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lntroduktion
I dette hefte foreligger 7 bibelstudieudkast isrer beregnet til gruppe-
arbejde. Til hvert studie er der en kort indledning og nogle sporgsmAl.
Ingen af disse gor krav pA at vrere komplette, men bor suppleres efter
behov. Nogle af sporgsmilene synes mAske meget lette, men behover
ikke af den grund at vrere irrelevante. Tvrertimod ! Godtag hverken af
dig selv eller andre, som svar p6 et sporgsm6l, et 'Ja" eller et "nej".
Begrund svarene, primrert ud fra teksten, sekundrert -- hvis det er
nodvendigt - ud fra andre bibelsteder.

Udkastene er baseret pi Markusevangeliet, som er det aeldste af de 4
evangelier og velegnet til et begyndende studium af personen Jesus
Kristus. Og det er ham, der bide er og bor vrere objektet for vort
studie.
Vi onsker altsi at lrere noget om Jesus, hvem han gav sig ud for at
v&re, og hvilken reaktion han forArsagede.
Men da evangelisten Markus ogsA haevder, at Jesus efter sin dod op-
stod og nu lever, er der et andet aspekt, vi ogsA bgr have in mente, f@r
vi gAr i gang. SAdan som han var, shdan er han - nu!
I de forste 8 kapitler stil les hans ledsagere bestandig overfor
sporgsmil,  som kan opsummeres i  kap. 8 v.29: "Hvem siger I ,  at jeg

er? " Dette sporgsmAl blev forstAet. Man tog imod ham i tro eller gik
bort i vantro. Her kommer det personlige forhold til Jesus Kristus ind
i  b i l ledet .
Men hvorledes kan man have et forhold t i l  og en mening om en
person, man ikke kender? Mange synes at have det i  dag, selvom det
er umuligt.  Det er ikke kun dem, der fornregter Jesus som Guds son
med letkobte overfladiske argumenter, jeg i forste reekke teenker pA.
Hvor ofte mA ikke vi,  der kalder os kristne, beskremmet boje hovedet,
fordi vi  kender sA l idt - og ikke vi l  udvide vort kendskab - t i l  hant,
som vi siger, vi  tror pA. Derfor: Lad os, hvad enten vi pA forhAnd er
negativt el ler posit ivt indsti l let t i l  Je sus Kristus, prove at lreggc al le de
forudfattende meningcr bort,  sA vi kan se, hvad teksten har at sige os
om den historiske person Jesus af Nazarcth.
Og det skal ikke vrcre nogen herttrnel ighed, at dcn, der konrnrer for-
domsfri t  t i l  teksten og prover dens sandhedsvrcrdi,  vi l  komrne t i l  den
samme konklusion og bekendelse som apostlen Peter: "Du er Kristus"
(8.2e) .
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Hvem Yar Markus?
Forfatteren til det andet evangelium er joden Johannes, som havde
det latinske tilnavn Markus.
I sin moder Marias' hus har han modt det kristne budskab. Her af-
holdtes nernlig moder selv i de vanskelige forfolgestider for den forste
menighed (Ap.G. 12,12).
Johannes Markus bringes af Paulus og Barnabas til Antiokia
(Ap.G.12,25), og han ledsager dem senere pA den forste missionsrejse.
Han ski l les fra dem i Perge (Ap.G.l3,13), og af den grund vi lPaulus
ikke have ham med pi den nreste rejse (Ap.G.l5,3l-39), hvorfor han
sammen med Barnabas rejser til Kypern.
Senere ser det ud til, at der er kommet en forsoning i stand mellem
Markus og Paulus, for i Kolossenserbrevet 4,10 fAr vi at vide, at
Paulus, der er fange i Rom, har til hensigt at sende ham pA missions-
rejse til Kolossre.
Det nrere forhold til Peter, som er anfort i l. Peters-brev 5,13, har
fort ti l den antagelse, at Markus som hovedkilde til sit evangelium har
haft apostlen Peter.
Brevets affattelsestid dateres almindeligvis af de lerde til midten af
60'erne.

Forkortelser
GT
NT
Matt. Mattreus-evaneeliet

Det gamle Testamente
Det nye Testamente

Markus-evangeliet
Lukas-evaneeliet

vers
versene
kapitel

Mk.
Luk.

v.
w.
kap.

