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Evangeliet etter Markus – Hvem er Jesus? 

Kapittel 1 

Hvem er Jesus? Dét er spørsmålet vi leter etter svar på når vi leser evangeliet etter Markus. Dette 

bibelstudiet tar utgangspunkt i at vi holder dette spørsmålet i bakholdet mens vi utforsker teksten.  

Markus var en av de tidlige kristne og han var med Paulus på deler av den første misjonsreisen. En 

tidlig kirkefader som het Papias (60 – 130 e.Kr.) skrev at historiene Markus forteller i stor grad er basert 

på beretningene til en av disiplene som stod Jesus nærmest; Peter. Hensikten med markusevangeliet 

får vi vite allerede i første setning av boken, hvor det står: Her begynner evangeliet om Jesus Kristus, 

Guds Sønn. Markus ønsker altså å presentere evageliet og hvem Jesus er. Det understreker han også 

gjennom måten han har bygd opp boken på. Det er som om han tar et teleskop og zoomer stadig 

nærmere inn på Jesus og hans relasjon til vanlige mennesker. I første del av boken presenteres Jesus 

for folket, mens han er på vandring i Galilea. I andre del av boken er fokuset på hvordan disiplene blir 

kjent med Jesus, mens de er på vei til Jerusalem. I tredje og siste del av boken, når Jesus endelig har 

ankommet Jerusalem, blir det klart hvordan Jesus er Messias. Dette er fremstilt fint i denne YouTube 

videoen: https://www.youtube.com/watch?v=HGHqu9-DtXk. Se den gjerne! 

Bibelstudiet har to alternative deler. Velg ett av alternativene. Alternativ A er laget på en slik måte at 

spørsmålene i opplegget er knyttet tett opp mot teksten. Alternativ B er en generell måte å tilnærme 

seg en nesten hvilken som helst tekst fra evangeliene.  

Alternativ A 

1. Start med å lese hele første kapittel i Markus.

2. Bruk rundt fem minutter på å oppsummere hva som står i kapittelet.

3. Les kapittelet én gang til. Prøv å legge merke til alle gangene noen sier noe om Jesus. Det er

lov å notere underveis om det er hjelpsomt. Finner du fire kilder som sier noe om ham?

4. Hvilke utsagn om Jesus får stå som de er? Hvem får beskjed om å ikke si noe om Jesus?

5. Hva er grunnen til at de som får beskjed om å ikke si noe om Jesus, får denne beskjeden? Er

det sannsynlig at det de sier er sant? Hva er de motivert av? Hvordan kan hensiktene deres

komme i konflikt med det som Jesus vil gjøre?

6. Nevn de utsagnene om Jesus som kommer fra kilder som ikke blir bedt om å være stille. Hvem

er kildene til disse utsagnene? Hva er grunnen til at disse kildene får lov til å vitne? Er det

sannsynlig at det de sier er sant? Hva er de motivert av? Hvem er det Jesus ønsker å la seg

tjene av?

7. Når du vil bli bedre kjent med Jesus, hvor henter du informasjonen om ham fra? Hva leser du?

Hva hører du? Hvem snakker du med?

8. Er du en god kilde som andre kan stole på når de spør deg om Jesus?

9. Avslutt med å be.

https://www.youtube.com/watch?v=HGHqu9-DtXk
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Alternativ B 

1. Start med å lese hele første kapittel i Markus.  

2. Velg ut ett avsnitt (for eksempel vers 1 - 13, vers 16 - 34 eller vers 35 - 45), og les dette på 

nytt.  

3. Bruk mellom fem og ti minutter på å gjenfortelle hva som stod i avsnittet som ble valgt, enten 

alene eller sammen med gruppen din. Prøv å få med så mange detaljer som mulig.  

4. Bruk mellom 10 og 15 minutter på å sitte i stillhet, enten alene, eller sammen med de andre i 

gruppen. Lat som om du er en av personene i avsnittet, eller en i folkemengden, og lev deg 

inn i situasjonen. Hva ser du? Hva hører du? Hvordan er ansiktsuttrykkene til menneskene 

rundt? Hvorfor sa Jesus akkurat det han sa? Hvorfor gjorde han akkurat det han gjorde? Notér 

gjerne ned noen av tankene dine. 

5. Del inntrykkene dine. Sammenlign dem med hva de andre i gruppen har tenkt, eller med det 

du allerede vet om Jesus. Bruk gjerne mellom 15 og 20 minutter på å lytte og dele med de 

andre i gruppen. 

6. Bruk mellom to og fem minutter på å tenke gjennom hva som er den ene tingen du gjerne vil 

huske fra første kapittel i Markus. Del dette med Gud i bønn, eller med de andre i gruppen 

din. 

 


