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REDAKTØRENS FORORD

Fortolkningen af Markusevangeliet har indtaget en fremtrædende plads i 
aage Pilgaards mangeårige virke som forsker og lærer ved Det teologiske 
Fakultet, aarhus Universitet.

I 1983 udgav han monografien Jesus som undergører i Markusevangeliet: Un‑
dertraditionens betydning for Markusevangeliets kristologi (Bibel og Historie 
3), G.e.C. Gads forlag, København – en bearbejdelse af afhandlingen: Un‑
derfortællingernes kristologiske betydning i Markusevangeliet, 1979, der havde 
været det basale materiale i aage Pilgaards erhvervelse af den teologiske 
licentiatgrad.

I 1990 publicerede aage Pilgaard på aarhus Universitetsforlag Kommentar til 
Markusevangeliet, der har opnået sit tredje oplag. Og i 1997 offentliggjorde 
han på Unitas Forlag, København, den kortere, almene fremstilling Evangeliet 
til alle folkene – en tolkning af Markusevangeliet.

Dertil kommer offentliggørelsen gennem årene af en lang række viden
skabelige artikler, der illustrerer hans brede arbejdsfelt, herunder om Det 
Gamle testamente og Qumranmaterialet. trods den brede udbredelse af 
hans kommentar fra 1990 har det været hans håb siden – fastholdt gennem 
varetagelsen af de undervisningsmæssige og administrative opgaver, hvor
under han altid loyalt har påtaget sig sin rigelige del – at vende tilbage til 
en komplettering og en ajourføring af den første version fra 1990. Det er 
denne på ny gennemarbejdede kommentar, der hermed kroner hans afsked 
som universitetslærer.

Den fortjener mange engagerede læsere. aage Pilgaard kender den bibelske 
tekst, hvis græske grundform han lader skinne igennem i sin oversættelse, 
og han har – igen og igen – reflekteret selvstændigt over den.

Rønde, advent 2007 sigfred Pedersen
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FORFATTERENS FORORD

Markusevangeliet er efter al sandsynlighed det ældste og i hvert fald det 
mindste af de fire evangelier, der indgår i Det nye testamente, og det fik 
den skæbne gennem århundreder at stå i skyggen af de tre andre og større 
evangelieskrifter. Da man i sidste del af det 19. årh. opdagede, at Markus
evangeliet nok var alderspræsidenten i den evangeliske kvartet, ændredes 
forholdene for dette umiddelbart så prunkløse lille skrift, og lige siden har 
det inspireret forskere til produktion af en uoverskuelig strøm af kommen
tarer, afhandlinger og artikler. Den inspiration har forfatteren til denne 
kommentar også fornemmet, og det har resulteret i en livslang beskæftigelse 
med Markusevangeliet i et forsøg på at afkode i hvert fald nogle af dets 
hemmeligheder. Med denne udgivelse fremlægger jeg resultatet af denne 
beskæftigelse i form af en kommentar.
 en kommentar må følge det kommenterede skrift, og det er derfor det 
kommenterede skrifts opbygning, der bestemmer kommentarens opbygning. 
Ved læsning af et skrift, der som Markusevangeliet består af mange forholds
vis korte perikoper, kan det være vanskeligt at få styr på den overordnede 
struktur. Denne er vigtig, fordi den indrammer og perspektiverer de enkelte 
perikoper. Derfor lægges der i kommentaren vægt på både at forklare de en
kelte perikoper (ved hjælp af oversættelse, bestemmelse af form og struktur og 
detailkommentar) og at belyse deres plads og rolle i evangeliets overordnede 
struktur. I enkelte tilfælde belyses et emne i en ekskurs.
 Jeg har haft den glæde, efterhånden som manuskriptet blev udarbejdet, at 
kunne drøfte de udarbejdede afsnit med mine kolleger Helge Kjær nielsen 
og sigfred Pedersen. Begge får de min hjertelige tak. Jeg retter også en tak 
til Ole Davidsen og Geert Hallbäck, to yngre kolleger, hvis arbejde med 
Markusevangeliet altid har været mig til inspiration.
 aarhus Universitets Forskningsfond og Forskningsrådet for Kultur og 
Kommunikation takker jeg for bevilling af midler til udgivelse af denne 
kommentar.
 afdøde professor, dr.theol. Hejne simonsen var den forsker, der for snart 
40 år siden satte mig i gang med arbejdet med Markusevangeliet og altid 
viste det stor interesse. I taknemmelighed herover tilegnes bogen ham.