Johs. Johannes-evangeliet
Ap.G. Apostlenes Gerninger

NOTA BENE! L,IES HELE
MARKUSEVANGELIET I.
GENNEM I SAMMENH,€NG
FOR DU GAR I GANG MED
STUDIET
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Jesus og eyangeliet

Markus l . l - l  I

Evangeliet er en person. Det er ikke en samling abstrakte ideer el ler
en filosofi. Jesus Kristus er evangeliet, og Markus' intention med sit
evangelium er at konfrontere mennesker med Jesus.

Jesus blev sendt t i l  verden og fremkom med de mest mrerkvrerdige
forudsigelser, pAstande og lofter. Hans l iv er hengivet t i l  andre men-
nesker - han t jener tnennesket, foler med mennesket, identi f icerer sig
med og dor for mennesket og vrekkes atter t i l  l ive ved opsianclelsen.

Et mz:egtigt drama er vi vidner t i l ,  hvor Jesu fulcle menneskelighecl og
guddommelighed komnrer t i l  udtryk, idet han dor og opstar for nren-
neskers synds sky ld.

Vi gor vel i  ikke at understrege den ene side af Jesu person fremfor
den anden.  Ski f ten har  en balance her ,  og den bor  opretholdes.

Hvordan Jesus kan vare menneske
riunr, som ingen rat ionel forklaring
kan fatte.

og Gud i  een person, er et ntyste-
kan afdrckke. men som kun troen

I  forste vers giver Markus udtryk for  s i t  formul med sin bog, og
derniest  er  Johanncs Dobers gerning beskrevet.  Jesus bl iver c lobt ,  ikke
fordi  l tan sont andrc nrenneskcr behovccle at  gore bod, nlen fordi  han
onskede a t  idcn t i f i cc re  s ig  med dem,  han sku l le  f re lsc .

Mark t ts  n&vncr  i kke  noget  onr  jomf ru foc ls lcn .  K i l c le rne  t i l  vor  v iden
herom cr Mattat ts og Lukas. Mcn clet  synes, som orn den forste k i rke
tog  jonr f ru fods lcn  lo r  e  n  g iven sag,  son l  man ikkc  behsvede a t  navne
og langt mindrc diskutcrc,  da c le n var foruclsat  bekencl t .
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Sporgsmil

MARKUS'  INTE,NTION (  l , l  )

l. Hvorfor er det sA vigtigt, at evangeliet er en person?
2. Hvilken forskel er der p& vort forhold til et begreb og til en

person?
3. Hvilket af disse to sporgsmf,l er det rigtige:

a) - hvad synes du om kristendom?
b) - hvad synes du om Jesus Kristus?
og hvorfor?

4. Hvad er et evanqelium?

Note: Navnet JESUS = det hebraiske JOSUA
KRISTUS er  ikke et  e f ternavn ( ! ) ,  men t i te l  =  det  hebra iske
MESSIAS, der betyder den salvede. (Se ordforklaringen bag i  Bibelen
under KRISTUS! )

5. Hvad kcnder vi t i l  personen Jesus Kristus, for han blev menneske
(inkarnationen)?
Se Filipperbrevet

JOI {ANNES DOBERS OPGAYE (1 ,2  8 )

6. Hvern var Johannes? Luk.
7. Hvad var hans opgave?
8.  Hvordan st i l lcde fo lk  s ig  t i l  hans forkyndelse? v.5 + 11,27 -33

9. Hvad manglede Johannes-dflben? Ap.G. 19,l-6
Om Johannes' dod: Lres Mk. 6.14-29

JESU DAB (  1 ,9 - l  I  )  Se  ogs t  Mat t .  3 ,1  3 -17

10. Disse vers er en af de store "treenigheds" passageri NT. Vis det!

TEMA: Pi hvi lken mAde erJohannes'forhold t i lJesus eteksempel for
os i dag?
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il Jesus og omvendelsen

Markus l, l+2O, 2,13-17

Guds rige, som profeterne i GT havde set frem til, kom i og med
Jesus. Det var ganske vist et andet rige, end de fleste joder havde
ventet. Derfor var skuffelsen ogsA stor, hver gang Jesus afslog konge-
vaerdigheden el ler den ledige st i l l ing som det besatte lands pol i t iske
befr ier ,  jv f .  Johs .  6 ,14-15.

