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Markus 2 

(2:1–12) – Jesus förlåter synder 

1 Några dagar därefter kom Jesus tillbaka till Kapernaum. När man fick höra att han var hemma, 2 

samlades så många att de inte längre fick plats ens utanför dörren, och han predikade ordet för 

dem. 3 Då förde man till honom en lam som bars av fyra män. 4 Men när de för folkmassans skull 

inte kunde komma till Jesus med honom, tog de bort taket över platsen där han var. De gjorde en 

öppning och sänkte ner bädden som den lame låg på. 5 Jesus såg deras tro och sade till den lame: 

”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” 6 Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: 7 

”Varför talar han på det sättet? Han hädar! Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud.” 8 

Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva, och han sade till dem: ”Varför tänker ni så i 

era hjärtan? 9 Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig 

upp, ta din bädd och gå? 10 Men det skall ni veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta 

synder.” Och han sade till den lame: 11 ”Till dig säger jag: Stig upp, ta din bädd och gå hem!” 12 Då 

steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av 

häpnad och prisade Gud och sade: ”Något sådant har vi aldrig sett.”  

1. Han predikade ordet för dem 

a. Jesus hade kommit hem från sin predikoresa i Galileen. 

i. Efter alla under Jesus hade gjort var folk naturligt nog väldigt nyfikna på 

honom och ville att han skulle utföra mer under.  

b. För Jesus var det viktigt att inte bara göra under utan även undervisa folket.  

 

2. Nu satt där några skriftlärda 

a. En skriftlärd undervisade och studerade judendomens viktigaste text; Torah (de fem 

Moseböckerna), och var väl insatta i den judiska traditionen. 

b. Trots den stora folkmassan så ”satt” dessa skriftlärda redan.  

i. De hade troligtvis bokat tid med Jesus för att diskutera med honom om han 

var den Messias som Skrifterna beskrev. Nu satt de och väntade på honom 

där Jesus bodde, hemma hos Petrus.  

ii. Istället för att diskutera med Jesus fick de nu istället sitta på första parkett 

och se honom undervisa folket. Jesus fokuserar på folket snarare än de 

skriftlärda vilket visar hur han prioriterade.  



Christian Mölks Bibelkommentarer 

2 Copyright 2011-2013 Christian Mölk - All Rights Reserved.  
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 
Markus 2, version 1.3 – Ladda hem fler Bibelkommentarer: www.christianmolk.se 

 

c. De skriftlärda kände till texterna om Messias, varav några av de positiva texterna var 

dessa: 

i. Messias skall vara av Davids ätt och vara fylld av Herrens Ande (Jes 11:1-2). 

ii. Messias skulle vara född i Betlehem (Mika 5:2). 

iii. Messias ska dyka upp i Galileen (Jes 9:1-2). 

iv. Messias skulle bota sjukdomar (Jes 35:5-6, 53:4). 

v. Messias skulle upprätta riket och bli kung (Sak 9:9). 

d. Men det fanns också profetiska texter om Messias som är mer negativa:  

i. Folk kommer att höra Messias men inte tro (Jes 53:1). 

ii. Folk kommer att överge och förakta Messias (Jes 53:3). 

iii. Messias kommer att bli fängslad (Jes 53:8). 

iv. Messias kommer att dö (Jes 53:9). 

e. Folket och de skriftlärda fokuserade alltså bara på de positiva texterna om Messias 

och ville så småningom göra Jesus till kung. Jesus visste detta och försökte därför 

tysta de som försökte göra honom till kung. Jesus fick dessutom gång på gång 

undervisa sina egna lärjungar om att det ingår i Messias uppdrag att dö för folket 

(Mark 9:30–32).  