Åbyhøj, den 31. december 2007 aage Pilgaard
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1. Markusforskningens metoder
I lyset af den nuværende situation for forskningen i Mark. er det nærlig
gende at indlede en kommentar til dette evangelieskrift med at kaste et blik 
på metodiske spørgsmål. Den mest markante udvikling inden for Mar
kusforskningen i de sidste 30 år har nemlig fundet sted på det metodiske 
område. Indtil 1970 var forskningen i Mark. – som i de øvrige synoptiske 
evangelier – i metodisk henseende koncentreret om fire metoder: den lit
terærkritiske (kildekritiske), den formhistoriske, den traditionshistoriske og 
den redaktionshistoriske.1 Disse fire metoder forholder sig ikke til hinanden 
som alternativer, men de supplerer og støtter hinanden. Ved hjælp af kilde
kritikken var der stort set opnået enighed om, at forfatterne til Matt. og Luk. 
havde benyttet Mark. som deres ene hovedkilde. når det gjaldt udforsknin
gen af Markusevangeliets eget kildemateriale, kunne man gøre brug af den 
formhistoriske metodes indsigter vedrørende den mundtlige overlevering 
om Jesus og således danne sig et billede af, hvordan den Jesusoverlevering, 
som Markusevangeliets forfatter havde benyttet sig af, var udformet. Der
efter kunne man ved hjælp af den redaktionshistoriske metode klarlægge 
evangeliets litterære og teologiske egenart og i forlængelse heraf finde frem 
til den situation, i hvilken skriftet var blevet til.
 Denne firestemmige metodesymfoni ændredes fra begyndelsen af 70’erne. 
Ændringerne har været så omfattende og så mangfoldige, at det ikke er 
nogen overdrivelse at påstå, at vi ved begyndelsen af det nye kristne årtusinde 
befinder os i en situation, der er kendetegnet ved en sådan mangfoldighed 
af metoder, at det er næsten uoverskueligt at tegne et samlet billede af Mar
kusforskningen.2 Det kan dog konstateres, at udviklingen på det metodiske 
felt har været koncentreret om tre områder.

1 H. Kjær nielsen, “Diakrone metoder”, s. 217279.
2 Oversigt over den nyere forskning: D. Dormeyer, Das Markusevangelium, s. 138225; 
a. Lindemann, “Literatur zu den synoptischen evangelien 19841991”, s. 41100, 113185, 
252284 (Markus: s. 113147); samme, “Literatur zu den synoptischen evangelien 19922000 
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20 Indledning

 Det første område gælder betragtningen af Mark. som skrift. Indførel
sen af strukturalistiske metoder førte til en koncentration om Mark. som 
en selvberoende tekst, der skal forstås alene ud fra sig selv uden hensyn til 
tekstens referencer til verden uden for teksten (immanent betragtningsmåde 
i stedet for en referentiel) og til tekstens tilblivelseshistorie (synkronisk be
tragtningsmåde i stedet for en diakronisk). Markusevangeliets betydning 
(dets semantik) erkendes alene ud fra skriftets tekst forstået som et betyd
ningsgivende hierarkisk struktureret system af tegn.3
 Det andet område gælder Mark. som formidler af kommunikation mel
lem en afsender og en modtager. Her har den såkaldte receptionsæstetik 
(herunder reader responsemetode) ført til en langt dybere forståelse af, hvor 
kompliceret en kommunikationsproces er, ligesom den har skærpet opmærk
somheden på nødvendigheden af en metodisk klarlæggelse af de tekstlige 
elementers værdi som signaler til erkendelse af kommunikationssituationen. 
Det gælder ikke mindst de figurer, der betegnes som “implicit forfatter” og 
“implicit læser”, dvs. den forfatter og den læserfigur, der indirekte træder 
frem i teksten og således kan “impliceres” ud fra teksten.4
 Det tredje område er det sociologiske.5 Den omfattende udvikling og 
forgrening, der har fundet sted inden for den sociologiske forskning i den 

