huvudsakligen från Petrus.

Vem skrev Markus till?
Till skillnad från Matteus gjorde Markus mycket få hänvisningar
till skriftställen och tankar i Gamla testamentet. Han redogör
också mera noggrant för judiskt språk och judiska sedvänjor
(se Mark 5:41; 7:2–4, 34). Av dessa anledningar, och på grund av
att Markus missionsresor gjorde att han fick kontakt med många
hedningar, tycks hans evangelium huvudsakligen ha skrivits
för hedningarna.

Evangeliet med högt tempo
Utan att säga någonting om Jesu föräldrar eller födelse inleds
Markusevangeliet med Jesu dop vid ungefär trettio års ålder.
I detta första kapitel kan vi också läsa om Johannes döparens
verksamhet, hur Satan frestar Jesus, kallandet av några apostlar,
tre särskilda underverk och andra stora underverk.

Detta höga tempo fortgår genom hela detta det kortaste av de
fyra evangelierna. Markusevangeliet beskriver Jesus som en
person med makt och handlingskraft och innehåller fler berät-
telser om underverk än något av de andra evangelierna. Men
förutom Jesu gudomliga och kraftfulla sidor visar detta evan-
gelium Jesu mänskliga sida. Markus nämner oftare än någon
annan evangelieförfattare att Jesus tog sig tid att vara ensam och
att vila (se Mark 4:38; 6:31; 7:24; 8:13).

Endast i Markus
Omkring nittio procent av verserna i Markus finns också i ett
eller flera av de andra evangelierna. Vissa saker finns emellertid
endast i Markus, däribland följande:

• Liknelsen om den växande sådden (se Mark 4:26–29)

• Hänvisning till Jesus som snickare (se Mark 6:3)

• Den blinde mannen som botas gradvis (se Mark 8:22–26)

• En ung lärjunge som sprang bort från soldaterna när Jesus
greps (se Mark 14:50–52; den unge mannen kan ha varit
Markus själv)

Du vill kanske ha ett ställe i din anteckningsbok där du skriver
ner nya intryck du får om Frälsaren, allteftersom du läser
Markus vittnesbörd om honom.

Markus 1
Början av Jesu verksamhet

Om Matteus antecknade mycket av det Jesus sade så betonade
Markus det som Frälsaren gjorde. Markus verkar så angelägen
att skriva om Jesu handlingar att han ger en mycket knapp-
händig historisk bakgrund, och i det första kapitlet inleder han
med vad Jesus gjorde bland folket. Innan du alltför snabbt går
över till kapitel 2, ta dig tid att begrunda vad vi kan lära oss
om Jesus genom berättelserna i kapitel 1.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 1
Markus 1:1–11 – Matteus 3; Lukas 3:1–22; Johannes 1:19–34
Markus 1:12–15 – Matteus 4:1–17; Lukas 4:1–15
Markus 1:16–20 – Matteus 4:18–22; Lukas 5:1–11
Markus 1:21–28 – Lukas 4:31–37
Markus 1:29–34 – Matteus 8:14–17; Lukas 4:38–41
Markus 1:35–39 – Matteus 4:23–25; Lukas 4:42–44
Markus 1:40–45 – Matteus 8:1–4; Lukas 5:12–16

Förstå skrifterna

Markus 1

Synagoga (v 21, 23, 29, 39) –
Judisk plats för gudsdyrkan
Överväldigades (v 22) –
Blev häpna, mycket förvånade
Tig! (v 25) – Var tyst!
Enslig plats (v 35) – Plats
där man kan vara ensam
(ödemarken)

Det är därför jag har gått ut
(v 38) – Detta är anledningen
till att jag kom
Spetälsk (v 40) – Person med
hudsjukdom
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Markus 1:1 – ”Glädjebudet om Jesus Kristus”
Även om det är sant att Jesus Kristus grundade sin kyrka under
sin jordiska verksamhet var det inte första gången som evan-
geliets plan kungjordes för världens människor. Evangeliet pre-
dikades i själva verket från och med den första familjen, Adam
och Eva, i den här världen (se Moses 5:5–12), och till och med
före världens begynnelse (se 1 Pet 1:18–20).

Markus 1:2–11 – Johannes döparen
Se inledningen till Matteus 3 (s 11–12) för ytterligare information
om Johannes.

Markus 1:44 – Varför bad Jesus dem som han hade botat,
att inte berätta för någon vad han hade gjort?
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 16:20 (s 24).

Studera skrifterna 
Gör en av följande aktiviteter (A eller B) när du studerar
Markus 1.

Förberedelse av vägen

Markus inleder sitt vittnesbörd med att beskriva händelser som
beredde vägen för Jesu Kristi verksamhet. Redogör kortfattat
för vilken händelse som Markus beskrev i vart och ett av följande
fyra skriftställen, och hur du tror att de hjälpte till att bereda
vägen för vad som skulle komma att ske under Jesu jordiska
verksamhet: Markus 1:2–8, 9–11, 12–13, 16–20.

Vad lär vi oss av underverk?

I Markus 1 kan vi läsa om tre olika underverk som Jesus utförde
och det står också att han botade ”många” (v 34). I Markus 1:38
sade Jesus att en viktig del av hans verksamhet bland folket var
att predika evangeliet. Fundera i detta sammanhang över vad
vi kan lära oss om Jesus och hans evangelium från varje under-
verk som han utförde. När du till exempel studerar det under-
verk som beskrivs i Markus 1:40–44, besvara då följande frågor:

1. Vad kan du lära dig av den spetälske om hur man kommer
till Frälsaren och blir välsignad av honom?

2. Vad kan du lära dig om Frälsaren av det sätt varpå han
bemötte den spetälske?

3. Den som var spetälsk ansågs för ”oren” under Moses lag.
Att vara syndig är att vara andligt oren. Läs Markus 1:40–44
på nytt och förändra ordet spetälsk till syndare. Vad lär oss
detta om synden?

Markus 2
”Dina synder är förlåtna”

Som nämns i Markus 1:38 hade Jesus som främsta uppgift att
predika evangeliet, inte att utföra underverk. Hans underverk

var yttre fysiska symboler för vad han andligen kan göra
för oss. I Markus 2 kan vi läsa om ett tillfälle då Jesus lärde
denna princip.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 2
Markus 2:1–22 – Matteus 9:2–17; Lukas 5:17–39
Markus 2:23–27 – Matteus 12:1–8; Lukas 6:1–5

Förstå skrifterna

Markus 2

Markus 2:23–28 – Regler för sabbaten
Se inledningen till Matteus 12 i denna handledning (s 20).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Markus 2.

Fånga budskapet

Besvara följande frågor under dina studier av Markus 2:1–12:

1. Varför kan det som Jesus först sade till den lame mannen,
tyckas märkligt?

2. Hur skulle du besvara den fråga som Jesus ställde i
Markus 2:9? Vad tror du han menade när han ställde denna
fråga? (Se v 10.)

Häda (v 7) – Att håna heliga
ting eller göra falska anspråk
på att besitta gudomlig kraft

Tullindrivare (v 15–16) –
De som tog upp skatt


