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Markus Evangeliet kap.11:1-13:37 

 

11:1-12:44 Jesu indtog i Jerusalem og hans opgør med de religiøse ledere. 

 11:1-26 Jesu renselse af Templet og hans profetiske dom overfor en falsk ufrugtbar religion. 

 11:1-11 Jesu indtog i Jerusalem. 

 11:12-14 Doms udtalelsen over det ufrugtbare figentræ. 

 11:12-18 Tempelrensningen. 

 11:19-26 Jesu undervisning om figentræet og om troens bøn. 

 

11:27-12:44 Konfrontationen mellem Jesus og de religiøse ledere. 

11:27-33 Jesus afvæbner spørgsmål vedrørende hans myndighed. 

12:1-12 Jesu advarende lignelse om de religiøse lederes uanstændige 

opposition imod Gud. 

 12:13-17 Jesu svar på spørgsmålet om betaling af skat til kejseren. 

 12:18-27 Jesu svar på spørgsmålet om opstandelsens virkelighed. 

 12.28-34 Jesu svar vedrørende de største bud i Loven. 

 12:35-37 Jesus afslører de skriftkloges manglende forståelse af Messias. 

12.38-40 Jesu advarsel mod at efterligne de skriftkloges selvoptaget og onde 

opførsel. 

 12:41-44 Jesu anerkendelse af den fattige enkes hengivenhed til Gud. 
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13:1-37 Jesus underviser disciplene om tegnene der varsler Jerusalems ødelæggelse og hans genkomst 

samt den indstilling, der skal præge hans disciple. 

 

 13:1-27 Jesus underviser om tegnene der varsler tidernes ende. 

13:1-4 Jesus advarer disciplene mod at sætte deres lid til det faste og 

storslåede i denne verden. 

13:5-8 Jesus advarer disciplene mod at blive forført af falske lærer og 

voldsomme hændelser.                                                                

13:9-13 Jesus opmuntrer til fortsat tillidsfuld hengivelse til Gud under både 

forfølgelse og forræderi fra ens nærmeste. 

13:14-23 Tegnene der varsler Jerusalems ødelæggelse og Endetidens trængsler 

samt den klare instruktion til disciplene om at flygte fra Guds dom. 

13:24-27 Tegnene der vil indvarsle Jesu genkomst i guddommelig herlighed. 

 

13:28-37 Jesus underviser disciplene om indstillingen, der skal kendetegne dem, mens de 

venter på hans genkomst. 

 13:28-31 Agtpågivenhed og fast tillid til Jesu ord. 

13:32-37 Agtpågivenhed igennem fortsat tro tjeneste til deres Mester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