"Mit r ige er ikke af denne verden", sagde han selv (Johs. 18,36).
Denne lektie var vel nok den svrereste at lrere for disciplene. Ingen af
dem forstod ham fuldt ud for efter opstandelsen.

Hvad var  da Jesu gern ing? Hvor for  kom han? Svaret  f indes i  l , l5 !

Orclet omvcndelse er i rnange kredse et forkretret og lidet elsket ord i
dag. Dette hrcnger mAske samnren med visse sektcrs misbrug, hvor
den subjektive side af sagen ofte overbctones, idet nlan oparbej-
dcr en slags rel igios ekstase.

Men nrisbrug ophrcver som bekendt ikke rct brug. Ordet el ler sagen
-  ontvendelse kommer nran ikke uden onr  i  B ibc len.  Den ta ler  hel t
klart angaencle dettc forhold og giver os mangc cksenrpler pA men-
nesker, clcr blcv omve nclt  ( jvf.  de 5 navngivnc personer i  teksterne, vi
l ige har  leest ) .  Las sc lv  f .eks.  Ap.G.  9,1-9,  16,25-34.

Tro er  a l t id  knyt tet  samnren mecl  omvcncle lsc,  ja ,  cr  to  s ic lcr  a f  samlne
sag.  Sand omvenclc lsc eks is te ' rer  ikkc i  NT uden t ro pa cvangel ie t=
Jesus Kristus. Dette forhold bor ntan rnarke sig, da nrange i  dag
haevder, at det er rnul igt at viere kriste n og lcve ct kr istcl igt l iv uden
tro pi pcrsoncn Jesus Kristus. Saclan taler Bibcle n clog aldrig!
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il Spsrgsmil

JESU FORSTE PR,,€DIKEN (  I  ,14-  l6)
l .  Hvad er omvendelse?
2, Hvem er aktor -- den handlende?
3. Hvorfor er tro og omvendelse to uloseligt forbundne storrelser'l
4. Hvorfor skal der ogsA prredikes omvendelse til clobte mennesker,

og hvorfor er der nogle, der ikke gor det?
5. Hvilken rolle kan folelserne spille i omvendelsen?

' Hvilken bor de spille?
t
b

Note:  t iden er  inde (v .15)  I  Gal .  4 ,4

FOLG I\flG ( t,16-20\

6. Hvorledes kan vi - ligesorn disciplene - efterfolge Jesus?
l. Er menneskefiskeri ikke usrnageligt? (Religion en privatsag?)
8. Da omvendelsen er Guds sag, behover vi vel ikke at interesscre os

for andre menneskers omvendelse?

Note:  Simon (v .16)  = Peter .  Se Johs.  1,42t

DE RASKE OG DE SYGE (2,13- t7)

9. Hvorfor srettes i NT toldere i bAs nred syndere?
J f 0. Hvorledes skal v. 17 forstAs? Findes der Andelict talt  "raske" os
I retfaerdige mennesker?

TEMA: Hvilket firllestrrek har det 20. flrhundredes menncsker med
Jesu samtid?
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i lt Jesus og underne

Markus 2,1-12, 4,35-41, 5,1-43

Vil vi have med kristendom at g@re, kommer vi ikke uden om under-
beretningerne. Nresten halvdelen af versene i de forste l0 kapitler
handler direkte eller indirekte om undere, ja, kristendonlmens bud-
skab er et eneste stort under. Kasseres underberetningerne elimineres
alt det, som er specifikt kristent, og resultatet bliver en religion pA
lige fod med de andre.

Desuden mA underne aldrig adskilles fra Jesu lare (1,39) eller fra
syndsti lgivelsen (2,5- I  I  ) .

Et under er ikke en begivenhed, som sker uden 6rsag. Gud er Arsag.
Ved et under introduceres altsA en ny faktor, nemlig den almregtige
og suverene Gud.

