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Markus 1 

(1:1) – Jesus namn och titel 

1 Här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds Son.  

1. Evangeliet är ett grekiskt ord som kort och gott betyder ”goda nyheter”. Vi har på svenska 

blivit så vana vid det grekiska ordet att det finns en risk att vi tappar dess betydelse, 

nämligen att Jesus innebär ”goda nyheter”.  

a. Några hundra år tidigare hade Jesaja profeterat om en framtid då en budbärare 

ropar ut ”goda nyheter” om ”räddning” och att ”Gud är konung” (Jes 52:7).  

b. De goda nyheterna för det judiska folket som hörde Jesus live var att deras 

efterlängtade ”Messias” äntligen var här och att han nu erbjuder förlåtelse för 

synder.  

c. Detta erbjudande är öppet och fritt tillgängligt även idag.  

 

2. Jesus är den grekiska motsvarigheten till det hebreiska namnet ”Josua” och betyder ”Yahweh 

räddar”. 

a. På Bibelns tid och i den hebreiska kulturen så var namnet väldigt betydelsefullt, det 

sa något om vem man var som person.  

b. Att Jesus fick just namnet ”Jesus” ger oss alltså en signal om att han kommer att vara 

en räddare som, likt Josua, öppnar upp det heliga landet för Guds folk.  

c. När något betydelsefullt hände i livet så var det inte helt ovanligt att en person fick 

sig ett nytt namn. 

i. I samband med att lärjungen Simon blir ledare för lärjungarna får han ett 

nytt namn av Jesus: ”Petrus”, vilket betyder ”klippa” (Mk 3:16).  

ii. I samband med att Jakob ska bli landsfader för ett nytt folk så får han ett nytt 

namn av Gud: ”Israel”, vilket betyder ungefär ”Gud kämpar” (1 Mose 32:28).  

 

3. Kristus är den grekiska motsvarigheten till det hebreiska ”Messias” och betyder ”den 

smorde”. 
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a. På Bibelns tid smorde man en ny kung eller en ny överstepräst med olja när han 

installerades, ungefär på samma sätt som när vi idag kröner någon till kung (2 Sam 

5:3).  

i. Jesus är ”den smorde” både i avseende av att han är kung och att han är 

överstepräst.  

b. Det judiska folket hade länge väntat på att ”den smorde” skulle komma och ”rädda” 

sitt folk (Dan 9:25). 

 

4. Guds son har många olika betydelser: 

a. ”Guds son” var en titel som användes på kungar av Davids ätt (2 Sam 7:14).  

b. I sin mänsklighet är Jesus ”Davids son”, men i sin gudomlighet är han ”Davids herre” 

(Mk 12:35-37).  

c. Inom Treenigheten så är Jesus den person som kallas ”Sonen”.  

d. Ifrån vår mänskliga synvinkel så är Jesus ”Guds son” men ur Jesus synvinkel så är han 

en ”människoson” eftersom han är den del i Treenigheten som har fötts som en 

människa.  

e. Demonerna visste redan från början att Jesus är Guds son (Mk 3:11), men för 

människor krävs det att Fadern uppenbarar det i människans hjärta (Mt 16:16-17).  

f. Enligt Jesaja så skulle Messias vara en ”son” vars namn är ”Mäktig Gud” (Jes 9:6). 

(1:2–3) – Jesajas profetia 

2 Så står det skrivet hos profeten Jesaja: Se, jag sänder min budbärare framför dig, och han skall 

bereda vägen för dig. 3 En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom!  

1. Så står det skrivet hos profeten Jesaja 

a. Bara slutet av detta citat är från profeten Jesaja, resten är från profeten Malaki.  

b. På Bibelns tid kunde flera profeters skrifter vara samlade i en enda stor skriftrulle 

som vanligtvis fick namnet från den förste profeten i rullen. Därför är det inte 

märkligt att Markus skriver att det står ”skrivet hos profeten Jesaja”. Samma 

företeelse finner vi i Mt 27:9. 
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2. Profeten är ett grekiskt ord som på hebreiska är ”nabi” och som på svenska betyder 

”förkunnare”; en person som för någon annans talan.  

a. Ett exempel på en tidig ”nabi” är Aron, som var Moses nabi när han förde Moses 

talan inför Farao (2 Mose 7:1).  

b. En profet är en medlare mellan Gud och Guds folk. 

i. En Guds profet för Guds talan inför sitt folk (Jer 26:16-18).  

ii. En profet kan även föra folkets talan inför Gud (Amos 7:2-3). 

c. Att höra Guds röst och att få förmedla Guds ord är enligt Paulus en gåva från Gud 

som vi ska eftersträva eftersom den bygger upp församlingen (1 Kor 14:1-5).  

