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Markus Evangeliet kap.7:24-10:52 

 

7:24-8:26 Anden fase af Jesu mission i Galilæa. 

 7:24-37 Jesus begynder at trække sig tilbage fra offentlig tjeneste. 

 7:24-30 En syrisk kvindes tro på Jesus 

 7:31-37 Helbredelsen af en døvstum 

 

8:1-26 Jesus bespiser og angreb på Jesus og hans mission. 

 8:1-11 Jesus bespiser de 4000 mennesker der har hørt på hans undervisning i 

tre dage. 

  

 8:13-21 Jesus advarer sine disciple imod Farisæernes (vantro og hykleri) og 

Herodianernes (verdslighed) surdej. 

 8:22-26 Jesus helbreder en blind mand i Betsajda 

 

 

 

8:27-9:32 Markus evangeliets vendepunkt. 

 8:27-9:1 Peters bekendelse at Jesus er Kristus og Jesu åbenbaring om hvad det at være  

                                          Kristus indebærer. 

 8:27-30 Peter bekender Jesus som Israels Kristus (Messias) 

8:31-33 Jesus åbenbarer at Guds Messias indebærer stor lidelse og død men 

også opstandelse og derved genoprejsning.                                                                          

8:34-9:1 Jesus fortæller om vilkårene ved at følge en lidende Kristus.  

 

9:2-9:32 Jesu himmelske herlighed og magt åbenbares i rammen af en falden verden 

 9:2-9:8 Forklarelsen af Jesus på bjerget 

 9:9-13 Elias rolle og identificering med Johannes Døber 

 9:14-32 Disciplenes manglende evne til at uddrive en dæmon fører til Jesu 

uddrivelse og hans undervisning til disciplene om hvor deres kraftkilde er. 
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9:33-10:52 Vandringen mod Jerusalem. 

 9:33-50 Jesus underviser sine disciple om deres forhold til andre troende.  

 9:33-37 Om åndelighed storhed 

 9:38-41 Om forhold til andre troende udenfor disciplenes egen kreds 

 9:42-50 Om ansvaret for de ubetydelige og svage i troen og for sin egen 

åndelige karakter. 

 

10:1-31 Jesus om forhold til de svage og stærke i samfundet 

 10:1-12 Jesus besvarer spørgsmålet om skilsmisse 

 10:13-16 Jesus og forholdet til børn 

 10:17-31 Jesus og forholdet til rige og rigdom 

 

10:32-52 Jesus på vej op mod Jerusalem. 

 10:32-34 Jesus forudsiger sin død for tredje gang 

 10:35-45 Jesus instruerer sine disciple om åndelighed storhed i ord og 

eksempel 

 10:46-52 Jesus helbreder den blinde tigger Bartimæus. 

 