Gud har Abenbaret sig i og med Jesus. Jesu undere er da en vigtig del
af Guds selvAbenbaring. Ifolge Jesu egne ord , gar han da ogsi undere
ved Guds And (Matt.  12,28).
Jesus nagtede kategorisk at gore undere, nAr man krrevede dem af
ham, som bevis  p i  a t  han var  den ventede Messias (Mk.  8,10-13) .  Han
ville ikke gore underet til en forudsretning for troen. Ja, han gik sA
vidt, at han sagde, at selvom han opvakte en fra de dode, vi l le det
ikke hjrelpe folk t i l  at tro, dersom de ikkc vi l le tage imocl Guds ord t i l
deres samvi t t ighecler  (Luk.  16.  l9-3 I  ) .
Underne forstAs og godtages kun i  troens ve rden. For al le trocnde, der
ved ordet fra Gud er komrnet t i l  tro, l igger der stor bcviskraft i
underet, selvom en ikke-trcende vi l  reclucere dets vzrrdi ved at hrevdc,
at underet blot er et markvrcrdigt fa:nomcn, som optr i tder en sjael-
den gang pA en for os at se uforklarlig rnAdc.

Undere og t ro er  knyt tet  nrer t  sa lnnlen.  Sc Mk.6,5 og 2,5!  Det tc  skal
sandsynl igvis ikke forstAs pi i  den midc, at Gud ikke cr i  stand t i l  at
handle uden menneskers tro, men derirnod t i lkcnclegive, at han ikke
handler underfuldt dcr, hvor rnennesker ikke cr parat t i l  at tagc inrod
hans egen person og de gode nyheder, han bragte. Tryl ler i  og trt i rakcl-
mageri for skeptikere kan ikke forligcs med hans frelsende opgave.

t0
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i l l Spsrgsmil

JESUS HELBREDER EN LAM (2,1-12)

l. Hvad er menneskets stgrste problem?
2. Hvem kan forlade synder - og hvorfor?
3. Hvilken sammenhreng er der mellem synd og sygdom? I

Luk.l3, l-5 og Johs. 9,2-5 ski ldres en forkert opfattelse. Hvori
bestir misforstAelsen ?

4. Gives syndsforladelsen her og nu eller kun ved den afsluttende
dom?

Note: Menneskeson er det udtryk, Jesus oftest benytter om sig selv.
Betegnelsen er hentet fra Daniel I  ,13-14.

Jesus gor fordring pA at vrere Gud. Dette er clet encste sted for for-
horet og domsfrcldelsen, at Jesus ibenlyst demonstrerer sin rnagt for
og pa trods af de vantro skriftkloge.

STORMEN PA SOEN (4,33-41)

5. Hvad siger denne beretning om Jesus sonl menneske og Jesus sonr
frelser?

6. Hvordan kan vi vaere med til at fremelskc sporgsrnf,let: "Hvenr e r
dog han--" hos ikke-troende mennesker i  dag?

7. Hvad svarer vi selv pi sporgsnrf, let i  v.4l?

DE TRE UNDERE (5,1-43)

Note: Jesu undere kan inddeles i  4 klasser: drenrontrclclr ivelser. hel-
bredelsesundere, dodeopvakkelser, og naturundere.

8. Hvi lke af disse klasser er rcpresenteret her?
9. Nrevn nogle stednavne i  Israel hvor Jesus gjorde store uncle re, nren

hvor menneskene ikke vendte om t i l  ham.
10. Var det kun Jesus, der gjordc unclerc? Neevn noglc stedcr hvor clcr

omtales undere, der blev uclfort af falske profctcr.

TEMA: I dag hrcvder nrangc nrcnneskcr, at de ikkc kan trcl  pi dc
NT'l ige underberetninger i  hvert fald ikke al le .  Hvorfor gor clc dct?
Betyder det noget?
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tv Jesus og lignelserne

Markus 4,1-29

Jesu lignclserr cr nrcrc end cstetik! Det ville veere tneget forkert kun
at sogc Jcsu storhed i  hans fortrel lekunst!

Jesus er ikke "opfinderen" af l ignelsesgcnren. Som han benytter
sit  folks sprog. si ledes benytter han en fortrel lemAde, som var al-
nrindel ig hos rabbineme og i  den grrcske verden.