 

3. Dina synder är förlåtna 

a. I Torah står det att om en människa har syndat ska han offra ett djur i templet och 

får då Guds förlåtelse via prästen som förmedlar försoningen (3 Mose 4:26). 

i. Jesus tillkännager att den här lame mannen får förlåtelse för sina synder 

enbart pga att han har en ”tro”.  

ii. Det är uppenbart att den lame mannen trodde att Jesus kunde bota honom.  

b. De skriftlärda blir upprörda när Jesus ger Guds förlåtelse innan den lame mannen har 

offrat i templet eller ens bekänt sin synd.  
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i. Dessutom är det ju Gud som förlåter synder, så de skriftlärda blev upprörda 

över att de ansåg att Jesus gjorde sig själv till Gud och därmed hädade.  

c. Jesus död på korset ger syndernas förlåtelse.  

i. Alla människor har syndat och är syndare (Rom 3:23). 

ii. Synden skiljer människor från Gud (Jes 59:2). 

iii. Syndens lön är döden (Rom 6:23). 

iv. Eftersom Gud älskar oss människor trots vår synd så sände Gud Jesus för att 

ta straffet för våra synder (Joh 3:16). 

v. Jesus dog en ställföreträdande död för alla människor (Rom 5:8). 

vi. Jesus offrade sig för alla människors synder (Heb 9:28). 

vii. Alla som tror på Jesus får evigt liv (Joh 3:16). 

 

4. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. 

a. Även om det inte uttryckligen står att Jesus är Gud i Markus evangelium så visar 

Markus detta indirekt när han beskriver hur Jesus gör sådant som bara Gud kan göra 

(Mark 2:7, 4:41, 10:18).  

 

5. Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva 

a. Den enda i Bibeln som beskrivs kunna se in i människors hjärtan och veta vad de 

tänker är Gud (Psalm 44:22, 139:23). 

i. Gång på gång visar Markus att Jesus gör sådant som bara Gud kan göra.  

 

6. Människosonen 

a. ”Människosonen” är en av Messias titlar och är ett begrepp som Jesus lånar från 

profeten Daniels bok.  
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i. Daniel skriver att han fick se en ”människoson” komma med himlens skyar 

och föras fram inför Gud. Människosonen fick all makt och ett evigt rike med 

folk från alla nationer (Dan 7:13–14).  

ii. När Jesus kallar sig själv för ”människosonen” och dessutom predikar att 

”Guds rike” är här förstod folk att han syftade på Daniels bok och dessutom 

själv gjorde anspråk på att vara Messias.  

b. Folk kallade Jesus för ”Guds son” eftersom de såg en människa som var som Gud. 

Jesus själv däremot kallar sig själv för ”människoson” eftersom han såg på sig själv 

tvärtom; han är Gud som föddes som en människa.  

i. Om Jesus bara var en vanlig människa, varför skulle han då gå omkring och 

kalla sig själv för ”människoson”? Att Jesus var en människa kunde ju alla se. 

Det som var speciellt med Jesus var att han var den ur treenigheten som 

föddes som en ”människoson”. Varken Fadern eller Anden föddes som en 

människa, men det gjorde Sonen och därför kan han kalla sig själv för 

”människoson”.  

 

7. Stig upp, ta din bädd och gå hem! 

a. Vad var störst; att få syndernas förlåtelse eller att bli helad från förlamning? 

i. Jesus ger båda, men han börjar med syndernas förlåtelse vilket visar vad som 

är viktigast.  

b. Det är inte helt ovanligt att Jesus säger åt de sjuka att göra något som de egentligen 

inte kan. 

i. En människas tro + Jesus = Guds kraft. 

ii. Det var när mannen, på Jesu uppmaning, gjorde det han inte kunde göra som 

han blev frisk. 

c. De skriftlärda verkar ha varit öppna för att Jesus eventuellt var Messias och ville 

diskutera detta med Jesus. De skriftlärda visste att Messias skulle bota sjuka men de 

visste inte att Messias även skulle ha auktoritet att förlåta synder. Här demonstrerar 

Jesus att han har makt att göra båda! 

i. Felet som de skriftlärda gjorde var inte att de inte förstod allt om Messias 

utan att de inte trodde på Messias när de väl mötte honom. Deras bild av 
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Messias var viktigare än Messias själv och de kunde inte gå utanför sina egna 

ramar.  

 

8. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud 

a. En naturlig och bra reaktion på ett under är att prisa Gud.  

(2:13–14) – Levi 
13 Än en gång gick Jesus längs sjön. Allt folket kom till honom, och han undervisade dem. 14 När han 

gick vidare fick han se Levi, Alfeus son, sitta vid tullhuset, och han sade till honom: ”Följ mig!” Och 

Levi steg upp och följde honom.  

