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Markusevangeliet
Bibelguiden ger vägledning in i Nya testamentets böcker. Serien är en 

hjälp för den som vill utveckla sin relation till Bibeln – till djupare förståelse 

för vad texten betydde för de ursprungliga mottagarna och djupare 

efterföljelse i det egna livet. Utformningen med korta kärnfulla kapitel 

och ett omfångsrikt frågematerial gör att den lämpar sig väl både för 

bibelstudiegrupper och enskild bibelläsning. Seriens författarskara utgörs 

av unga ledare inom den svenska kristenheten.

”En guide till Markusevangeliet väcker lusten att upptäcka mer av li-
vet tillsammans med Jesus. Johannes Sköldengens uppmärksamma 
blick på de små detaljernas och de anonyma personernas betydelse 
i det stora sammanhanget inbjuder till överraskningar. Genom fyn-
diga exempel från nutiden involverar han läsaren i glädjen över att 
Guds rike är på G.”

Karin Johannesson
Biskop i Uppsala stift, Svenska kyrkan

”MARKUS GER OSS DE BÄSTA 
NYHETERNA VÄRLDEN HÖRT: ATT GUDS 
SON KOMMER MED SITT RIKE FÖR ATT 
HELA OCH UPPRÄTTA HELA SKAPELSEN.”

JOHANNES SKÖLDENGEN

9 789197 985833

Johannes Sköldengen (född 1984) är präst i 
Knivsta pastorat, Svenska kyrkan.

Bibeln idag vill medverka till att varje kristen lever 
i en växande, personlig relation till Gud genom 
bibel och bön, och att församlingen utrustas till 
att leda familjer, barn, ungdomar och vuxna till 
att lära känna och följa Kristus.
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Mitt djupaste tack till 

Ida Sköldengen 

samt 

Hans och Margareta Lindholm 

för tid och stöd.

Boken tillägnas mina barn – Guds rike tillhör sådana som er.

Markusevangeliet 10:14
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Bibelguiden är en serie som ger vägledning in i Nya testamentets böcker. 
Med förankring i vad texterna betydde för de ursprungliga mottagarna 
får bibelläsare praktisk hjälp i hur de kan tillämpas i vår tid. Guds ord 
talade till människor då, och fortsätter att förändra människors liv idag.

Bibelguiden kan användas på flera olika sätt. Den är utformad speciellt 
med tanke på gruppsammanhang, men lämpar sig lika bra för den 
enskilde läsaren som vill ha vägledning i sin bibelläsning. Genom det låga 
försäljningspriset finns även möjlighet att tillhandahålla Bibelguiden till 
församlingen i sin helhet. När det predikas utifrån en viss bibelbok i ett 
antal veckor i sträck kan Bibelguiden med fördel delas ut för att skapa ett 
bredare engagemang.

Runt om i vårt land samlas människor ständigt i olika grupp- 
konstellationer för att samtala om Bibeln. Vare sig det handlar om 
bibelstudiegrupper, böne- och hemgrupper eller tillfälliga samlingar i  
samband med konferenser och läger, är det angeläget att det finns bra 
diskussionsunderlag att utgå ifrån. Bibelguiden utgör förhoppningsvis ett 
attraktivt alternativ i detta avseende, i och med att det erbjuds ett omfat-
tande frågematerial.

Bibelguiden är ett djärvt projekt eftersom författarna till serien 
är unga kristna ledare mellan 25 och 40 år. Det är därför med största  
ödmjukhet vi har tagit oss an uppgiften att skapa detta material. Vi 
hoppas att detta initiativ ska sända ut hopp och positiva signaler till 
kristna i vårt land.

FÖRORD

REINE TOTH, REDAKTÖR BIBELGUIDEN 

FÖRORD

220110_Mark-01.indd   11220110_Mark-01.indd   11 2022-03-23   18:492022-03-23   18:49



27MARKUSEVANGELIET 1:1–8

MARK 1:1–8  HÄDANEFTER

Våren 2020 kom nyheten som överrumplade världen: ett dödligt corona-
virus har spritt sig globalt. Det är en nyhet alla måste ta ställning till och 
förändra sitt beteende: förbättra er handhygien, håll avstånd, vaccinera 
er och förhindra spridningen tillsammans. De allra flesta har gensvaret 
med just detta. I skrivande stund är pandemin fortfarande inte över, trots 
stora insatser. Världen är sargad, mänskligheten sörjer, och många känner 
maktlöshet. Är framtiden ljus? Finns det hopp? Finns det goda nyheter?

Markusevangeliet skrevs ned för nästan två tusen år sedan för att visa 
svaret på mänsklighetens rop: glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son, v 1. Det 
är de bästa nyheterna mänskligheten någonsin fått. Världen är uppenbart 
trasig, och Guds son kommer med sitt rike för att hela och återupprätta. 
Det är ett evangelium ”för hela skapelsen” som det står i sista kapitlet, 
16:15. Hädanefter kommer allt att förändras. Människan är inte ensam 
och utlämnad till världens trasighet och kaos, hjälp är på väg. Det är inte 
en ”quick fix” och vi är inte framme ännu, men här börjar det, v 1.