I GT f indes cler ogsri  l ignelser. Se bl.a. 2.Sarrt. l2,I-4t
Nar vi skal tolke en lignelse, er det forste og vigtigste sporgsmil, vi

kan st i l le: Hvacl sagde l ignelsen t i l  de mennesker, soln forste gang
liortc den og f ik dcn fortolket.

Ved dcttc sporgsrl i l  soger vi at komrne t i l  erkendelse af l ignelsens
hovedsanclhcd. Vi sporger altsi  ikke orn al le enkeltheders betydning,
for dct, der har be tydning, og det, Jesus vi l  have sagt med sine l ignel-
ser, er alnrirrclel igvis erz hovcclsandhed.

Jesu lorrtrii l med at fortrellc lignelser er at Abenbare hemmelig-
hct ler  (Mk.  4,1 l ) .  Det te er  v ig t ig t !  L ignelserne anskuel iggor  sand-
heder. vi  aldrig fornuftsrnassigt kunne komnre frem t i l .

Persorrerne i  l ignelseme handler undert iden pi en hojst mrerk-
v i r : rd ig nrade (  v ingArdsejeren i  Mk. l2 , l -  12) .  Abenbar ingsmomentet ,
cl .v.s. den hemrnelighed, cler skal ibenbares, er, at Gud handler pi
clcnnc rnierkcl ige. nradc, cler almindeligvis er uden menneskelige pa-
ra l le l le  r .

Andre gange handler personerne pA en miLde, vi  nikker bifaldende
ti l .  (Hyrden. der soger dct mistede fAr i  Luk. l5,4-l) .  Abenbarings-
nromentet er her, at Gucl handler pl samrne krerl ige mide, hvi lket
ikke er cn given sag.

Jcsu l ignelser virkecle forhierdelse(Mk. 4, l l -12). Og s6clan er det
rncd Gucls ord iovrigt.  Dette hrenger nok sammen med, at Jesu l ig-
nclser ikkc kan losrives fra hans person. For dem, som var l igegyldige
og ignorcredc Jesu budskab, og clen gave han bragte menneskeheden,
forblev henrrneligheclen ont Guds rige en hemmelighed, uanset hvor
nrange l ignclser de end horte. Og denne stadige lytten uden at tage
inrocl hant blcv dem til forhrerdelse.

t2
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lv Spsrgsmfll

SADEMANDEN (4,1-20)

l.  Forklar teksten om sredemanden, idet du gor brug af Jesu egen
udlaegning i  w. 13-20. Udlreg teksten som t i l  et menneske, der
aldrig har hort eller forstfret <ien for.

2. Hvi lke personer hentet fra Bibelen kan du bruge t i l  at belyse
mennesket som: Vejen, stengrunden, blandt t idsler og god jord?

3. Hvad er forskel pi lignelse og allegori?

Note: Guds r ige er bAde en nuv&rende og frenrt idig storrelsc. Det er
kommet mecl Jesus (Matt.12,28). Det kom i r inghecl, men skal cngang
i fremtiden komme i herl iehed.

4. Hvorfor talte Jesus i  l igne' lser?
5. Hjrelper l ignelserne os i  clag t i l  at forstA evangeliet?

T ILEGNELSEN AF ORDET (4 .2 I -25 )

6. Hvad sigcr Jesus i  cl isse vers'?
7. Hvorfor cr det farl igt at hore orclet?
8.  Prov at  fork larc v . )5 ic le t  c lu  gor  brug af  Mat t .25, l4-30.

S,€DENS V,€KST (4.26-29 )

9. Forklar l igr ielscrr!  Hvad sigcr clcn onr Gucls r igc' l  Fincl anrlrc tr i l :k
onr Gr-rcls ri-qc i anclrc lignclscr.

10 .  Hv i l kcn  ro  ta les  c l c r  on t  i c l cnnc  l i gnc lsc ' l  Kan  n tan  i c l c t  hc lc  tage t
talc ottt ro og uro pa (lucls vcgne ?