1. Levi 

a. Levi går även under ett annat, mer känt, namn: Matteus (Mt 9:9). 

i. Denne Levi är författare till Matteusevangeliet.  

b. Levi var en ”tullman” och samlade in skatter från det judiska folket till den romerska 

överheten.  

i. Om tullmannen samlade in mer pengar än den skatt som romarna krävde så 

kunde han behålla de pengarna själv. Detta ledde till att många tullmän var 

föraktade som giriga förrädare som hade gått över till den romerska sidan.  

c. Det är väldigt troligt att denne Levi har tagit ut skatt från Petrus, Johannes och de 

andra lärjungarna som bodde i Kapernaum.  

i. Det måste ha blivit ett spänt ögonblick när de för första gången hälsade på 

varandra som gemensamma lärjungar till Jesus.  

 

2. Följ mig! 

a. Även om alla föraktade Levi så gjorde inte Jesus det.  

b. Oavsett vilken bakgrund man har så kan man alltid börja om på nytt och följa Jesus.  

c. Hur hemsk man än har varit som människa så är Gud  alltid villig att omedelbart 

förlåta och gå vidare. 

d. Så fort Levi får chansen att lämna sitt giriga och föraktade liv så tar han den chansen.  
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(2:15–17) – Jesus hos publikaner och syndare 
15 När Jesus sedan låg till bords i hans hus, var det många publikaner och syndare som låg till bords 

tillsammans med honom och hans lärjungar. Många av dem följde honom. 16 De skriftlärda bland 

fariseerna fick se att han åt tillsammans med publikaner och syndare, och de frågade hans 

lärjungar: ”Varför äter han med publikaner och syndare?” 17 Jesus hörde det och sade till dem: ”Det 

är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga 

utan syndare.”  

1. När Jesus sedan låg till bords i hans hus 

a. Inte nog med att Levi genast blev en lärjunge till Jesus, han bjöd även hem Jesus och 

lärjungarna på middag. 

b. Måltidsgemenskap är centralt inom både den judiska och den kristna gemenskapen. 

i. Att äta tillsammans signalerar att man hör ihop, att man accepterar varandra 

och att man har omsorg om varandra. Dessutom är det kul.  

 

2. Fariséerna 

a. Fariséerna var en rörelse bland det judiska folket som fokuserade sin energi på att 

studera Torah och hur man skulle leva därefter. 

b. Fariséerna var mycket noggranna med att inte bryta mot något av Torahs bud. De var 

så noggranna att de till och med införde ett ”staket” med extra regler runt om Torahs 

regler för att minimera riskerna för att råka bryta mot Torahs regler.  

i. Dessa regler kallades även ”de äldstes stadgar”, ”den muntliga Torah” och 

senare ”Talmud” (Mt 7:3).  

c. Jesus bråkade med fariséerna när han ansåg att deras extra regler krockade med 

Torahs regler (Mk 7:8).  

 

3. Publikaner 

a. Levis före detta skattekollegor.  

b. Levi ville säkerligen att fler av hans vänner och kollegor skulle bli Jesus lärjungar så 

han bjöd in dem på en måltid så att de skulle få bekanta sig.  
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4. Syndare 

a. Fariséerna såg på sig själva som ”rättfärdiga” eftersom de ansåg sig själva följa 

Torahs regler. De som däremot helt öppet var olydiga mot Torahs regler, exempelvis 

prostituerade, kallade fariséerna för ”syndare”.  

i. Jesus kritiserar detta tänkesätt eftersom fariséerna var lika mycket syndare 

men på andra områden, girighet exempelvis, som kanske inte syntes lika 

mycket utåt (Lk 16:14-15).  

1. Nya Testamentet är tydlig med att alla människor har syndat och är 

syndare (Rom 3:23). 

ii. Eftersom fariséerna inte ansåg sig själva vara syndare ansåg de heller inte att 

de behövde omvända sig. Men eftersom Guds rike kräver omvändelse så 

hamnar således fariséerna självmant utanför Guds rike (Mk 1:15).  

b. När Jesus åt middag tillsammans med syndare, och därmed visade på gemenskap 

med dem, var det anstötligt i fariséernas ögon.  

i. Jesus skiljer på synd och syndare. Det är fel att ha gemenskap med synd men 

det är inte fel att ha gemenskap med syndare.  

