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Markus 3 

(3:1–6) – Mannen med en förtvinad hand  

1 En annan gång gick Jesus in i en synagoga, och där fanns en man som hade en förtvinad hand. 2 

Spänt iakttog de Jesus för att se om han skulle bota honom på sabbaten. De ville få något att 

anklaga honom för. 3 Han sade till mannen med den förtvinade handen: ”Stig fram.” 4 Sedan 

frågade han dem: ”Är det på sabbaten mera tillåtet att göra gott än att göra ont, att rädda liv än 

att döda?” Men de teg. 5 Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över att deras hjärtan var 

så förstockade. Och till mannen sade han: ”Räck ut din hand.” Han räckte ut handen, och den var 

nu frisk. 6 Men fariseerna gick ut och började genast överlägga med herodianerna om att röja 

honom ur vägen.  

1. Är det på sabbaten mera tillåtet att göra gott än att göra ont, att rädda liv än att döda? 

a. Jesus ställer en ironisk fråga. 

i. Jesus botar sjuka på sabbaten. 

ii. Fariséerna planerar att mörda Jesus på sabbaten.  

b. Fariséerna trodde på att Jesus kunde göra under, men de ville ändå inte tro på honom.  

c. Frågan handlade inte om huruvida det var fel av Jesus att bota mannen utan om han fick 

göra det på ”sabbaten”. 

i. Sabbaten är en vilodag då det är tänkt att man inte ska arbeta.  

1. När Gud hade skapat jorden på sex dagar så vilade han på den sjunde (1 

Mose 2:1-3). 

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

från arbete (2 Mose 20:8-11).  

d. Fariséerna ansträngde sig för att inte bryta mot några regler eller bud som Gud har gett i 

Torah (de fem Moseböckerna). För att inte råka bryta mot Guds bud så hade de skrivit 

ett antal extra regler och stadgar som skulle minimera riskerna att bryta mot Torah. Det 

var om dessa regler som Jesus och fariséerna ofta bråkade (Mat 7:1–13).  

i. Enligt dessa regler var det tillåtet att rädda liv på sabbaten, men inte att 

medicinera de som inte var i akut behov.  
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ii. Jesus bryter mot fariséernas regler eftersom mannen inte är i akut behov av att 

bli räddad.  

e. Även om Torah förbjöd någonting så fanns det ibland undantag. Det var viktigt att hålla 

sabbatsbudet, men om ett annat, viktigare bud, råkade infinna sig på sabbaten så var det 

viktigare att hålla det budet. Några exempel på detta: 

i. Präster fick arbeta även om en högtid inföll på sabbatsdagen.  

ii. En pojke fick omskäras på sabbaten trots att det var ett arbete (Joh 7:22-23). 

iii. Varför skulle då inte Jesus få hela en man med förtvinad hand på sabbaten? 

f. Jesus främsta argument i den här frågan är: ”Sabbaten blev gjord för människan och inte 

människan för sabbaten.” (Mark 2:27). 

g. Kontentan är alltså att det är bra att hålla sabbaten genom att avstå från arbete och 

istället ägna vilodagen åt Gud. Men om något dyker upp som är viktigare än den 

personliga vilan så bör man bryta den och istället göra det som är viktigare. Här får man 

alltså tänka efter själv och använda sitt sunda förnuft för att komma fram till vad man ska 

göra i olika situationer. 

i. ”Tänk efter själva om det är rätt inför Gud att lyda er mer än honom.” (Apg 

4:19b). 

 

2. Då såg han sig omkring med vrede  

a. Fariséerna var varken i synagogan för att tillbe Gud eller för att hjälpa den sjuke, de var 

där för att sätta dit Jesus.  

 

3. Han räckte ut handen, och den var nu frisk 

a. Jesus visar inte bara genom sin argumentation att han har Gud på sin sida, han 

demonstrerar det också genom att utföra ett mirakel som bara Gud kan göra.  

i. När fariséerna inte kunde motargumentera eller ens svara Jesus så visar de 

indirekt att Jesus har rätt, men de vill ändå inte gå med på det Jesus gjorde utan 

vill istället mörda honom.  



Christian Mölks Bibelkommentarer 

3 Copyright 2011-2013 Christian Mölk - All Rights Reserved.  
All Bibeltext kommer från Svenska Folkbibeln om inte annat anges. 
Markus 3, version 1.2 – Ladda hem fler Bibelkommentarer: www.christianmolk.se 

 

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. 

 

4. Men fariseerna gick ut och började genast överlägga med herodianerna om att röja honom ur 

vägen. 

a. Jesus höll inte med fariséerna angående deras extra regler och stadgar.  

i. Än idag är det en aktuell fråga om huruvida det är viktigare att lyda Gud än att 

lyda sina egna traditioner. Det är viktigt att det förs ett ständigt samtal om hur 

man lyder Bibeln i den tid och kultur man själv råkar befinna sig i. Guds ord är 

evigt, men världen förändras; hur tillämpar vi Guds ord i den värld vi själva lever 

i? 

b. Herodes anhängare 

i. Herodes Antipas styrde över Galiléen och Peréen och grundade staden Tiberias.  