TEMA: Droft folgcrrclc udtryk:
Gud har  pa sarnrnc t id  badc sk ju l t  og abcnbarct  s ig  i  Jcsus Kr is tus.
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fesus og sporgsmilssti l lerne

Markus 12,13-37

Med de mrerkelige gerninger han
talte, er det ikke sA underligt, at
ham sporgsmfll. Det er muligt at
skcllige kategorier.

gjorde, og de besynderlige ord han
Jesus ofte msdte folk, der stil lede
dele disse sporgsmAlsstillere i for-

Nogle mennesker kom til ham med et alvorligt onske om at fA
svar pA deres sporgsm6l og laere sandheden at kende. Andre var u-
vill ige til at adlyde sandheden, nflr de fik den at hore, og andre igen
stillede Jesus sporgsmAl for at "fange ham i ord" (Mk. 12,13), dvs. at
man provede at fA ham bragt til tavshed gennem disputerkunsten.

Den metode, Jesus anvender overfor denne sidste kategori, er
interessant. I stedet for at svare direkte pfl de stil lede sporgsmAl, soger
Jesus ofte om bag ved sporgsmfllene - viser sporgsmf,lsstil leme (og
dermed os) deres udgangspunkt og forudsretning og gennemskuer der-
ved deres hyk ler i .

Denne nrade at besvare sp@rgsmfll p6, og den holdning Jesus ind-
tager overfor sporgsmilsstillerne, er et eksempel for os i dag.

Jesus har lrcrt det kristne menneske, der angribes pi grund af sin
kristne tro, noget om dets forhold til dem, der "angriber".

Han har ikke givet os nogen patentlosning. Til forskellige men-
nesker med forskellige sporgsmil skal der gives forskellige svar. Men
aldrig er et sporgsmAl for dumt og aldrig for skarpsindigt til, at der
ikke kan siges noget, enten om selve sporgsmf,let eller grunden til at
sporgsnrAlet st i l les.

NAr et menneske sporger, skal vi lytte til dets problemer og van-
skeligheder. Da det er et medmenneske, vi stAr overfor, hvis evige ve
og vel afhrcnger af, onr det moder Jesus, skal vi vise det, hvor ofte det
skjuler sig bag skarpsindigt stil lede sporgsmil for at undgi en kon-
frontation med Jesus Kristus.

Og si skal der tales om HAM til sidanne mennesker!
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Spsrgsmil

DE UOPRIGTIGE SPORGSMALSSTILLERE (  12.13-  I  7)

l .  Hvordan kommer uoprigt igheden frem i hcrodianernes
sporgsmAl?

2. Hvori bestir visdommen i Jesu svar?
3. Hvordan kan det at stil le sporgsmAl vrere en form for hykleri?
4. Hvad betyder v. l7 rent praktisk for os?

Note: Se ordforklaringen t i l  Herodianer og Sadclukzecr. Skont cl issc
partier var politiske fiencler, var de enige i bcstriebclscmc pii at fer
Jesus l ikvideret.
t

DE RATIONALISTISKE SPORGSMALSSTILLERE (12.1 8-21 )

5. Hvacl var saddukcernes hensigt mecl at st i l lc clette sporgsrnAl?
6. Hvad er Jesu svar? Hvad hcnvise r han t i l?
7. Hvacl skal cl lcr kan vi gorc, nar vi ikke kan svare pa al le cle

sporgsnri l ,  der st i l les os?

EN AR{G SPORGSMALSSTTLLER (  12 ,28-34)

8.  Hvor for  n ievncr  Jcsus to bucl .  l rar  harr  kun b lcv spurgt  onr  et?
9 .  Hvad  la r  Jcsus  t i l  a t  s i sc  t i l  n ranc lcn : "Du  c r  i kkc  lans t  bo r te  f ra

Guds r igc" ' l

JESU SPORGSMAL (12 ,35-37  )

10. Hvordan viser Jcsus, at cler skri f tklogcs prrcrnisscr cr f  orke rtc?

TEMA: Hvorclan skal vi  svare pa dc sporgsrnal, dcr st i l lcs os sonr
kristne? Hvor karr vi  hente hj ie lp' l  Narvn noglc konkrctc sporgsmal og
giv et svar!
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VI Jesus og hans dsd

Markus 8,27 -34; 9,3O-32; 10,32-34.

