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(s 22) förklarar varför Jesus använde liknelser och ger en del
ledtrådar för att tolka deras betydelse.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 4
Markus 4:1–25 – Matteus 13:1–23; Lukas 8:4–18
Markus 4:30–34 – Matteus 13:31–35
Markus 4:35–41 – Matteus 8:18–27; Lukas 8:22–25

Förstå skrifterna

Markus 4

Studera skrifterna 
Gör både aktivitet A och B när du studerar Markus 4.

Möt pressen

1. Föreställ dig att du blivit utsedd att tala om kyrkan till en
grupp tidningsreportrar. Berätta vilken liknelse i Markus 4
som du kan använda för att besvara var och en av följande
frågor:

• Vilken framtid har Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga?

• Varför sänder kyrkan ut så många missionärer?

• Hur förklarar du kyrkans anmärkningsvärda tillväxt,
med tanke på att den är relativt ung jämfört med de flesta
religioner och med tanke på att den hade en mycket
blygsam början i Förenta staternas utkanter?

2. Berätta vilken liknelse som tycks tillämplig på följande utta-
lande av president Gordon B Hinckley: ”Kyrkan växer på ett
förunderligt och underbart sätt . . . Den breder ut sig över
jorden på ett mirakulöst sätt” (i Steve Fidel, ”Members Living
Abroad Outnumber LDS in U. S.”, Deseret News, 26–27
feb 1996, A2; Nordstjärnan, juli 1996, s 34).

Svar på viktiga frågor

Det ställs fyra frågor i Markus 4:35–41. Lärjungarna ställde den
första och den fjärde frågan, Jesus den andra och den tredje.
Inget svar gavs på någon av frågorna, men genom att noggrant
läsa berättelsen, och genom att analysera vad vi vet om Jesus
och hans lärjungar, kan man tänka sig flera möjliga svar.

1. Skriv upp den första frågan och ett svar som du tror att Jesus
skulle kunna ge.

2. Skriv upp den andra och den tredje frågan och besvara dem
som om du var en av lärjungarna.

Vägkanten (v 4) – Hård mark
som trampats ner (till exempel
stig eller väg)
Med det mått ni mäter
(v 24) – Det sätt varpå man
bedömer det man får

Skära (v 29) – Böjd kniv som
man skär säd med
Aktern (v 38) – Bakre delen
Hutade åt (v 39) – Befallde
att upphöra

3. Skriv ner ditt eget svar på den fjärde frågan.

4. Vad skulle någon i vår tid kunna lära sig av en sådan
erfarenhet?

Markus 5
Fler underverk

Jesus utförde underverk för att välsigna människorna och för
att undervisa om viktiga principer. Underverken visade prov
på Jesu gudomliga makt och hans kunskap om de högre lagar
som styr vår jord. Denna förmåga att utföra underverk kräver
de inblandades tro. Fundera under din läsning om under-
verken i Markus 5 över hur de människor som berördes visade
sin tro. Beakta vilka viktiga principer som Jesus lärde ut
genom varje underverk han utförde och genom det sätt som
han utförde dem på.

Du vill kanske hänvisa till informationen om Matteus 8–9
(s 16–17) när du studerar detta kapitel.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 5
Markus 5:1–20 – Matteus 8:28–34; Lukas 8:26–39
Markus 5:22–43 – Matteus 9:18–26; Lukas 8:41–56
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Förstå skrifterna

Markus 5

Markus 5:8–13 – Orena andar far in i svinen
Denna dramatiska berättelse hjälper oss förstå den stora önskan
att få kroppar av något slag som de andar kände som följde
Satan. Vi får inte veta varför Jesus tillät dessa onda andar att
komma in i svinens kroppar eller varför de omedelbart kastade
sig ut i Galileiska sjön. Svin ansågs för orena under Moses lag.
De judar som uppfödde svin bröt följaktligen mot buden. Det
måste i sanning ha varit en mäktig lärdom för dem som bevitt-
nade eller hörde hur de orena andarna befalldes att komma
ut ur mannen och hur de for in i kroppar som förklarats orena.
Det är en symbol för den andliga ödeläggelsen hos dem som
tjänar djävulen.

Markus 5:23 – ”Kom och lägg dina händer på henne,
så att hon räddas till livet”
Om denna vers sade äldste Howard W Hunter, dåvarande
medlem av de tolv apostlarnas kvorum: ”Det här är inte endast
ord av tro från en fader som pinas av sorg utan också en påmin-
nelse till oss att vadhelst Jesus lägger sina händer på lever.
Om Jesus lägger händerna på ett äktenskap, lever det. Om han
tillåts lägga händerna på familjen, lever den” (Nordstjärnan,
maj 1980, s 98).

Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Markus 5.

Sök efter en symbolisk betydelse

Även om det är en verklig händelse som beskrivs i Markus
5:1–20 kan vi också inhämta lärdom av det symboliska i detta
underverk. Om du besvarar följande frågor kan du lättare
tillämpa denna berättelse på dig själv och andra idag.

1. Vilken symbolisk betydelse kan det ligga i det faktum att
mannen med en oren ande bodde bland ”gravarna” (v 2, 5)?

2. Vilka slags problem finns det i vår tid som människor finner
det svårt att ”få bukt med” och som tycks fortsätta även efter
det att de försökt få problemen under kontroll, på samma
sätt som mannen hade ”bundits” till händer och fötter” (v 4)?

3. Vad kan vi lära oss om hur Jesus kan hjälpa oss med våra
svåra problem, genom det han gjorde för denne man?

Oren ande (v 2) – Ond eller
demonisk ande
Jag besvär dig (v 7) –
Jag bönfaller dig

Legion (v 9, 15) – Stor grupp
Bad enträget (v 10, 12, 23) –
Tiggde

Vad gjorde de?

1. I Markus 5:22–43 berättas det om två personer som sökte
Frälsaren för att få hjälp och välsignelser. Läs noggrant
dessa verser och skriv upp vad dessa personer gjorde som
kan utgöra exempel på vad också vi kan göra när vi söker
Frälsarens välsignelser.

2. Vad lärde du dig om Jesus genom dessa två berättelser?

Markus 6
Vem är denne Jesus?

De underverk som Jesus utförde var anmärkningsvärda, men
större delen av folket förstod inte vem Jesus egentligen var.
I Markus 6 kan vi läsa om vad människorna i hans hemstad
tänkte, vad härskaren Herodes tänkte, och vad hans egna
lärjungar, som fortfarande inte förstod honom, tänkte. Fundera
över ditt vittnesbörd om Jesus när du läser detta kapitel och
föreställ dig hur du skulle ha hjälpt människorna förstå Jesus
om du hade varit närvarande när händelserna som beskrivs
i Markus 6 inträffade.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 6
Markus 6:1–6 – Matteus 13:54–58
Markus 6:7–13 – Matteus 10; Lukas 9:1–6
Markus 6:14–15 – Matteus 14:1–2; Lukas 9:7–9
Markus 6:17–29 – Matteus 14:3–12; Lukas 3:19–20
Markus 6:30–56 – Matteus 14:13–36; Lukas 9:10–17;

Johannes 6:1–21


