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Markus 1:1 – ”Glädjebudet om Jesus Kristus”
Även om det är sant att Jesus Kristus grundade sin kyrka under
sin jordiska verksamhet var det inte första gången som evan-
geliets plan kungjordes för världens människor. Evangeliet pre-
dikades i själva verket från och med den första familjen, Adam
och Eva, i den här världen (se Moses 5:5–12), och till och med
före världens begynnelse (se 1 Pet 1:18–20).

Markus 1:2–11 – Johannes döparen
Se inledningen till Matteus 3 (s 11–12) för ytterligare information
om Johannes.

Markus 1:44 – Varför bad Jesus dem som han hade botat,
att inte berätta för någon vad han hade gjort?
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 16:20 (s 24).

Studera skrifterna 
Gör en av följande aktiviteter (A eller B) när du studerar
Markus 1.

Förberedelse av vägen

Markus inleder sitt vittnesbörd med att beskriva händelser som
beredde vägen för Jesu Kristi verksamhet. Redogör kortfattat
för vilken händelse som Markus beskrev i vart och ett av följande
fyra skriftställen, och hur du tror att de hjälpte till att bereda
vägen för vad som skulle komma att ske under Jesu jordiska
verksamhet: Markus 1:2–8, 9–11, 12–13, 16–20.

Vad lär vi oss av underverk?

I Markus 1 kan vi läsa om tre olika underverk som Jesus utförde
och det står också att han botade ”många” (v 34). I Markus 1:38
sade Jesus att en viktig del av hans verksamhet bland folket var
att predika evangeliet. Fundera i detta sammanhang över vad
vi kan lära oss om Jesus och hans evangelium från varje under-
verk som han utförde. När du till exempel studerar det under-
verk som beskrivs i Markus 1:40–44, besvara då följande frågor:

1. Vad kan du lära dig av den spetälske om hur man kommer
till Frälsaren och blir välsignad av honom?

2. Vad kan du lära dig om Frälsaren av det sätt varpå han
bemötte den spetälske?

3. Den som var spetälsk ansågs för ”oren” under Moses lag.
Att vara syndig är att vara andligt oren. Läs Markus 1:40–44
på nytt och förändra ordet spetälsk till syndare. Vad lär oss
detta om synden?

Markus 2
”Dina synder är förlåtna”

Som nämns i Markus 1:38 hade Jesus som främsta uppgift att
predika evangeliet, inte att utföra underverk. Hans underverk

var yttre fysiska symboler för vad han andligen kan göra
för oss. I Markus 2 kan vi läsa om ett tillfälle då Jesus lärde
denna princip.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 2
Markus 2:1–22 – Matteus 9:2–17; Lukas 5:17–39
Markus 2:23–27 – Matteus 12:1–8; Lukas 6:1–5

Förstå skrifterna

Markus 2

Markus 2:23–28 – Regler för sabbaten
Se inledningen till Matteus 12 i denna handledning (s 20).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Markus 2.

Fånga budskapet

Besvara följande frågor under dina studier av Markus 2:1–12:

1. Varför kan det som Jesus först sade till den lame mannen,
tyckas märkligt?

2. Hur skulle du besvara den fråga som Jesus ställde i
Markus 2:9? Vad tror du han menade när han ställde denna
fråga? (Se v 10.)

Häda (v 7) – Att håna heliga
ting eller göra falska anspråk
på att besitta gudomlig kraft

Tullindrivare (v 15–16) –
De som tog upp skatt
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3. Synd är inte orsak till alla sjukdomar, men den är mer
destruktiv än så. Tyvärr är det svårare att upptäcka synd
och förlåtelse än det är att se den fysiska sjukdomens följder
och symptom. Vad tror du Jesus försökte lära dem som såg
på, genom att både förlåta mannen för hans synder och bota
honom från hans handikapp?

Markus 3
Jesus drar till sig 

stor uppmärksamhet

Vi vet inte hur många människor som omvändes och blev
medlemmar i kyrkan under Jesu liv. Det tycks som om det var
ganska få, men Markus skriver att ett stort antal människor
var intresserade av Jesus – särskilt när de såg eller hörde talas
om hans underverk. Markus 3 innehåller en uppteckning om
det växande intresset för Jesus, och visar hur motståndet växte
från de som innehade positioner av makt och ledarskap när
han blev mer känd, och hur de försökte förödmjuka honom
i folkets ögon.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 3
Markus 3:1–6 – Matteus 12:9–14; Lukas 6:6–11
Markus 3:7–12 – Matteus 12:15–16
Markus 3:13–19 – Matteus 10:2–4; Lukas 6:12–16
Markus 3:20–30 – Matteus 12:22–37
Markus 3:31–35 – Matteus 12:46–50; Lukas 8:19–21

Förstå skrifterna

Markus 3

Förtvinad (v 1) –
Invalidiserad, missformad
Förstockade (v 5) –
Hårdhjärtade
Herodes anhängare (v 6) –
Judar som stödde Rom, och
särskilt Herodes, den lokale
styresmannen

Till reds (v 9) – Redo och
tillgänglig för honom
Plåga (v 10) – Sjukdom
Beelsebul (v 22) – Satan
Plundra (v 27) – Stjäla
Hädar den heliga anden
(v 29) – Avsiktligt förnekar
Kristus

Markus 3:8 – Idumeen, Tyros och Sidon
Se medföljande karta.

Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Markus 3.

Betydelsen av våra motiv

Den berättelse som återges i Markus 3:1–6 ger oss en intressant
inblick i fariseernas tankevärld. När du studerar dessa verser,
besvara följande frågor:

1. Vad sökte fariseerna efter när de bevakade Jesus? (Se även
inledningen till Matteus 12 i denna studievägledning, s 20.)

2. Från vem kommer förmågan att bota?

3. Vad säger denna händelse oss om vad som var viktigt för
Jesus och vad som var viktigt för fariseerna?

4. Kan du nämna några exempel på vad människor gör idag
på sabbatsdagen, som snarare är uttryck för världsliga
traditioner än inspiration från Gud?

Kristi familj

I Markus 3:31–35 påstod inte Jesus att hans mor och familj inte
var viktiga. Han fokuserade återigen uppmärksamheten på vad
som var den viktigaste anledningen till att han kom till jorden.

1. Vad kvalificerar en person att tillhöra Kristi familj, enligt
Markus 3:31–35?

2. Denna lära förtydligades vidare i Mormons bok. Förklara
med egna ord vad det står i Mosiah 5:5–9 om hur vi blir en
del av Kristi familj.

Markus 4
Jesus undervisar med liknelser

Det engelska ordet för liknelse (”parable”) kommer från ett
grekiskt ord med betydelsen ”att sätta bredvid”, eller med
andra ord sätta en sak bredvid någonting annat för att kunna
göra en jämförelse. Jesus återgav liknelser, eller berättelser, om
sådant som människorna var väl bekanta med och som kunde
jämföras med andliga sanningar. Inledningen till Matteus 13
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