 

3. Min budbärare är ett uttryck som Markus lånar från profeten Malaki.  

a. Malaki profeterade om att en budbärare skulle förbereda det judiska folket för 

Yahwehs ankomst (Mal 3:1). Budbäraren Johannes Döparen får den stora äran att 

förbereda och bana väg för Yahweh som snart skall komma till jorden.  

 

4. Bana väg 

a. På Bibelns tid fanns inte asfalterade motorvägar på samma sätt som idag. När en 

kung skulle komma på besök var det därför inte helt ovanligt att vägarna förbereddes 

så att han kunde färdas problemfritt.  

 

5. För Herren är ett av de tydligaste bevisen för att Jesus är Gud: 

a. Där det står ”Herren” på svenska står det ”kyrios” i den grekiska grundtexten.  

b. Kyrios kan främst syfta på 4 olika saker; "Yahweh (=Gud), "en ägare", "en chef" och 

"herre (som i "sir" på engelska)".  

c. På Bibelns tid så uttalade man vanligtvis inte Guds namn "yhwh". När det stod yhwh i 

Skriften så läste man "Adonaj" istället. Adonaj är hebreiska och betyder "herre" på 

samma sätt som "kyrios" betyder "herre" på grekiska.  

d. För att veta vilken ”herre” som Markus åsyftar måste vi titta på texten han citerar.  
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e. Markus citerar Jesaja 40:3 och där det står ”Herren” på svenska och ”kyrios” på 

grekiska står det ”YHWH” på hebreiska. Den ”herre” som Johannes ska bana väg för 

är alltså ingen mindre än YHWH, Gud själv! 

 

(1:4–8) - Johannes Döparen 

4 Johannes Döparen trädde fram i öknen och förkunnade omvändelsens dop till syndernas 

förlåtelse. 5 Och hela Judeen och alla Jerusalems invånare kom ut till honom och bekände sina 

synder och döptes av honom i floden Jordan. 6 Johannes var klädd i kamelhår och hade ett 

läderbälte om livet, och han levde av gräshoppor och vildhonung. 7 Han förkunnade: ”Efter mig 

kommer den som är starkare än jag, och jag är inte ens värd att böja mig ner och knyta upp hans 

sandalremmar. 8 Jag döper er med vatten, men han skall döpa er i den helige Ande.”  

1. I öknen är ännu en koppling till profeten Jesaja som ju profeterat om att ”en röst ropar i 

öknen” (Jes 40:3).  

 

2. Johannes förkunnade  

a. Ordet ”förkunna” kommer från det grekiska ordet ”kerysson” och har betydelsen att 

”proklamera ett budskap”.  

b. En dåtida kung kunde exempelvis sända ut en härold att ”förkunna” att skatterna 

skulle höjas.  

c. Johannes sänds ut av Gud att förkunna att det finns syndernas förlåtelse för de som 

omvänder sig och döper sig.  

 

3. Omvändelsens dop 

a. Ordet ”döpa” kommer från det grekiska ordet ”baptizo” och betyder ”sänka ned” 

eller ”omsluta”.  

b. Att döpa genom nedsänkning i vatten var ingen nyhet för det judiska folket.  

i. Vid den här tiden fanns det också sk ”mikveh” (reningsbad) där man av olika 

anledningar kunde doppa sig och på så sätt rituellt rena sig innan man 

exempelvis gick in i templet.  

ii. Nedsänkning i en mikveh ingick också i den procedur som krävdes för att en 

icke-jude skulle bli en del av det judiska folket.  
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c. Det nya i Johannes förkunnelse är att han nu vill att det judiska folket ska döpa sig 

och att det ska ske i samband med att de vänder tillbaka till Gud.  

d. Dopet blev alltså det medel som Johannes använde för att förbereda det judiska 

folket för Messias ankomst. 

