
Den stille uge i Markusevangeliet: 
 
Palmesøndag: 
Jesus rider ind i Jerusalem på et æsel, mens folk vifter med 
palmegrene og råber Hosianna. (Mark 11,1-11) 
 
Mandag: 
Jesus kommer igen til Jerusalem, hvor han driver de handlende ud af templet. (Mark 
11,12-19) 
 
Tirsdag: 
Jesus fører stridssamtaler i Jerusalem og forudsiger byens undergang. (Mark 11,20-12,44) 
 
Onsdag: 
Jesus spiser hos Simon den spedalske i Betania. En kvinde salver ham med kostbar olie. 
Judas bliver forrædder. (Mark 14,3-11) 
 
(Skær)torsdag: 
Jesus holder påskemåltid med sine disciple og tolker brødet og vinen som sit legeme og 
blod (nadver). Sent om aftenen tages Jesus til fange, og de fleste af hans disciple stikker 
af. (Mark 14,12-52) 
 
(Lang)fredag: 
- se timearket om Langfredag og Jesu kors-ord 

 
Lørdag: 
Sabbatsdag, jødernes hviledag.  
Jesus lægges i graven fredag aften, inden sabbatten begynder. Alle er nødt til at holde sig 
i ro, så længe det er sabbat. (Mark 15,42-47) 
 
(Påske)søndag: (Mark 16, 1-20) 
Jesus opstår tidligt om morgenen, senest ved 4-tiden (det er stadig mørkt). Mark 16,9. 
Ved solopgang finder nogle kvinder graven tom, og en engel taler til dem. Mark 16,1-8. 
Jesus viser sig senere for Maria Magdalene, to disciple på vej til Emmaus og endelig for 
de elleve. Mark 16,10ff. 
Han pålægger dem at udbrede evangeliet og bliver derefter optaget til himmelen.  
Mark 16,19f. 
 
 
Følgende dage falder ikke i den stille uge og omtales ikke direkte i Markusevangeliet: 
 
Kristi Himmelfartsdag: 
40 dage efter påske. Jesus farer op til himlen, mens disciplene ser til. Beskrevet kort i 
Mark 16,19. Mere udførligt i ApG 1,3-12. 
 
Pinse: 
50 dage efter påske. Helligånden kommer over disciplene som tunger af ild, så de får mod 
og evner til at forkynde evangeliet på fremmede sprog. Antydet i Mark 16,20. Mere 
udførligt i ApG 2,1ff. 
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Langfredag i Markusevangeliet: 
 
 
 
 
 
 
 
kl 04:  Hanen galer efter Peters fornægtelse. (Mark 14,66ff.) 
 
kl 06:  Solopgang. Jesus dømmes af det jødiske råd og føres tll Pilatus.  
 (Mark 15,1ff.) 
 
kl 08:  Jesus føres ud for at korsfæstes - traditionen kalder strækningen Via Dolorosa 
 = Lidelsens vej. (Mark 15,20) 
 
kl 09:  Den tredje time. Jesus korsfæstes (Mark 15,25ff.) sammen med to røvere. 
 Han bliver hånet af folk, der går forbi. 
 
kl 12:  Den sjette time. Der kommer mørke over hele landet (Mark 15,33) 
 
kl 15:  Den niende time. Mørket forsvinder igen. (Mark 15,33ff.) 
 Jesus råber: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig. 
 Jesus dør. Forhænges i templet flænges. 
 Den romerske soldat mener, at Jesus må have været Guds søn. 
 
kl 16: Sabbaten nærmer sig, og Jesus gravlægges hurtigt i en klippegrav, som 
 tilhører Josef af Arimatæa. (Mark 15,42ff.) 
 
 
 
 
Jesu kors-ord: 
 
 
I Markus- og Matthæusevangeliet hører vi kun om en enkelt sætning, Jesus siger, mens 
han hænger på korset. De andre evangelister kender til flere, så der i alt er syv kors-ord: 
 

• Jesus beder for dem, der korsfæster ham. (Luk 23,34) 
• Jesus lover den ene røver, at han skal komme med ham i Paradis. (Luk 23,43) 
• Jesus overlader sin mor til yndlingsdisciplen. (Joh 19,26f) 
• Jesus beder om noget at drikke (Joh 19,28) 
• Jesus udbryder: 'Det er fuldbragt'. (Joh 19,30) 
• Jesus dør med ordene: 'Fader, i dine hænder betror jeg min ånd'. (Luk 23,46) 
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