 

5. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka 

a. Fariséerna störde sig på att Jesus, som ju följde Torah, åt tillsammans med de som 

inte följde Torah.  

b. Fariséerna hade möjligtvis hoppats på att Jesus, som ju kunde bota sjukdomar osv, 

skulle ansluta sig till fariséernas parti, men får här se sig själva bortprioriterade till 

förmån för ”syndare”.  

c. Jesus fokus var på de människor som inte försökte dölja att de var syndare.  

(2:18–22) – Jesus och fastan 
18 Johannes lärjungar och fariseerna fastade. Då kom man och frågade Jesus: ”Varför fastar 

Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar?” 19 Jesus svarade: ”Inte kan väl 

bröllopsgästerna fasta medan brudgummen är hos dem? Så länge brudgummen är hos dem kan de 

inte fasta. 20 Men det skall komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då, på den dagen, 

kommer de att fasta. 21 Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. Då skulle det 

nya tyget riva bort ännu mer från den gamla manteln och revan bli värre. 22 Ingen häller nytt vin i 
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gamla skinnsäckar. Om man gjorde så, skulle vinet spränga säckarna och både vinet och säckarna 

förstöras. Nej, nytt vin häller man i nya säckar.”  

1. Varför fastar Johannes lärjungar och fariseernas, men inte dina lärjungar? 

a. Enligt Torah skulle det judiska folket fasta en gång om året, på försoningsdagen (3 

Mose 23:27). 

i. Det judiska folket fastade även vid fler tillfällen av olika anledningar.  

ii. Fariséerna hade infört ett antal extra fastedagar och skröt med att de 

fastade två dagar i veckan (Lk 18:12).  

iii. Fasta hörde vanligtvis samman med att man ångrar sitt syndiga liv eller bad 

Gud om vägledning (1 Sam 7:6). 

b. Jesus förväntade sig att hans lärjungar skulle fasta när hans uppdrag var slutfört. 

i. Så länge som Jesus var mitt bland sina lärjungar ansåg han inte att det fanns 

behov av ytterligare ånger och vägledning.  

ii. Fasta ska ha sin utgångspunkt i den personliga relationen med Gud. Man ska 

akta sig för att fasta bara för att människor anser det viktigt.  

 

2. Bröllop 

a. Jesus jämför sin egen närvaro med ett bröllop där Jesus är brudgummen och 

lärjungarna bröllopsgästerna.  

i. Ett bröllop ska vara kul och innehålla mycket mat så det passar sig inte att 

man fastar då. 

b. Bröllopstemat förekommer även i andra delar av Bibeln: 

i. Jesaja kallar Israel för Guds brud (Jes 54:5). 

ii. Paulus kallar församlingen för Kristi brud (2 Kor 11:2). 

c. På samma sätt som att paret som gifter sig säger ”Ja!” till varandra så behöver Jesus 

och människan säga ”Ja!” tillvarandra.  

i. Jesus har sagt sitt ”Ja!” till dig, har du sagt ”Ja!” till honom? 
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3. Ingen syr fast en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel 

a. Jesus tar nu upp relationen mellan det gamla och det nya förbundet i två liknelser. 

b. David H. Stern skriver i sin bok ”The Jewish New Testament Commentary” att det 

”okrympta tyget” är det nya förbundet och den ”gamla manteln” är det gamla 

förbundet.  

i. För att den ”gamla manteln” ska bli hel behövs tron på Jesus.  

ii. Men tron på Jesus måste stämma överens med Gamla Testamentet annars 

riskerar det att inte hålla, revan kan till och med bli ännu värre än innan.  

c. Kontentan är alltså att Gamla Testamentet inte är helt utan Jesus och att man 

behöver förstå Jesus utifrån Gamla Testamentet. 