 

4. Syndernas förlåtelse 

a. Det som ger syndernas förlåtelse är Jesus död på korset (Mt 26:28).  

b. Den som vänder om till Gud och demonstrerar det genom att döpa sig får syndernas 

förlåtelse (Apg 2:38).  

 

5. Hela Judéen bekände sina synder och döptes 

a. De som döptes bekände öppet att de inte hade lyckats hålla sin del i förbundet med 

Gud. På samma sätt som att det bara är de sjuka som behöver läkare så är det bara 

syndare som behöver bli förlåtna (Mk 2:11).  

b. Att öppet bekänna synder är något som återkommer i Nya Testamentet (Apg 19:18, 

Jak 5:16).  

 

6. Johannes var klädd i kamelhår 

a. Genom denna klädsel liknande han Elia (2 Kung 1:8).  

b. Johannes gräshoppsdiet var inte helt ovanlig bland ökenbefolkningen vid den här 

tiden, men det var bara de allra fattigaste som åt gräshoppor. På så sätt visar 

Johannes med sin livsstil att han identifierar sig dels med de människor han bor 

bredvid och dels de människor som är fattiga.  

 

7. Den som är starkare än jag 

a. Det fanns säkert folk runtomkring Johannes som spekulerade i om inte Johannes 

kunde vara den efterlängtade Messias, men Johannes är tydlig med att han inte är 

det. 
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b. Även om Johannes blev en framgångsrik profet så var han totalt ödmjuk inför Jesus 

storhet och han var inte rädd att öppet bekänna att i jämförelse med Jesus så är han 

bara en slav.  

 

8. Han skall döpa er i den helige Ande 

a. Det här är ett löfte som går tillbaka till flera profeter i Gamla Testamentet (Jes 44:3, 

Hes. 36:26-27, Joel 2:28–29) och uppfylls på pingstdagen (Apg 2:4).  

b. Om dopet i vatten är ett tecken på omvändelse så är dopet i den helige Ande ”kraft” 

som den troende får för att kunna vittna om Jesus (Apg 1:8).  

c. Varje kristen kan bli döpt i den helige Ande och få den kraft som Anden ger.  

i. Idag kan det i vissa sammanhang vara rusning fram för förbön för att man 

ska bli döpt i den helige Ande för att man ska få en ”upplevelse”. Detta är 

inte syftet med Andens kraft och sådan förbön riskerar att bli en stor 

besvikelse.  

ii. Om man går ut och vittnar om Jesus och samtidigt ber om den helige Andes 

kraft så kommer man att få det (Apg 4:8).  

(1:9–11) – Jesus döps 

9 Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes. 10 Och se, när 

han steg upp ur vattnet, såg han himlen dela sig och Anden komma ner över honom som en duva. 
11 Och en röst kom från himlen: ”Du är min Son, den Älskade. I dig har jag min glädje.”  

1. Jesus från Nasaret 

a. Även om Jesus var född i Betlehem så hade han växt upp i Nasaret.  

b. Vi kallar inte Jesus för Jesus från Betlehem eller Jesus från Kapernaum. 

c. Nasaret var en föraktad stad uppe i norr, men trots det så väljer Jesus att låta sig bli 

identifierad med denna stad.  

 

2. Döpt i Jordan 

a. Jesus döptes inte som ett tecken på sin omvändelse utan för att uppfylla all 

rättfärdighet (Mt 3:15).  
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b. Jesus var lik folket när han döptes likt alla andra, men han var olik folket i och med 

att han inte bekände sina synder, eftersom han inte hade några synder (1 Joh 3:5).  

 

3. När han steg upp ur vattnet 

a. Här ser vi hela treenigheten representerad samtidigt. 

i. Fadern talar från himlen. 

ii. Sonen identifierar sig med syndiga människor. 

iii. Den helige Ande kommer över Sonen som en duva.  

 

4. Såg han himlen dela sig 

a. Jesaja hade några hundra år tidigare bett till Gud att han skulle slita itu himlen och 

komma ner till jorden och ställa allt till rätta (Jes 64:1).  

i. Nu händer just detta när Gud på ett magnifikt sätt visar att Jesajas bön har 

fått ett svar i Jesus.  

