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Markus 14
De sista timmarna i Jesu jordiska liv

Översteprästerna, de skriftlärda och judarnas äldster kunde inte
förvirra Jesus och få honom att göra misstag inför de männi-
skor som samlats i Jerusalem för påskhögtiden. I verkligen
hade de judiska ledarna blivit tystade av Jesus. Några av dessa
korrupta ledare tyckte att enda sättet att hindra Jesus från
att bli ett ännu större hot mot deras ställning och deras makt
var att låta döda honom. Jesus kände till deras önskningar och
förberedde sig på att ge sitt liv. Några av historiens viktigaste
händelser finns upptecknade i Markus 14–16. Ta god på dig när
du läser och begrundar de heliga händelserna i dessa tre sista
kapitel i Markus.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 14
Markus 14:1–2 – Matteus 26:1–5; Lukas 22:1–2
Markus 14:3–9 – Matteus 26:6–13; Johannes 12:1–8
Markus 14:10–16 – Matteus 26:14–19; Lukas 22:3–13
Markus 14:17–31 – Matteus 26:20–35; Lukas 22:14–39;

Johannes 13
Markus 14:32–42 – Matteus 26:36–46; Lukas 22:40–46
Markus 14:43–72 – Matteus 26:47–75; Lukas 22:47–62;

Johannes 18:1–27

Förstå skrifterna

Markus 14

Osyrat bröd (v 1, 12) – Bröd
som gjorts utan jäst och som
är en del av påskmåltiden
List (v 1) – Oärlighet
Nardusbalsam (v 3) – En
dyrbar olja som luktade gott
Tre hundra denarer (v 5) – En
årslön för en vanlig arbetare

Förråda (v 10, 18) – Att vända
sig mot och överlämna till
fienden
Abba (v 36) – Ett ord som
betyder ”fader”
Slet sönder sina kläder
(v 63) – Tecken på att han var
upprörd

Markus 14:3–9 – En kvinna smörjer Jesus med balsam
I Johannes 12:3
står det att denna
kvinna var Maria,
syster till Marta och
Lasaros, som Jesus
uppväckte från de
döda (se Joh 11).
Denna handling
att utgjuta högst
dyrbar olja visade
hennes djupa
respekt för Jesus
och var en akt
av gudsdyrkan.
Dessutom var det
en sed att smörja
kroppen innan den
begravdes. Jesus
använde denna
händelse som en möjlighet att åter igen berätta för sina lärjungar
att han förberedde sig på att ge sitt liv – en sanning som de flesta
av lärjungarna inte tycktes förstå eller ville tro på.

Markus 14:20 – ”Han som doppar i skålen tillsammans
med mig”
Se ”Förstå skrifterna” för Johannes 13:25 (s 86).

Markus 14:32–42 – Getsemane
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 26:36–46 (s 35).

Markus 14:33 – Varför kom ”bävan och ångest”
över Jesus?
Försoningens lidande började i Getsemane. President Joseph
Fielding Smith förklarade: ”Det finns inte någon av oss . . . som
har gjort något som varit fel och därefter inte blivit ledsen och
önskat att det var ogjort. Vi drabbades av samvetskval och
kände oss mycket eländiga . . . Men här [i Getsemane] bar Guds
Son bördan av mina överträdelser och era överträdelser och
varje själs överträdelse som tar emot Jesu Kristi evangelium. . . .
Han bar bördan – vår börda. Jag lade någonting till den. Det
gjorde ni också. Det gjorde alla andra också. Han tog själv på
sig den för att betala det pris som var nödvändigt för att jag
skulle bli befriad – att ni skulle bli befriade – från straffet på
villkor att vi tar emot hans evangelium och är sanna och trofasta
mot det” (Fall – Atonement – Resurrection – Sacrament [tal vid
Salt Lake Institute of Religion, 14 jan 1961], s 8).

Markus 14:54–59 – Falska vittnen
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 26:59–60 (s 35).

Markus 14:66–72 – Petrus förnekar Jesus
Se ”Förstå skrifterna” för Lukas 22:31–34, 54–62 (s 71).

Svor han och bedyrade (v 71) – Förkunnade med ed eller
lovade dyrt och heligt
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Studera skrifterna 
Gör aktivitet A eller B när du studerar Markus 14.

Hur högt värderar du Frälsaren?

I Markus 14:3–11 kan vi läsa om två människor som visade hur
högt de värderade Frälsaren.

1. Hur visade kvinnans handlingar att hon satte större värde
på Frälsaren än på pengar?

2. Hur visade Judas handlingar att han satte större värde på
pengar än på Frälsaren?

3. På vilka sätt kan du visa att du älskar Frälsaren mer än
jordiska ägodelar?

”Oändlig är kärleken”

I psalmen ”Oändlig är kärleken” sjunger vi om hur förundrade
vi är över den kärlek som Jesus erbjuder oss genom sin försoning
(se Psalmer, nr 125). Välj från Markus 14 ut två ting som Jesus
gjorde och som ”förundrar” dig och hjälper dig att känna större
uppskattning för honom. Skriv om dessa två ting och berätta
varför de gör dig förundrad och fördjupar din kärlek, respekt
och uppskattning för Frälsaren.

Markus 15
Jesus blir korsfäst

Försoningen tog sin början i Getsemane och i Markus 15 ges
en beskrivning av hur den fullbordades på korset på Golgota.
Äldste James E Talmage, som var medlem av de tolv apost-
larnas kvorum, skrev att ”döden på korset var både den lång-
sammaste och smärtsammaste avrättningsform, som fanns.
Offret levde vanligen i flera timmar och ibland i dagar ... När
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döden äntligen kom som en välkommen befriare, så skedde
det genom att offret var fullständigt utmattat av den intensiva
och oupphörliga smärtan” (Jesus Kristus, s 643). I Läran
och förbunden 19:16–19 beskrev Jesus den smärta han kände
i Getsemane, som tycks ha varit större och mer intensiv än
hans lidande på korset. Som det står i en av våra psalmer:
”Det ej av mänska kan förstås den pina han utstod. Vi veta
dock det var för oss som fritt han gav sitt blod” (”Jag ser långt
bort en kulle grön”, Psalmer, nr 126). Ha i åtanke, när du läser
detta kapitel, att det ”var för oss som fritt han gav sitt blod”.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 15
Markus 15:1–19 – Matteus 27:2, 11–30; Lukas 23:1–25;

Johannes 18:28–19:16
Markus 15:20–41 – Matteus 27:31–56; Lukas 23:26–49;

Johannes 19:16–37
Markus 15:42–47 – Matteus 27:57–61; Lukas 23:50–56;

Johannes 19:38–42

Förstå skrifterna

Markus 15

Markus 15:34 – ”Min Gud, min Gud, varför har du
övergett mig?”
Dessa ord finns också i den messianska profetian i Psaltaren 22:2.
Uppenbarligen var det nödvändigt att Fadern drog sig undan
Sonen för att en fullständig och fullkomlig försoning skulle
fullbordas. Jesus ”nedsteg” verkligen ”under allt” (L&F 88:6).

Pilatus (v 1–15) –
Den romerske styresmannen
i Jerusalem
Vid högtiden (v 6) – Påsken
Oroligheterna (v 7) –
Uppror mot regeringen
Vin med myrra (v 23) –
En blandning som kunde
lindra smärta

Kasta lott om dem (v 24) –
De spelade om vem som
skulle få kläderna
Smädade honom (v 29) –
Hånade honom
Skymfade (v 32) –
Förolämpade


