
46

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
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Förstå skrifterna

Markus 10

Markus 10:2–12 – Jesu lärdomar om äktenskap och
skilsmässa
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 19:3–12 (s 27).

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Markus 10.

Storhet i himmelriket

I berättelsen i Markus 10:17–22 ville en man som ägde mycket
veta vad han kunde göra för att få evigt liv, och i verserna 35–45
kan vi läsa om hur Jakob och Johannes ville få hedersplatserna
vid Frälsarens sida i evigheterna.

1. Jämför dessa två berättelser om människor som ville uppnå
storhet i himmelriket genom att göra följande uppställning
i din anteckningsbok, och fylla i den med information som du
finner i Markus 10.

2. Vad lärde Jesus i Markus 9:33–37 om vad det innebär att
vara stor?

3. Hur kan man enligt Markus 10:28–30 jämföra världslig storhet
med vad Jesus Kristus erbjuder dem som kvalificerar sig för
evigt liv?

4. Vad lär oss Markus 10:32–34 om Frälsarens storhet?

5. Vad kan du göra med ditt liv för att bli stor i Guds ögon?

Botad från blindhet

1. Skriv upp vad mannen i Markus 10:46–52 gjorde för att bli
botad från blindhet.

2. Vad lär oss denna berättelse om Frälsaren och vad han kan
göra för oss?

Vem?

Jakob och 
Johannes

(Mark 10:35–45)

En man som ägde
mycket

(Mark 10:17–22)

Vad de inte 
förstod

Vad Jesus 
lärde dem

Bestämmelse (v 5) – Bud
Äktenskapsbrytare (v 11) –
Person som har sexuella
relationer med någon han inte
är gift med

Bedrövad (v 22) – Mycket
ledsen
Prygla (v 34) – Piska
Lösen (v 45) – Betalning för att
befria någon från fångenskap

Markus 11–12
Vad Jesus gjorde och lärde under

sin sista vecka

Markus 11 inleds omkring tre år efter Jesu dop. Inom en vecka
skulle han komma att korsfästas. Händelserna i Markus 11–16
inträffade under påskveckan – en tidpunkt då judar från alla
håll samlades i Jerusalem för att offra i templet. Det var en
enastående möjlighet för Jesus att bära sitt sista vittnesbörd
för ett stort antal människor samtidigt som han förberedde sig
att som Guds lamm offra sig för hela människosläktets
återlösning.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 11–12
Markus 11 – Matteus 21:1–27; Lukas 19:29–48; 20:1–8;

Johannes 12:14–19
Markus 12:1–12 – Matteus 21:33–46; Lukas 20:9–19
Markus 12:13–44 – Matteus 22:15–46; Lukas 20:20–47; 21:1–4