 

5. Anden 

a. I Gamla Testamentet kom den helige Ande över den person som Gud kallade till ett 

speciellt uppdrag (Dom 3:10). Guds Ande gav då kraft till personen så att han skulle 

kunna fullborda uppdraget. På samma sätt får nu Jesus kraft till att fullborda sitt 

uppdrag som Messias.  

(1:12–13) – Jesus frestas 

12 Genast förde Anden honom ut i öknen, 13 och han vistades i öknen under fyrtio dagar och 

frestades av Satan. Där levde han bland de vilda djuren, och änglarna betjänade honom.  

1. Anden 

a. Den helige Ande är en person och en del av Treenigheten.  

b. När Sonen föddes som människa avstod han från sina gudomliga egenskaper, med 

resultatet att han inte kunde göra någonting i sig själv, i sin egen gudomlighet (Fil 

2:6–8). Därmed blev han beroende av sin Fader för att få veta vad han skulle göra 
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(Joh 5:19) och han blev beroende av den helige Ande för att kunna utföra det Fadern 

befallde (Apg 10:38). 

i. Detta gjorde Jesus för att helt dela våra mänskliga villkor och gå före och visa 

vägen. Vi är Jesus lärjungar när vi härmar Jesus, lyssnar på Fadern och lever i 

den helige Andes kraft. 

 

2. Fyrtio dagar 

a. Parallellerna till Gamla Testamentet är många 

i. Mose var på berget Sinai 40 dygn utan att äta eller dricka (2 Mose 34:28). 

ii. Elia gick 40 dygn efter en måltid (1 Kung 19:8). 

iii. Goliat hånade Israel i 40 dygn (1 Sam 17:16). 

 

3. Frestades av Satan 

a. Satan frestar Jesus med samma frestelser som de Eva föll för, skillnaden är att Jesus 

står emot. 

b. Jesus blev frestad vilket visar att han är en människa. 

c. Jesus stod emot frestelserna och syndade inte vilket visar att han är Gud.  

(1:14–20) – Jesus första lärjungar 
14 Sedan Johannes hade blivit fängslad, kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. 15 

Han sade: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium!” 16 När han 

gick längs Galileiska sjön, fick han se Simon och hans bror Andreas kasta ut nät i sjön, för de var 

fiskare. 17 Jesus sade till dem: ”Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.” 18 Genast 

lämnade de näten och följde honom. 19 Då han kom lite längre fram, fick han se Jakob, Sebedeus 

son, och hans bror Johannes, där de satt i båten och gjorde i ordning sina nät. 20 Strax kallade han 

på dem, och de lämnade sin far Sebedeus och hans daglönare kvar i båten och följde Jesus.  

1. Sedan Johannes hade blivit fängslad 

a. Det här var den signal som Jesus hade väntat på, så fort Johannes fängslades visste 

Jesus att det nu var hans tur. 
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i. Jesus sände en tydlig signal att man kan fängsla Guds tjänare men man kan 

inte stoppa Guds budskap 

b. Jesus predikar samma budskap som Johannes 

i. Den enda skillnaden är att Johannes predikade om Messias, medan Jesus är 

Messias 

 

2. Omvänd er och tro evangelium! 

a. ”Omvänd” är det första ordet i evangeliet. 

i. Johannes Döparen predikade omvändelse (Mk 1:4). 

ii. Jesus predikade omvändelse (Mk 1:15). 

iii. Lärjungarna predikade omvändelse (Apg 2:38).  

b. Att omvända sig innebär att vända sig från att sätta sig själv i centrum till att sätta 

Gud i centrum.  

c. Lika lite som att man kan resa till en ort utan att först lämna den ort man befinner sig 

i, så kan man heller inte komma in i Guds rike utan att först omvända sig.  

i. Väljer man att gå in i Guds rike har man automatiskt omvänt sig.  

d. Den som vänder sig ifrån ett liv utan Gud och istället väljer att tro på de goda 

nyheterna om Jesus får komma in i Guds rike.  

 

3. Genast lämnade de näten och följde honom 

a. Att en rabbin hade lärjungar var inte helt ovanligt på Jesu tid. Skillnaden här är att 

det är Jesus som väljer sina lärjungar istället för tvärtom vilket var den normala 

proceduren.  

b. Lärjungarna var fiskare, inte skriftlärda 

i. Jesus kunde ha valt ut religiösa specialister från Jerusalem, men istället väljer 

han unga arbetare från Galileen.  
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c. Lärjungarna lämnade sin pappa och sina jobb vilket ger en tydlig signal till vad man 

kanske måste vara beredd att ge upp för att kunna följa Jesus.  

i. Inte alla lärjungar följde Jesus på detta sätt, men de som skulle bli Jesus 12 

apostlar gjorde det.  