Jesus kendte sin opgave. Han vidste,, hvorfor han kom til denne jord,

og han var klar over, hvorfor han skulle lide og do.
De sataniske og menneskelige fristelser og tilbud om jordisk magt

og herrevrelde uden om lidelse og dod havde han afvist (Matt. 4,1-ll,
Johs .  6 , l4 -  l 5 ) .

Peters ganske sikkert velmente irettesrettelse til Jesus, da han for-
udsagde sin dod forste Bffig, blev ligeledes negligeret (8,33).

Nu var tidspunktet kommet.
Den gerning, der skulle fi alt afgorende betydning for menneske-

hedens frelse, skulle tage sin begyndelse. Intet kunne hindre Jesus.
Ikke engang at hans trofaste venner vendte sig fra ham.

MAlet var menneskets frelse.
PA Golgata gik Jesus i menneskets sted - i vort sted. Han - den

syndfri og retfrerdige og hellige - led et syndigt og uretfrerdigt og
vanhelligt menneskes dod.

Han tog vor synd pi sig - ja, blev giort til synd - for at vi skulle
tilregnes hans retfardighed (2.Kor. 5 ,21).

Alt hans blev vort, og alt vort blev hans.
Han blev forladt af Gud og r&bte: "Min Gud! Min Gud! Hvorfor

har du forladt mig?, for at ingen af os skulle komme i den situation
Jesu dod og dens betydning kan man vanskeligt overvurdere. For

gennem troen pA Jesus og hans dods sonende betydning bliver vi sat i
et ret forhold til Gud igen.

Gud er atter blevet vor far! (Gal. 4,4-7).
Lres selv de historiske optegnelserom Jesu dsd:Mk. 14,26-15,47.
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VI Spsrgsmil

JESUS ER KRISTUS (8,27-30)

l. Hvad ville Jesus v&re klar over, f@r han begyndte at undervise
disciplene om sin lidelse?

2. Hvad indebrerer sretningen: "Du er Kristus"?

Note: Kresarea Filippi l& langt mod nord ved Hermonbjerget og mA
ikke forveksles med den romerske residensstad - Kresarea ved havet.

FORSTE FORUDSIGELSE (8,3 l -33)

3. Hvorfor kunne Peter ikke acceptere Jesu tale?
4. Hvad er meningen med Jesu svar?

ANDEN FORUDSIGELSE (9,30-32)

5. Hvorfor talte Jesus kun til sine disciple om sin lidelse (ivf. 8,30 og
10,32)?

TREDIE FORUDSIGELSE (10,32-34)

6. Hvad er det vaesentlige i denne og i de ovrige forudsigelser, som
Jesus vil, at hans disciple skal forstA?

Note: Det var ikke t i l ladt joderne at eksekvere en dodsdom. Den
romerske besrettelsesmagts henrettelsesntetode var almindelievis kors-
frestelse.

7. Hvorfor skulle Jesus do?
.8. Hvad lrerer det efterfolgende afsnit  (10,3545) os om den kristnes

lidelse? 
-

9. Find nogle afsnit  i  Bibelen, der taler om Jesu dods sonende be-
tydning!

10. Hvi lken betydning har Jesu dod i  dit  forholcl t i l  dine nted-
mennesker?

TEMA: Giv sv\r pA Jesu sporgsrni l  i  8,27:"Hvem siger folk, at jeg cr? "
Hvad siger du? Og hvorfor gor du det?
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Vll Jesus og hans opstandelse

Markus 16.l-20

Med Jesu dod var den morkeste dag i  cl isciplenes l iv indtruffet.  De
forskansede sig bag lukkede dore - skuffecle og dqsillusionerede.

Jesu forudsigelser var al l igevcl gaet i  opfyldense. De havde habet,
nren --(Luk. 24,21).

Det ser ud t i l ,  at disciplene kun huskecle Jesu foruclsigelser onr sin
dod. Hans forudsigelser om sin opstanclelse var dcm nok for fantas-
t iske og utrol ige. Og sA skete det utrol ige og umulige al l igevel pi
3. -dagen.

