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2. Till åsnans ägare: Varför
lät du Jesu två lärjungar
ta din åsna?

3. Till en av de människor
som lade ut en mantel
på vägen och ropade
Hosianna: Vem tror du
att Jesus är? Varför hedrar
du honom?

Tolka symboliken

Fundera noggrant över berättelsen om fikonträdet i Markus
11:12–14, 20–23, och över förklaringen som ges i ’Förstå
skrifterna’ för Markus 11. Vilken slags person tror du att det
fikonträd som Jesus förbannade kan tänkas representera i vår
tid? Förklara hur en sådan person kan tänkas handla eller tala.

Vad man inte ska göra

Välj tre handlingssätt eller inställningar som de judiska ledare
visade prov på vilka opponerade sig mot eller ifrågasatte Jesu
berättelser och lärdomar i Markus 11:27–12:40. Förklara hur
detta handlingssätt eller dessa attityder kan hindra en person
från att andligen utvecklas.

Vad är budskapet?

En stor del av Markus 11–12 handlar om hur judiska ledare
motsatte sig Jesus. I Markus 12:41–44 kan vi läsa om en kvinna
som inte alls var lik dem.

1. På vilket sätt är änkan ett
exempel på det som Jesus
lärde i Markus 12:29–34?

2. Formulera budskapet
i Markus 12:44 med egna
ord och förklara vad
du tror att Jesus Kristus
undervisade folket om.

3. Skriv om någonting i ditt
liv som du kan förändra
för att bättre följa änkans
exempel på offervillighet
och lydnad. (Det måste
inte röra sig om pengar.)

Markus 13
Tecken på Kristi andra ankomst

Mindre än en vecka före sin korsfästelse talade Frälsaren om
sin andra ankomst. En del judar förkastade Jesus under hans

jordiska verksamhet eftersom de inte trodde att han uppfyllde
Gamla testamentets profetior angående Messias ankomst –
särskilt dem som talade om att han skulle komma i härlighet
och för att döma. Gamla testamentets profetior om Kristus tar
emellertid både upp tecken för hans första och andra ankomst.
Det måste ha tröstat hans lärjungar att veta att även om han
uppfyllt många profetior så skulle han återkomma och uppfylla
allting som uttalats av profeterna angående Messias. Eftersom
mycket av det som Jesus Kristus sade i Markus 13 handlar
om de sista dagarna bör vi som lever i denna tid vara särskilt
intresserade av dessa skriftställen.

Joseph Smiths översättning av Markus 13 är identisk
med Joseph Smiths översättning av Matteus 24, med andra
ord Joseph Smiths skrifter 1.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 13
Markus 13 – Matteus 24; Lukas 21:5–36; Joseph Smiths skrifter 1

Förstå skrifterna

Markus 13

Markus 13:14 – ”Vanhelgande skändligheten”
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 24:15 (s 33).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Markus 13.

Var på er vakt!

Jesus uppmanade sina efterföljare att ”se upp”, ”vara på sin
vakt”, ”ta sig i akt”, och ”hålla sig vakna” i den predikan som
upptecknats i Markus 13 (se v 5, 9, 23, 33, 35, 37). Skriv upp
åtminstone tre saker i detta kapitel som de troende kan vara på
sin vakt inför och därigenom vara beredda på att möta Herren.

De utvalda (v 20, 27) – Människor som hör till förbundet


