
45

templet (korban), så kunde inte dessa resurser användas för att
försörja ens föräldrar. Män med orättfärdiga avsikter använde
denna tradition för att få det att se ut som om de älskade Gud
mer än allt annat – till och med familjen. Men i själva verket
behöll de sina rikedomar, istället för att använda dem till att ta
hand om sina gamla föräldrar.

Markus 7:26–29 – Varför kallade Jesus den syrisk-fenikiska
kvinnan för hund?
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 15:22–28 (s 23).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Markus 7.

Gör en jämförelse

1. Förklara utifrån Markus 7:1–23 skillnaden mellan vad farise-
erna betraktade som orent och vad Jesus ansåg vara orent.

2. Läs Tredje Nephi 27:19–20 och förklara varför det är viktigt
att förstå vad Jesus sade om att vara ren eller oren och vad vi
måste göra om vi är orena.

Markus 8
”Förstår ni fortfarande ingenting?”

Har du någonsin missförstått vad någon sagt och sedan känt
dig dum när du fick det förklarat för dig, eftersom det var så
självklart? I Markus 8 tycks Jesu lärjungar ha haft en liknande
erfarenhet. Lärjungarna kanske inte alltid förstod Jesus, men
de hade tro på honom. Detta är en viktig tanke i detta kapitel.
Till skillnad från fariseerna som krävde tecken som bevis när
de inte förstod något, hade lärjungarna tro och var mottagliga
för den Helige Andens inflytande. Fundera över vad du
kan lära dig av Markus 8 som stärker din insikt och ditt
vittnesbörd om Jesus Kristus.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 8
Markus 8:1–10 – Matteus 15:32–39
Markus 8:11–21 – Matteus 16:1–12
Markus 8:27–38 – Matteus 16:13–27; Lukas 9:18–26

Förstå skrifterna

Markus 8

Markus 8:15 – Vad är surdeg?
Surdeg (jäst) innehåller jästsvamp. När lite surdeg blandas med
bröddeg påverkar den snabbt resten av degen, bildar bubblor
och får brödet att jäsa. Bröd med jäst (syrat bröd) är lättare än
osyrat bröd, men det blir snabbare dåligt. Av denna anledning
används surdeg ibland i skrifterna för att symbolisera fördärv.
Detta är vad Jesus menade när han sade: ”Se noga upp med
både fariseernas och Herodes surdeg!” Vid andra tillfällen
används surdeg som exempel på hur något litet kan påverka
det som är större, på gott eller ont.

Markus 8:29–30 – Varför ville inte Jesus att hans lärjungar
skulle tala om för någon att han var Kristus?
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 16:20 (s 24).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Markus 8.

Lika och annorlunda

1. Skriv upp hur det underverk som beskrivs i Markus 8:22–26
antingen liknar eller skiljer sig från andra underverk som
du har läst om i Nya testamentet (jämför till exempel med
Matteus 20:30–34).

2. Vilken andlig lärdom kan du inhämta från det underverk
som upptecknats i Markus 8:22–26?

Markus 9
”Hjälp min otro!”

I Matteus 16 lärde vi oss att när Jesus och hans lärjungar
var i Caesarea Filippi så lovade han dem, särskilt Petrus,
”nycklarna till himmelriket” (Matt 16:19). I Matteus 17 kan
vi läsa om uppfyllelsen av löftet som gavs på härlighetens
berg. Markus 9:1–13 innehåller också en redogörelse för denna
upplevelse. Efter denna heliga upplevelse var det fortfarande
mycket som Petrus, Jakob och Johannes behövde lära sig
av Mästaren. Beakta under din läsning av Markus 9 hur han
undervisade dem och hjälpte dem stärka sin tro, såväl som

Släkte (v 12, 38) – Grupp av människor som levde vid ungefär
samma tidpunkt
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andras tro och insikt. Även om det bönfallande ropet i
Markus 9:24, ”hjälp min otro!”, kom från en far som önskade
hjälpa sin son, kan det också sägas utgöra en vädjan från
var och en som tror på Frälsaren men som inser behovet av
ytterligare tro och kunskap.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 9
Markus 9:2–32 – Matteus 17:1–23; Lukas 9:28–45
Markus 9:33–50 – Matteus 18:1–9; Lukas 9:46–50

Förstå skrifterna

Markus 9

Förvandlades (v 2) –
Ett tillstånd i vilket en persons
kropp tillfälligt förändras så
att han eller hon kan uthärda
himmelska varelsers närhet
och härlighet
Hyddor (v 5) – I det här fallet
tillfälliga skydd som användes
för andakter och gudsdyrkan

En hydda byggs

Skriftlärda (v 11, 14) –
Män som undervisade
människorna om Moselagens
betydelse
Stum ande (v 17) –
Kunde inte tala
Anden började slita i honom
(v 20) – Han drabbades av
konvulsioner och kramper
Ryckte och slet (v 26) –
Han hade svåra kramper
Stympad (v 43) – Fysiskt
handikappad

Markus 9:43–48 – Att hugga av handen eller foten,
eller riva ut ögat
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 5:29–30 (s 14). Joseph Smiths
översättning av Markus 9:40–48 ger också ytterligare insikter
i vad Jesus menade i dessa verser.

Markus 9:49–50 – Salt och eld
Under Moses lag saltades offren som en symbol för det eviga
förbundet mellan Herren och hans folk. Det gjorde offret
”behagligt” för Herren. Kristi efterföljare frambär sin själ till
offer åt honom (se Omni 1:26), vilket offer åvägabringar den
Helige Andens renande kraft (eller dopet i eld).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A eller B när du studerar Markus 9.

Utöka din tro

1. Vad var problemet i berättelsen i Markus 9:14–29?

2. Vad sade Jesus om problemet? (Se v 19, 23, 29.)

3. Vad tror du fadern menade med det han sade till Jesus i
vers 24?

4. Hur hjälper denna berättelse dig att öka din tro eller lär dig
hur du ska stärka den?

Markus 10
Sann storhet

Många judar blandade ihop Gamla testamentets profetior om
Messias första ankomst med profetiorna om hans andra
ankomst. De såg fram emot en Messias som likt en erövrande
kung skulle komma med stor makt och härlighet och förgöra
deras fiender. Kristus förgjorde verkligen deras främsta fiender
– synden och döden – men att han besegrade dessa fiender
genom sitt eget lidande och sin död var svårt för de flesta att
förstå. Detta förutsades i Jesaja 53. Sök efter sätt varpå Jesus
försökte undervisa om dessa principer i Markus 10.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 10
Markus 10:1–31 – Matteus 19; Lukas 18:15–30
Markus 10:32–52 – Matteus 20:17–34; Lukas 18:31–43