(1:21–28) – Jesus i Kapernaums synagoga 

21 De kom till Kapernaum, och när det blev sabbat gick han till synagogan och undervisade. 22 

Folket häpnade över hans lära, ty han undervisade dem med auktoritet och inte som de skriftlärda. 
23 Och se, i deras synagoga fanns nu en man som hade en oren ande, och han skrek: 24 ”Vad har vi 

med dig att göra, Jesus från Nasaret? Har du kommit för att fördärva oss? Jag vet vem du är, du 

Guds Helige.” 25 Men Jesus sade strängt till anden: ”Tig och far ut ur honom!” 26 Den orene anden 

ryckte i mannen och skrek och for ut ur honom. 27 Alla blev förskräckta och frågade varandra: ”Vad 

är detta? En ny lära med sådan makt. Till och med de orena andarna befaller han, och de lyder 

honom.” 28 Och ryktet om honom spred sig genast överallt i hela Galileen.  

1. Kapernaum 

a. Kapernaum heter egentligen Kfar Nahum, betyder Nahums by och är troligtvis 

uppkallad efter profeten Nahum. 

b. Kapernaum var en lämplig stad som bas för Jesus verksamhet eftersom den hade en 

blandad befolkning, var en hyfsat stor stad och hade en synagoga.  

c. Idag återstår bara ruiner av Kapernaum och är ett typiskt resmål för kristna pilgrimer.  

i. Bland ruinerna finns återstoden av en synagoga från 300-talet som sägs vara 

byggd ovanpå den synagoga som fanns på Jesu tid.  

ii. Katolska kyrkan har byggt en basilika ovanför det man tror är Petrus hus.  

 

2. Sabbat 

a. Precis som alla andra judar så firade Jesus sabbat. 

b. Sabbaten startar vid mörkrets inbrott på fredagskvällen och pågår ett dygn.  

c. Att komma ihåg att fira sabbaten ingår i Guds tio budord (2 Mose 20:8-11). 

i. På samma sätt som Gud arbetade med att skapa jorden på sex dagar och 

vilade på den sjunde, så är det tänkt att människa ska arbeta sex dagar och 
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sen vila på den sjunde.  

 

3. Synagogan var en naturlig samlingsplats för samhällets aktiviteter.  

a. På sabbaten samlades det judiska folket i sin synagoga för att höra Skriften.  

b. På Jesu tid ingick det också att i stort sett vem som helst fick möjlighet att undervisa i 

Skriften, ett tillfälle som både Jesus och Paulus använde för att undervisa om Guds 

rike.  

 

4. En man som hade en oren ande 

a. Den här mannen var besatt av en oren ande, en demon.  

b. Demonen visste mycket väl vem Jesus var; Guds helige. 

i. Jesus ville inte att demonen skulle bekänna vem Jesus var utan befaller 

honom istället att vara tyst och fara ut ur mannen.  

c. På Jesu tid var det inte ovanligt att man trodde att om man kände till någons rätta 

namn fick man makt över den personen. Det är alltså mycket möjligt att demonen 

försöker få makt över Jesus.  

i. Det går dock inte att få makt över Jesus eftersom Fadern har gett Jesus all 

makt i himlen och på jorden (Mt 28:18).  

(1:29–39) – Jesus botar sjuka 

29 Så snart de kommit ut ur synagogan, gick de till Simons och Andreas hus tillsammans med Jakob 

och Johannes. 30 Simons svärmor låg sjuk i feber, och de talade genast med Jesus om henne. 31 Han 

gick fram, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne, och hon betjänade 

dem. 32 På kvällen, när solen hade gått ner, förde man till honom alla som var sjuka och besatta. 33 

Hela staden var samlad utanför dörren. 34 Han botade många som led av olika slags sjukdomar, 

och han drev ut många onda andar och tillät dem inte att tala, eftersom de visste vem han var. 35 

Tidigt på morgonen, medan det var mörkt, steg Jesus upp och gick till en enslig plats och bad där. 36 

Simon och de som var med honom skyndade efter, 37 och när de fann Jesus sade de till honom: ”Alla 

söker efter dig.” 38 Han sade: ”Vi går åt ett annat håll, till byarna här omkring, så att jag kan 

predika där också. Det är därför jag har gått ut.” 39 Och han kom och predikade i deras synagogor i 

hela Galileen och drev ut de onda andarna.  