(III), Das Markusevangelium”, s. 369423; W.R. telford, “The Interpretation of Mark. a 
History of Development and Issues”, s. 161. til litterær (narrativ) metode se J.C. ander
son, s.D. Moore (udg.), Mark and Method: New Approaches in Biblical Studies; R. Kieffer, 
B. Olsson, Exegetik idag. Nya Frågor till gamla texter; s.D. Moore, Literary Criticism and 
the Gospels: The Theoretical Challenge; n.R. Petersen, Literary Criticism for New Testament 
Critics; M.a. Powell, What Is Narrative Criticism? 
3 O. Davidsen, The Narrative Jesus. A Semiotic Reading of Mark’s Gospel; samme, “semio
litterær læsning”, s. 304326; G. Hallbäck, strukturalisme og eksegese; aa. Pilgaard, “Den 
strukturalistiske analyse”, s. 280303; D. Rhoads, D. Michie, Mark as Story: An Introduction 
to the Narrative of a Gospel. F. Belo har gennemført en læsning af Mark., der kombinerer 
en materialistisk tilgang med strukturalistisk metode (Das Markusevangelium materialistisch 
gelesen). 
4 R. Detweiler (udg.), Reader‑Response Approaches to Biblical and Secular Texts; e.V. 
Mc Knight (udg.), Reader Perspectives on the New Testament; R.M. Fowler, Let the Reader 
Understand. Reader‑Response Criticism and the Gospel of Mark.
5 e.a. Judge, “The social Identity of the First Christians. a Question of Method in 
Religous History”, s. 201217; B.J. Malina, The New Testament World: Insights from Cultural 
Anthropology; samme, Windows on the World of Jesus: Time Ravel to Ancient Judea; samme, 
The Social World of Jesus and the Gospel; samme, The Social Gospel of Jesus: The Kingdom of 
God in Mediterranean Perspective; C. Myers, Binding The Strong Man; J. nissen, “Den sociale 
hermeneutik”, s. 387448; D. Rhoads, “social Criticism: Crossing Boundaries”, s. 135161; 
V.K. Robbins, Jesus the Teacher; samme, New Boundaries in Old Territory. Form and Social 
Rhetoric in Mark; e. van eck, Galilee and Jerusalem in Mark’s Story of Jesus: A Narratological 
and Social Scientific Reading. 
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Indledning 21

seneste menneskealder, har resulteret i en både mere omfattende og mere 
dybtgående forståelse af sociologiske grundstrukturer i den antikke verden 
og disses betydning for at forstå Markusevangeliets tilblivelsessituation.
 Denne mangfoldighed af metodiske tilgange byder på særlige udfordringer 
til kommentarskrivning. Den første ligger i overhovedet at få overblik over 
de mange tilgange og deres indbyrdes forhold. Men selv om det lykkes, er 
det en næsten uoverkommelig opgave at inddrage alle metodiske tilgange. 
Den næste udfordring bliver da at afgøre, hvilke metodiske tilgange man 
vil benytte sig af, eventuelt lægge hovedvægten på. en sådan afgørelse må 
hænge sammen med, hvilket hovedsynspunkt man vil lægge til grund for 
kommentarskrivningen. er hovedsynspunktet et ønske om at belyse Mark. 
som selvberoende, immanent tekst, er det nødvendigt at fokusere på en 
strukturalistisk/tekstsemiotisk metodik.6 Ønsker man at klarlægge Mark. 
som formidler af kommunikation med vægt på de implicitte modtageres 
reception og situation, må man koncentrere sig om de kommunikative 
metoder.7 er det derimod en afdækning af Markusevangeliets placering i 
forhold til sociale strukturer i den antikke verden, man er optaget af, må 
man lægge hovedvægten på sociologiske metoder.8
 Hovedsigtet med nærværende kommentar er at kaste lys over Markusevan
geliets teologi. Med “teologi” mener jeg spørgsmålet om Markusevangeliets 
forståelse og forkyndelse af Gud (evangeliets gudsbillede). Det karakteristi
ske for Markusevangeliets teologi er for det første, at dets forståelse af Gud 
bringes til udtryk gennem en præsentation af Jesus, og for det andet, at 
denne præsentation har karakter af en skriftlig fortælling om Jesus. Denne 
fortælling følger ham fra indvielsen til hans gerning i forbindelse med dåben 
ved Johannes Døberen (1,911) frem til hans død og gravlæggelse (15,3747), 
men den slutter ikke dér, det sker først med opstandelsesbudskabet i ram
men af fortællingen om den tomme grav (16,18). På den baggrund kan 
Markusevangeliets teologi siges at være karakteriseret ved to ting: kvalitativt 
ved dens kristologiske karakter, formalt ved dens narrative præsentations
måde. Derfor kan evangeliets teologi grundlæggende karakteriseres som 
kristologisknarrativ.9

6 Jf. O. Davidsen, The Narrative Jesus.
7 B.M.F. van Iersel, Mark. A Reader‑Response Commentary; L. Hartman, Mark 1:1‑8:26; 
8:27‑16:20.
8 en dybdepsykologisk tilgang til Mark. finder man hos e. Drewermann Tiefenpsycho‑
logie und Exegese. Kritisk stillingtagen til Drewermann: G. Lüdemann, Texte und Träume.
9 Forholdet mellem Jesus (budbringeren) og Gud (budskabets indhold) er et hovedan
liggende i J. Dechows undersøgelse: Gottessohn und Herrschaft Gottes. Der Theozentrismus 
des Markusevangeliums.

69549_markus_.indd   21 30-03-2008   11:14:37

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller
indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug.




