
 
 

SANKT MARKUS 

Første patriark af den koptiske 
ortodokse kirke 

 
Sankt Markus blev født som jøde i Libyen i Afrika. Han voksede 
op i en religiøs familie. Hans mor var en af de "Mariaer", som 
fulgte Kristus. De troende samledes og bad i hendes hus i 
apostlenes tid [ApG 12:12] Hun var en ærbødig kvinde og højt 
anset af de første kristne. Hans far var Artistopolos, en fætter til 
apostlen Peters hustru. Paulus nævnte, at han også var i familie 
med Barnabas, en af de halvfjerdsindstyve apostle.   

Hans fødsel og opvækst 

Han blev født i Kyrene i de fem vestlige byer (Libyen) - 
Nordafrika. Hans forældre var rige og var i stand til at lære ham 
græsk, latin og hebraisk. Han udmærkede sig i dem og blev 
veluddannet i religion. Han studerede loven og profeternes 
historie. Det blev nævnt, at nogle barbariske stammer angreb 
familiens ejendomme i Libyen i Augustus Cæsars tid, hvilket 
tvang dem til at emigrere til Palæstina. Da Herren Kristus 
begyndte sin undervisning, var familien allerede bosat der. Det var 
sådan, at Markus mødte Herren og blev en af hans disciple. Hans 
mor Maria var også vært for ham i sit hus og var blandt de kvinder, 
der tjente ham. Det blev nævnt, at Markus var med til brylluppet i 
Kana i Galilæa, hvor Gud gjorde sit første mirakel, da han 
forvandlede vand til vin (Johannes 2), og han var blandt dem, der 
smagte på det.  

Sankt Markus’ hjem "Den første kristne kirke" 

Intet hjem var mere berømt end Sankt Markus' hjem. Da det var tid 
til at fejre påsken, sagde vor Herre Jesus Kristus til sine disciple:" 
Gå ind i byen, og der vil møde jer en mand, som bærer en 
vandkande; følg ham. Og hvor han end går ind, skal I sige til 
husets ejer: "Mesteren sagde: Hvor er gæstekammeret, hvor jeg 
skal spise påsken med mine disciple? " [Markus 14:13-15] & 
[Lukas 22:10-12] Markus var den person, der 
bar vandkanden, og vor Herre Jesus Kristus 
fejrede påsken med sine disciple på Markus' 
sted. Der vaskede han deres fødder og gav 
dem sin pagt, sit hellige legeme og blod. Det 
var også på dette sted, at Helligånden fyldte 
disciplene, og at de talte i tunger på 
pinsedagen. Markus var den unge mand, der 
fulgte Kristus, da han blev arresteret: " Men 
der var en ung mand, som fulgte med ham, 
kun med et lagen over sin nøgne krop; også 
ham griber de fat i, men han gav slip på 
lagnet og flygtede nøgen." [Markus 14:51-52] 



 
 

Begyndelsen af Sankt Markus' forkyndelse 

1-Det første mirakel, han udførte 

Markus' far var den første, der modtog troen gennem sin søn. På deres 
vej til Jordan blev de mødt af to dyr, en løve og en løvinde. Faderen 
indså, at de snart ville blive ædt af dyrene. Han opfordrede sin søn til at 
flygte og overlade sig selv til løverne. Men Markus forsikrede ham om, 
at Kristus ville beskytte dem, og han bad og sagde: "Åh, Kristus, Guds 
søn, frels os." Straks forsvandt løverne, og de blev reddet. 

2-Sankt Markus og Løven 

Begivenheden med løven fik kunstnere til at indsætte en løve i alle hans 
billeder. Det er også muligt, da han i begyndelsen af sit evangelium 
beskrev en løves brøl: "En løves brøl i ørkenen". 

3-Prædiken med apostlene 

Markus begyndte at prædike i en meget tidlig alder. I begyndelsen 
ledsagede han andre apostle. I Apostlenes Gerninger nævnes det, at han 
arbejdede sammen med apostlene Paulus og Barnabas, men før det 
arbejdede han sammen med Peter i Jerusalem og Judæa. 