Att Jesus kommer med sitt rike är inte en garanti för ett liv fritt från 
lidande. Det är en inbjudan till helande och delande, att leva och att dö 
tillsammans med Kristus. 

Det är ofta de livsomvälvande händelserna som får oss att vilja för-
ändra våra liv. Utöver en pandemi kan det vara en ny relation, ett dödsfall 
eller ett barn som föds. När sångerskan Veronica Maggio fick sitt första 
barn skrev hon en sång med budskapet ”hädanefter ska jag vara bra för 
dig”, ett budskap som nog många av oss kan relatera till. Omvändelse är 
ett storord som kan vara svårare att relatera till än en poplåt, v 4, men 
betydelsen är just att vilja förändra sitt liv till det bättre. Det grekiska 
ordet är metanoia och kan också översättas med ”att byta riktning” eller 
”förändra sitt sinne”. Livet med Kristus innebär att regelbundet ”vända 
sig om”.

När Johannes döparen uppträdde var det den största händelsen på 
länge, v 4. ”Alla var där!” säger vi ibland om stora festligheter som berör 
många – så även i Jerusalem och Judeen, v 5. Folket hade längtat efter att 
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28 MARKUSEVANGELIET 1:1–8

Gud skulle sända en profet till dem – så som han hade gjort till deras för-
fäder – för att förmedla Guds vilja. 

Johannes döparens uppdrag är att bereda vägen för Guds son och hans 
rike, så som sagts bland annat genom profeten Jesaja, v 2. Beskrivningen 
av Johannes kläder matchar hur profeten Elia beskrivs i GT, Andra 
Kungaboken 1:8 och Sakarja 13:4. Det hade gått mer än 400 år sedan 
profeten Malaki profeterade om att Elia skulle komma åter, Malaki 4:5. 
Nu framträdde en Elia-gestalt i öknen under annat namn med budskapet 
att alla kan få syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, v 4. 

Dopet var inte Johannes uppfinning. Rituell rening var en viktig del 
i den judiska tron. Den enda en-gång-för-alla-reningen som fanns var att 
varje hedning som ville konvertera lät döpa sig för att hänge sig till den 
judiska tron och livsstilen. Nu manar Johannes hela folket till en sådan 
handling. Att likställas med en hedning var nog provocerande, då som-
liga trodde att om de bara var födda in i en judisk familj och inte förkas-
tade Guds lag så stod allt rätt till inför Gud. Med Johannes-dopet etable-
rades att alla människor nu kommer till Gud på samma villkor. 

Samtidigt är Johannes tydlig med att detta bara är en försmak: Efter 
mig kommer den som är starkare än jag, v 7. Johannesdopet gav visserligen 
syndernas förlåtelse men kan inte mätas med det dop som ska komma. I 
det kristna dopet får vi ta emot den helige Anden som gåva, v 8, Apost-
lagärningarna 2:38, bli en del av Kristi kropp på jorden, Första Korin-
thierbrevet 12:12–14, löfte om räddning, Titusbrevet 3:4–5, löfte om 
uppståndelse och förening med Jesus, Romarbrevet 6:4–5, del i det stora 
uppdraget, Matteusevangeliet 28:18–20, och mycket annat som inte 
ryms att säga här. 

I samband med sin omvändelse är det lätt att som Veronica Maggio 
ha ambitionen att ”hädanefter ska jag vara bra.” Samtidigt vet vi innerst 
inne att det är orimligt. På hennes nästa album kom en sorts uppföljare 
med texten ”jag är kanske gjord av sten, jag vet inte hur man gör, hur 
man förändras.” Genom att förlita sig på sin egen kraft kommer man inte 
långt. Intentionen att alltid vara bra är god, men intentionen ska hellre 
vara att alltid vända sig till Kristus för att få styrka av honom genom 
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FRÅGOR

29

den helige Anden, som Jesus kallar för ”Hjälparen”, Johannesevangeliet 
16:7–11. Han vet hur vi har det, och kallar oss alla till sig. Kanske är det 
mer rätt att säga ”hädanefter tillhör jag Guds son och hans rike.”

Hur kan vi dela med oss av glädjebudskapet till andra?

Vad innebär ”omvändelse” för dig i ditt liv?

Varför tror du att en så enkel människa som Johannes 
döparen kunde locka så många människor?

Johannes döparen betraktar sig som ovärdig att betjäna 
Guds son. Hur ser vi på vår uppgift som Guds sons tjänare?

Varför är det så svårt att alltid göra rätt?

MARKUSEVANGELIET 1:1–8
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