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Förstå skrifterna

Markus 6

Markus 6:17–19 – ”Det är inte tillåtet för dig att leva ihop
med din brors hustru”
Herodias, hustru till Herodes vid tiden för denna berättelse,
hade varit hustru till Herodes halvbror Filippos. Hon hade skilt
sig från honom för att gifta sig med Herodes, och Herodes hade
skilt sig från sin första hustru och gift sig med Herodias. Att
gifta sig med sin brors hustru medan denne fortfarande levde
var förbjudet i Moses lag (se 3 Mos 20:21). Det var också fel att
skilja sig därför att man var intresserad av någon annan (se
Matt 5:31–32). Herodias handlingar tycks tyda på att hon kände
sig skyldig, och istället för att omvända sig valde hon att göra
sig kvitt den person som hade påmint henne om hennes skuld –
Johannes döparen.

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Markus 6.

Jesus återvänder till sin hemstad

1. Hur blev Jesus, enligt Markus 6:1–6, bemött när han
återvände ”till sin hemstad”, det vill säga Nasaret?

2. Vilka välsignelser undanhölls dessa människor på grund av
deras inställning? (Se v 5.)

3. Hur kan denna berättelse tillämpas på hur vi uppför oss mot
ledare i kyrkan på lokal nivå och på generalnivå?

Var har han detta ifrån?
(v 2) – Var har han lärt sig
detta?

Än en stav (v 8) – Förutom
en promenadkäpp
Påse (v 8) – Väska för
förvaring av mat eller kläder

Att handskas med skuldkänslor

1. Vad gjorde Herodes, enligt Markus 6:14–28, som visade att
han kände samvetskval över någonting?

2. Hur reagerade Herodias på dessa skuldkänslor?

3. Vad bör vi göra när vi känner samvetskval över våra synder?

4. Jämför vad som händer när vi försöker skyla över vårt dåliga
samvete och våra synder (se L&F 121:37), med vad som
händer när vi ödmjukar oss och omvänder oss (se Enos 1:4–8;
Mosiah 4:2–3).

Kunskap om Frälsaren

Skriv upp två ting som du har lärt dig om Jesu egenskaper eller
makt, genom berättelsen i Markus 6:31–44.

Markus 7
Vad orenar en människa?

Traditioner kan utgöra ett viktigt sammanhållande band för
familjer och andra grupper. Men när traditioner blir viktigare
än, ersätter, eller inte harmonierar med evangeliets principer,
då verkar dessa traditioner mot Herrens lycksalighetsplan.
På Nya testamentets tid var vissa av judarnas traditioner
viktigare för dem än de Guds lagar som de var grundade på.
Större delen av Markus 7 berättar vad Jesus sade om och
gjorde åt dessa de äldstes traditioner. Du vill kanske också
på nytt läsa inledningarna till Matteus 12 och 15 i denna
studievägledning (s 20, 23) innan du läser Markus 7.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 7
Markus 7 – Matteus 15:1–31

Förstå skrifterna

Markus 7

Markus 7:9–12 – ”Det gör jag till korban”
Korban var ett uttryck som betydde ”skänkt till Gud”. Moses
lag krävde att barn tog hand om sina gamla föräldrar, men
en tradition bland äldsterna sade att om man hade pengar eller
andra resurser som man hade för avsikt att ge till Gud eller

Fåfängt (v 7) – Meningslöst,
utan syfte eller värde,
förgäves

Kommer sedan ut på avträdet
(v 19) – Lämnar kroppen den
naturliga vägen
Liderlighet (v 22) –
Okontrollerade lustar
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templet (korban), så kunde inte dessa resurser användas för att
försörja ens föräldrar. Män med orättfärdiga avsikter använde
denna tradition för att få det att se ut som om de älskade Gud
mer än allt annat – till och med familjen. Men i själva verket
behöll de sina rikedomar, istället för att använda dem till att ta
hand om sina gamla föräldrar.

Markus 7:26–29 – Varför kallade Jesus den syrisk-fenikiska
kvinnan för hund?
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 15:22–28 (s 23).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Markus 7.

Gör en jämförelse

1. Förklara utifrån Markus 7:1–23 skillnaden mellan vad farise-
erna betraktade som orent och vad Jesus ansåg vara orent.

2. Läs Tredje Nephi 27:19–20 och förklara varför det är viktigt
att förstå vad Jesus sade om att vara ren eller oren och vad vi
måste göra om vi är orena.

Markus 8
”Förstår ni fortfarande ingenting?”

Har du någonsin missförstått vad någon sagt och sedan känt
dig dum när du fick det förklarat för dig, eftersom det var så
självklart? I Markus 8 tycks Jesu lärjungar ha haft en liknande
erfarenhet. Lärjungarna kanske inte alltid förstod Jesus, men
de hade tro på honom. Detta är en viktig tanke i detta kapitel.
Till skillnad från fariseerna som krävde tecken som bevis när
de inte förstod något, hade lärjungarna tro och var mottagliga
för den Helige Andens inflytande. Fundera över vad du
kan lära dig av Markus 8 som stärker din insikt och ditt
vittnesbörd om Jesus Kristus.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 8
Markus 8:1–10 – Matteus 15:32–39
Markus 8:11–21 – Matteus 16:1–12
Markus 8:27–38 – Matteus 16:13–27; Lukas 9:18–26

Förstå skrifterna

Markus 8

Markus 8:15 – Vad är surdeg?
Surdeg (jäst) innehåller jästsvamp. När lite surdeg blandas med
bröddeg påverkar den snabbt resten av degen, bildar bubblor
och får brödet att jäsa. Bröd med jäst (syrat bröd) är lättare än
osyrat bröd, men det blir snabbare dåligt. Av denna anledning
används surdeg ibland i skrifterna för att symbolisera fördärv.
Detta är vad Jesus menade när han sade: ”Se noga upp med
både fariseernas och Herodes surdeg!” Vid andra tillfällen
används surdeg som exempel på hur något litet kan påverka
det som är större, på gott eller ont.

Markus 8:29–30 – Varför ville inte Jesus att hans lärjungar
skulle tala om för någon att han var Kristus?
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 16:20 (s 24).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Markus 8.

Lika och annorlunda

1. Skriv upp hur det underverk som beskrivs i Markus 8:22–26
antingen liknar eller skiljer sig från andra underverk som
du har läst om i Nya testamentet (jämför till exempel med
Matteus 20:30–34).

2. Vilken andlig lärdom kan du inhämta från det underverk
som upptecknats i Markus 8:22–26?

Markus 9
”Hjälp min otro!”

I Matteus 16 lärde vi oss att när Jesus och hans lärjungar
var i Caesarea Filippi så lovade han dem, särskilt Petrus,
”nycklarna till himmelriket” (Matt 16:19). I Matteus 17 kan
vi läsa om uppfyllelsen av löftet som gavs på härlighetens
berg. Markus 9:1–13 innehåller också en redogörelse för denna
upplevelse. Efter denna heliga upplevelse var det fortfarande
mycket som Petrus, Jakob och Johannes behövde lära sig
av Mästaren. Beakta under din läsning av Markus 9 hur han
undervisade dem och hjälpte dem stärka sin tro, såväl som

Släkte (v 12, 38) – Grupp av människor som levde vid ungefär
samma tidpunkt