1. På kvällen, när solen hade gått ner 
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a. Detta var på lördagskvällen, ett dygn senare, när sabbaten var slut. 

b. Många judar ansåg att helande var arbete och eftersom man inte fick arbeta på 

sabbaten väntade folk med att föra sina sjuka tills efter sabbaten.  

c. Eftersom inte Jesus ansåg att det var förbjudet att bota sjuka på sabbaten så blev 

detta en ständigt återkommande konflikt mellan Jesus och fariséerna (Mt 12:1-8). 

 

2. Han botade 

a. Det här är en uppfyllelse på det som Jesaja profeterade att Messias skulle göra (Jes 

53:4). Folk runtomkring Jesus bör ha förstått att Jesajas profetia gick i uppfyllelse 

inför deras ögon.  

b. Eftersom Jesus botade sjuka med den helige Andes kraft så har även vi kristna idag 

samma möjlighet att bota sjuka med den helige Andes kraft som Jesus hade.  

 

3. Gick till en enslig plats och bad där 

a. Jesus var framgångsrik och förmodligen väldigt populär efter alla under han hade 

utfört i Kapernaum. Men istället för att ta åt sig av äran så väljer Jesus att spendera 

tid i bön i ensamhet. Jesus är fokuserad och låter inte framgången få honom att gå 

bort från uppdraget som väntar; korset.  

b. Är du en stressad och upptagen person som har svårt att få tiden att gå ihop? Jesus 

var otroligt upptagen men tog ändå tid för bön. Stress och en full kalender borde inte 

få oss att prioritera bort bön utan istället leda oss till mer tid med vår Fader.  

c. Martin Luther sa en gång: "Jag har så mycket att göra att jag inte har tid att inte be 3 

timmar dagligen." 

(1:40–45) – Jesus botar en spetälsk 

40 En spetälsk kom fram till honom och föll på knä och bad: ”Om du vill, så kan du göra mig ren.” 41 

Jesus förbarmade sig över honom, räckte ut handen och rörde vid honom och sade: ”Jag vill. Bli 

ren!” 42 Genast försvann spetälskan och han blev ren. 43 Därefter skickade Jesus bort honom och 

sade strängt: 44 ”Se till att du inte talar om detta för någon, men gå och visa dig för prästen och bär 

fram det offer som Mose har föreskrivit för din rening, som ett vittnesbörd för dem.” 45 Men 

mannen gick sin väg och började ivrigt berätta om det som hade hänt och gjorde saken känd vida 

omkring, så att Jesus inte längre öppet kunde gå in i någon stad utan måste vistas ute i 

ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll.  
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1. En spetälsk 

a. Spetälska är en hudsjukdom som kan orsaka svåra kroppsskador.  

b. De spetälska ansågs vara orena och man fick inte röra vid en spetälsk (3 Mose 13-14).  

i. Eftersom mannen genast blev ren och fri från sin sjukdom när Jesus rörde vid 

honom så bröt ju tekniskt sett inte Jesus från detta förbud.  

 

2. Se till att du inte talar om detta för någon 

a. Anledningen till att Jesus inte ville att folk skulle sprida ryktet om han är Messias var 

för att det judiska folket längtade efter en Messias som skulle befria dem från den 

romerska ockupationen och bli ny kung över Israel. Ryktet om Jesus spreds dock och 

så småningom försökte folket mycket riktigt göra honom till kung (Joh 6:15).   

b. Visserligen kom Jesus för att befria Israel och bli kung, men inte på det sätt som det 

judiska folket trodde. Guds rike är inte av denna världen (Joh 18:36).  

 

3. Visa dig för prästen 

a. Jesus var noga med att följa det som står skrivet i Torah (de fem Moseböckerna) och 

därför uppmanar han den fd spetälske att göra så som det står skrivet (3 Mose 14).  
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