Ved Jcsu opstandclse ni ir  evangeliet si t  kl intaks.
Syr"rden cr sonet, dodens magt bruclt ,  Satan overvundet og Gud er

pA t ronen.
Dcnne triu nrffanfare var, efter at cle var kornnret sig af den forste

overraskelse, den faktor, der f ik denr t i l  at gA ud med evangeliet t i l  en
doende verden

De uforstandige, l idettroende, feje og svage disciple var blevet
Krist i  tracl le bundet nted trocns bAncl t i l  clercs levende frelser oe
herre.

Intet kunnc standse dem. Dc havcle cn ordre at efterkomme
(16,15) .  De b lev hAnet ,  bagta l t ,  tor turerc- t ,  fcngslc t  og ih je ls lAet .  Men
d c  g i k  a l l i g e v e l .  S e  A p . G .  4 , 1 - 2 2 , J , 1 - 6 0 ,  2 3 , 6 1

Jesus var opstandcn, og de skul le bl ive opstandelsens born salt l-
rnen mecl ham cngang.

At opstandelsesbegivenhedcn af visse teologer er blevet proble-
matiseret og reduceret t i l  hal lucination og digtning, skal ikke anfegte
os.  Sidan var  det  da ogsA f ra forste begyndclse.  Se Mat t .  28,1 l -15!
Og sAdan vil der altid viere folk, der prover pA at undgA en konfron-
tat ion nred Jesus ved at benregte hans opstandelse.

Hvis Kristus ikke er opstanden er bide det kr istne budskab og den
kr is tne t ro indholc ls los.  Se l .Kor . l5 , l -20.
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vlt Sporgsmil

OPSTANDELSESBEGIVENHEDEN ( I 6, l -8)

l. Hvad havde kvinderne ventet at finde?
2. Hvad viser det os om deres forhold til det, Jesus havde lrert dem?
3. Hvorfor mon der var en speciel hilsen til Peter?
4. Nogle hrevder, at det er lige meget om opstandelsen har fundet

sted. Er det rigtigt? Hvad indebrerer en sAdan opfattelse?
5. Hvorfor er det usandsynligt, at disciplene har fundet pi og op-

digte t opst an delsesberetningen ?
6. Hvorfor frygtede kvinderne? Hvad er irsagen til al frygt?

Note: Selvom w. 9-20 ikke findes i de reldste hindskrifter, er de
givne oplysninger i fuld overensstemelse med de ovrige evangelier.

DEN OPSTANDENE VISER SIG ( 16,9-14)

7 .'Lav en liste over de personer Jesus viste sig for! Se bl.a. l.
K o r . l 5 .

8. Hvilken betydning havde det for dem, der forste gang horte om
opstandelsen, at navngivne personer var nrvnt?

DEN OPSTANDNES BEFALING (  16,15-18)

9. Hvordan kan vi konkret parere den ordre, Jesus gav sine disciple?

DEN OPSTANDNES HIMMELFART ( 16,I 9-20)

10. Hvilken betydning har hirnmelfarten? Efterlod Jesus sine disciple
alene?

TEMA: Kvinderne sogte l.)ru, et forkert sted. Han var ikke i graven.
Hvor finder vi Jesus?
Navn nogle steder, hvor folk ofte soger Gud, men hvor han ikke
findes.

t9



Litteratur

Til dette hrefte anbefales:

MARK, AN INTRODUCTION AND COMMENTARY
forfatter: Alan Cole
pris kr. 1 5,00

Desuden anbefales folgende hefter i PRO FlDE-serien:

Niels Ove Rasmussen: - MEN JEG KAN IKKE TRO . kr.2,75
Carl Fr. Wisloff: EN NY KATOLICISME? . kr.4.75
Erl ing Danbolt:  MISSION ELLER DIALOG? . kr. 4.50
David Hedegf,rd::  DODEN - OG HVAD SA? . t<r. : ,qS

- og den sidste nye:
Michael  Green:  LIV .  .  c 'a .12 kr  .

Bladet "PRO FIDE,"
udsendes 6 gange Arl igt,  Pris kr. 10,-.  Abonnernent tegnes ved hen-
vendelse til

KFS's LANDSKONTOR
Norre Voldgade 23,2,
1358 Kobenhavn K.

Te le fon :  (01 )  I14860
Kontort id: Mandag-fredag Kl. I  5-17

Giro:  5  49 54

70 H A X O X  H O L M .  A A K I R K E B Y


