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Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Markus 15.

Han vet och förstår

I Alma 7:11–13 kan vi läsa att Frälsaren led som han gjorde för
att han skulle veta hur han skulle kunna hjälpa människorna med
alla deras prövningar och lidanden. Skriv med utgångspunkt
från Markus 15 upp åtminstone tre olika slags erfarenheter som
människor kan ha idag vilka kan påminna om de erfarenheter
Jesus utstod. Ge för varje erfarenhet du nämner en skriftställe-
hänvisning som visar att också Jesus erfor denna prövning.

Markus 16
”Han är inte här”

I Markus 15:40–41 berättas om en särskild grupp kvinnor
som var hängivna efterföljare till Jesus. Det måste ha varit
mycket svårt för dem att bevittna hur någon som de hade
kommit att vörda och älska fick lida på detta sätt, särskilt som
vi inte vet hur mycket de förstod om uppståndelsen. Även
om Jesus hade talat om uppståndelsen med sina efterföljare
verkade det inte som om de förstod (se Mark 9:31–32). På
grund av sin hängivenhet stannade dessa kvinnor kvar vid
korset tills Jesus hade dött och de följde efter för att se var han
begravdes (se Mark 15:47). De kunde inte göra någonting
för Jesu kropp eller hans grav på sabbaten, men de begav sig
dit vid tidigast möjliga tillfälle efter sabbaten. Försök under
din läsning av Markus 16 föreställa dig vad de kan ha tänkt
och känt.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 16
Markus 16:1–8 – Matteus 28:1–8; Lukas 24:1–12;

Johannes 20:1–10
Markus 16:9 –11 – Matteus 28:9 –10; Johannes 20:11–18
Markus 16:12–13 – Lukas 24:13–35
Markus 16:14–18 – Matteus 28:16–20; Lukas 24:44–49
Markus 16:19 –20 – Lukas 24:50–53

Förstå skrifterna

Markus 16

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A eller B när du studerar Markus 16.

Vad skulle du ha sagt?

Föreställ dig att du såg och gjorde vad dessa trofasta kvinnor
såg och gjorde, såsom det upptecknats i Markus 15:40–41, 47;
16:1–11. Skriv upp vad du skulle säga till en vän som betvivlar
Jesu Kristi uppståndelse. Förklara för denna vän hur du kände
dig och varför du agerade som du gjorde under de tre sista
dagarna.

Ge exempel

1. Läs Markus 16:14–18. Vad bad Jesus sina lärjungar att göra
när han uppenbarade sig för dem? Vad lovade han dem?

2. Skriv upp åtminstone ett exempel från vår tid som visar
att de tecken som Jesus utlovade har uppfyllts. Kan du inte
komma på några så tala med dina föräldrar, dina lokala
ledare i kyrkan eller en återvänd missionär.

Förebrådde (v 14) – Anmärkte på