Evangelisten Markus "En universel prædikant" 

Selv om Markus især var en prædikant for Egypten, var han dog en 
universel prædikant for hele menneskeheden. Han var en af de halvfjerds 
apostle, som Gud sendte for at tjene, og han var en af de fire, som 
prædikede verden gennem de evangelier, de skrev. Han etablerede den 
teologiske skole i Alexandria, som oplyste verden med viden. De eneste 
kendte kontinenter på den tid var Asien, Afrika og Europa. Markus 
prædikede for dem alle for at udbrede Guds ord. Vi hører om Markus 
efter koncilet i Jerusalem i år 50 eller 51 e.Kr., da han igen rejste til 
Cypern sammen med Barnabas. " Barnabas tog Markus med og sejlede 
til Cypern.” [ApG 15:39] Det er mest sandsynligt, at han ankom til 
Alexandria omkring år 60 eller 61 e.Kr. 

Andre værker af Sankt Markus 

Markus etablerede en teologisk skole. Han skrev den hellige liturgi til St. 
Ananias og præsterne til brug i bønnerne. 

Hans første mission til Egypten 

Da Markus gik gennem gaderne i Alexandria, den mest berømte by i Egypten, blev 
hans sandaler revet i stykker. Mens skomageren Ananias var i gang med at reparere 
Markus' sko, skar han sig i fingeren og råbte: "Åh, den ene gud!" Markus helbredte 
skomagerens finger og talte til ham om, hvem "den ene Gud" egentlig var. Ananias 
inviterede Markus hjem til sig, hvor han og hans husstand blev døbt efter at have 
bekendt deres tro på den kristne tro. Snart efter troede mange andre, og Ananias' hus 
blev mødested for de troende. I 62 e.Kr. besluttede Markus at forlade Egypten for at 
besøge de nye troende, som han havde prædiket i Pentapolis. Inden han rejste, 
ordinerede han Ananias til biskop. Han grundlagde også en kirke i krypten, hvor den 
hellige familie havde søgt tilflugt, og opfyldte dermed Esajas' profeti: "På den dag 
skal der være et alter for Herren midt i Ægypten og en søjle for Herren ved dets 
grænse... da skal Herren give sig til kende for egypterne, og de skal lære Herren at 
kende på den dag" (Esajas 19:19-21) 

Hans anden mission og martyrium 

Da Markus vendte tilbage til Egypten efter Peters og Paulus' martyrdød, fandt 
han ud af, at kirken var vokset så meget, at han indviede tre præster og syv 
diakoner til at hjælpe Ananias. Markus fortsatte med at prædike i yderligere 
syv år mod de lokale hedenske guder med en sådan styrke, at hadet mod ham 
blev voldsomt. På den tid levede der tre folkeslag i Egypten: egypterne, 
grækerne og jøderne, foruden nogle få romere. Serapis var grækernes gud i 
Egypten; han var gud i Alexandria. Markus holdt messe (den hellige liturgi), 
og på påskedag i 68 e.Kr. fejrede hedningene samme dag festen for Serapis, 
guden i Alexandria.  

På opfordring fra den romerske hersker stormede hedningerne frem og angreb 
kirken, hvor Markus og de troende bad. De fangede St. Markus, bandt et reb 
om ham og slæbte ham gennem byens gader. Om natten blev han smidt i 
fængsel, hvor en engel viste sig for ham, styrkede og opfordrede ham. Den 
følgende dag blev han igen slæbt gennem gaderne og blev martyrdød i en 
alder af 58 år. Markus anses for at være den første i den ubrudte række af 
patriarker i den koptiske kirke; Hans Hellighed pave Tawadros II, den 
nuværende patriark, er Markus' 117. efterfølger - den 118. pave af Alexandria. 
Den fulde officielle titel for patriarken i den koptisk-ortodokse kirke er pave 
og patriark for den store by Alexandria, Mellemøsten, Etiopien, Nubien og 
Pentapolis. Markus-evangeliet var rettet til hedningerne (romerne) og 
introducerede dem til Kristi arbejde og magt. 

Markus' levn ankom den 24. juni 1968 til katedralen i Egypten fra Vatikanet, 
hvor der blev bygget et særligt besøgssted til ham, som stadig eksisterer i dag. 
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