 

4. Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar 

a. Enligt Stern så symboliserar det ”nya vinet” tron på Jesus och de ”gamla 

skinnsäckarna” det gamla förbundet.  

i. Om tron på Jesus måste stämma överens med Gamla Testamentet i förra 

liknelsen så måste det gamla förbundet nu i sin tur anpassa sig efter tron på 

Jesus.  

b. Det Jesus försöker säga är att Gamla Testamentets många regler och lagar inte längre 

är nödvändiga eftersom Jesus har kommit.  

i. För en jude som tror på Jesus är det onödigt att offra i templet för att få 

förlåtelse för sina synder eftersom Jesus har förlåtit alla ens synder på 

korset.  

ii. Men om en jude anpassar sina religiösa traditioner så att de passar tron på 

Jesus så är det inte fel att fortsätta leva efter judiska traditioner och regler.  

c. Ett annat sätt att se på denna liknelse är att det ”nya vinet” symboliserar Guds rike 

och att de ”nya skinnsäckarna” symboliserar den nya miljö eller kultur där Guds rike 

predikas.  
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i. Evangeliet får alltså framgång först när Guds rike predikas på ett sätt som 

den nya miljön förstår. För ungdomar behöver man förklara Guds rike så att 

ungdomar förstår och för norrmän behöver man förklara Guds rike så att 

norrmän förstår.  

ii. En missionär som reser till en ny miljö behöver alltså förklara evangeliet på 

ett sådant sätt och med ett sådant språk så att åhörarna förstår. En 

missionär behöver lägga ner mycket tid på att lära sig den nya miljöns kultur, 

seder, språk och trosföreställningar och förmedla budskapet om Jesus på ett 

relevant sätt utan att för den sakens skull urvattna eller förändra budskapet.  

iii. Paulus är ett utmärkt exempel på detta eftersom hans missionsmetod var att 

bli som de han predikade för (1 Kor 9:19–23). 

1. När Paulus missionerade bland judar så betedde han sig och 

predikade evangeliet så att judar förstod (Apg 13:14, Apg 16:2, Apg 

17:1-2, 18:18).  

2. När Paulus missionerade bland greker så predikade han evangeliet så 

att greker förstod (Apg 17:16-34).  

(2:23–28) – Jesus är sabbatens Herre 
23 En sabbat gick Jesus genom ett sädesfält, och hans lärjungar började rycka av ax där de gick. 24 

Då sade fariseerna till honom: ”Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?” 25 Han 

svarade: ”Har ni aldrig läst vad David gjorde, när han och hans följeslagare var hungriga och inte 

hade något att äta: 26 hur han gick in i Guds hus, då Abjatar var överstepräst, och åt skådebröden, 

som endast prästerna fick äta, och hur han även gav till dem som var med honom?” 27 Och Jesus 

sade till dem: ”Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten. 28 Så är 

Människosonen Herre också över sabbaten.”  

1. Sabbat 

a. När Gud hade skapat jorden på sex dagar så vilade han på den sjunde (1 Mose 2:1-3). 

b. Sabbaten är den dag som Gud vill att människan ska hålla helig och vila från arbete (2 

Mose 20:8-11).  

 

2. Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet? 

a. Är det ”arbete” att ”plocka ax”? 

i. Det var tillåtet enligt Torah att plocka ax på sädesfält (5 Mose 23:26). 
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ii. Det var förbjudet enligt Torah att arbeta på sabbaten (2 Mose 20:9-10). 

iii. Enligt fariséernas muntliga Torah så innebar lärjungarnas axplockande att de 

”tröskade” vilket enligt fariséerna var förbjudet på sabbaten.  

iv. När två regler krockar får den viktigaste regeln gälla.  

1. Präster fick jobba även på sabbaten om vissa högtider råkade infinna 

sig på sabbaten.  

2. Pojkar skulle omskäras på den åttonde dagen efter sin födelse, även 

om den dagen råkade infinna sig på sabbaten.  

 

3. Skådebröden 

a. ”Skådebröd” var bröd som alltid låg framme i templet inför Guds närvaro (3 Mose 

24:5-9) och får bara ätas av präster.  

b. Enligt Samuelsboken så åt David av dessa skådebröd trots att han inte fick (1 Sam 

21:1-6). 

c. Jesus svar blir alltså att under vissa omständigheter så får man bryta mot sabbaten 

eftersom sabbaten är till för människans bästa och inte tvärtom.  
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