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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
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Topografisk karta

Förstå skrifterna

Markus 11

Markus 11:1–10 – Vad betyder det att Jesus red in i staden
på en åsna?
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 21:1–11 (s 29).

Markus 11:15–18 – Varför fanns det växlare och människor
som köpte och sålde i templet?
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 21:12–13 (s 29–30).

Markus 11:12–14, 20–21 – Fikonträdet som inte bar frukt
Jesus förklarade inte varför
han förbannade fikonträdet,
men lite kunskap om fikonträd,
tillsammans med de omstän-
digheter som beskrivs i skrif-
terna, hjälper oss förstå sym-
boliken i det som Jesus gjorde.
Det slags fikonträd som nämns
i Markus 11 frambringar tidiga
fikon, även innan det har fullt
med blad. Den stora fikon-
skörden kommer senare. Om
ett träd inte frambringar tidiga
fikon kommer det inte alls att

frambringa någon frukt det året. Ett träd med blad (vilket både
Markus och Matteus beskrev) bör också bära frukt, men detta
träd var förvissnat. Man kan säga att det såg ut som om trädet
bar frukt, men i själva verket fanns det ingen. Det påminde om
de judiska ledarna på Jesu tid. De verkade rättfärdiga, men det
var en hycklande och tom rättfärdighet. Följaktligen förbannade
Jesus detta hycklande träd därför att det var en symbol för
tillståndet hos dem som var ledare för Guds förbundsfolk.

I Markus står det att trädet inte hade frukt därför att tiden inte
var inne. I Joseph Smiths översättning är emellertid detta
påstående borttaget. Det står där att eftersom det fanns blad
på trädet borde det ha burit frukt.

Något otalt med (v 25) – Dåliga känslor inför någon
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Markus 11:30–32; 12:12 – Översteprästerna, de skriftlärda
och äldsterna ”var rädda för folket”

Jesus fördömde stän-
digt de judiska ledarna
för deras hyckleri
(se till exempel Mark
12:38–40). Markus
11–12 antyder att källan
till deras hyckleri var
högmod. Som president
Ezra Taft Benson lärde:
”De högmodiga fruktar
människors domar mer
än Guds. (Se L&F 3:6–7;
30:1–2; 60:2). ’Vad
kommer människor att
tänka om mig?’”
(Nordstjärnan, juli 1989,
s 4.)

Markus 12

Markus 12:18–27 – Äktenskap i uppståndelsen
Se ”Förstå skrifterna” för Lukas 20:27–38 (s 70).

Markus 12:28–34 – ”Något större bud än dessa finns inte”
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 22:36–38 (s 30).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Markus 11–12.

Hur skulle de ha kunnat svara?

Föreställ dig att du har fått möjlighet att tala till människorna
som beskrivs i Markus 11:1–11. Skriv upp hur du tror att de
skulle ha svarat på nedanstående frågor.

1. Till de två lärjungarna: Varför gav Jesus särskilda instruktioner
om hur ni skulle få tag i åsnan? Vad tänkte ni när ni fick
åsnan på detta sätt?

Pressgrop (v 1) – Den plats
där saften från vingårdens
frukt samlades
Arrenderade ut (v 1) –
Hyrde ut
Arvtagaren (v 7) – Den som
har rätt att ärva någonting
Snärja honom (v 13) –
Lura honom
Ser inte till personen (v 14) –
Behandlar alla lika

Hycklade (v 15) – Låtsades
att vara rättfärdiga när de inte
var det
Bild och namn (v 16) –
Det som var inristat på myntet
Äter änkorna ur husen
(v 40) – Berövar andra vad
som tillhör dem
Två kopparslantar; ören
(v 42) – Pengar med mycket
lite värde

Fikongren med fikon
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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