1. Denne Herodes var son till Herodes den store som mördade pojkarna i 

Betlehem (Matt 2:16). 

ii. Fariséerna och herodianerna hade inte mycket gemensamt, men en sak kunde 

de tydligen komma överens om: att röja Jesus ur vägen.  

(3:7–12) – Folkmassan på stranden  

7 Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön. Mycket folk från Galileen följde efter. 

Också från Judeen, 8 Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten av Tyrus och 

Sidon kom folk till honom i stora skaror, när de hörde talas om allt han gjorde. 9 Jesus sade åt sina 

lärjungar att hålla en båt i beredskap åt honom, så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. 10 

Ty han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig inpå för att få röra vid 

honom. 11 Och när de orena andarna såg honom, kastade de sig ner för honom och ropade: ”Du är 

Guds Son.” 12 Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.  

1. Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön 

a. Jesus ville inte bara bota sjuka och undervisa i synagogorna. Han ville även dra sig undan 

tillsammans med sina lärjungar och undervisa dem ännu djupare.  
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b. En Jesu lärjunge av idag behöver också dra sig undan då och då för att få vara ensam med 

Jesus.  

 

2. Mycket folk  

a. Jesus hade onekligen gjort ett mäkta imponerande intryck på folk i Galiléen och 

runtomkring.  

b. Dessa människor var dock mer intresserade av vad Jesus kunde göra för dem än vem 

Jesus är.  

i. När Jesus så småningom undervisade dem lite djupare så lämnade de honom 

(Joh 6:66).  

 

3. Han botade så många 

a. Det här är en uppfyllelse på det som Jesaja profeterade att Messias skulle göra (Jes 53:4).  

i. Jesus visste att när folk förstår att Jesus är Messias så kommer de att vilja göra 

honom till kung över Israel och sen försöka driva ut de romerska ockupanterna 

(Joh 6:15).  

b. Det som folket däremot inte visste var att Messias kommer att komma till jorden två 

gånger: 

i. Första gången han kom till jorden så agerade han som den lidande tjänaren och 

dog på korset för våra synders skull.  

ii. Andra gången Jesus kommer till jorden så kommer han att vara konung och 

upprätta sitt rike fullt ut.  

4. Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var 

a. De orena andarna förstod Jesus rätta identitet.  

b. Varken änglarna eller demonerna får sprida budskapet om Jesus eftersom det uppdraget 

har getts till församlingen (Matt 28:18-20).  
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(3:13–19) – De tolv utses  

13 Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till 

honom. 14 Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom, och han skulle 

sända ut dem att predika 15 och de skulle ha makt att driva ut onda andar. 16 Han utsåg dessa tolv: 

Simon, som han gav namnet Petrus, 17 Jakob, Sebedeus son, och Johannes, Jakobs bror – dem 

kallade han Boanerges, det betyder Åskans söner – 18 vidare Andreas, Filippus, Bartolomeus, 

Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son, Taddeus, Simon ivraren 19 och Judas Iskariot, han som 

förrådde honom.  

1. Dem som han hade utvalt 

a. Det är alltid bättre att bli utvald av Gud till en uppgift än att utse sig själv till den 

uppgiften.  

 

2. Han utsåg tolv som han kallade apostlar  

a. Siffran tolv är symbolisk och motsvarar Israels tolv stammar. 

i. Tolv apostlar och tolv stammar symboliserar ”allihop”.  

b. Ordet ”apostel” betyder ”utsänd” och är en titel som även anger uppdrag.  

 

3. De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika och de skulle ha makt att 

driva ut onda andar 

a. En lärjunge ska inte bara läsa och studera utan även praktisera.  

b. Samma uppdrag och auktoritet som Jesus själv hade ger han vidare till sina lärjungar.  

i. Även idag har Jesus lärjungar makt att driva ut demonerna. 

c. Eftersom Jesus avstod från sina egna gudomliga egenskaper när han blev en människa 

(Fil 2:6-8) så gjorde han sig själv beroende av att lyssna på sin Fader för att få veta vad 

han skulle göra (Joh 5:19) och han blev beroende av den helige Ande för att kunna utföra 

det Fadern befallde (Apg 10:38). 

i. Jesus visade sina lärjungar att även de kan lyssna på sin Fader och även de kan 

utföra det Fadern befaller genom den helige Andes kraft.  
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ii. Även idag kan vi imitera Jesus genom att lyssna på Fadern och låta den helige 

Ande utföra de mirakler som Fadern vill göra.  

(3:20–30) – Hädelse 

20 Sedan kom Jesus hem. På nytt samlades så mycket folk att han och hans lärjungar inte ens hade 

tid att äta. 21 När hans anhöriga fick höra det, gick de ut för att ta hand om honom, eftersom man 

sade att han hade förlorat förståndet. 22 Och de skriftlärda som hade kommit ner från Jerusalem 

sade: ”Han är besatt av Beelsebul. Med hjälp av de onda andarnas furste driver han ut de onda 

andarna.” 23 Då kallade han dem till sig och talade till dem i liknelser: ”Hur kan Satan driva ut 

Satan? 24 Om ett rike är splittrat kan det riket inte bestå, 25 och om en familj är splittrad kan den 

familjen inte bestå. 26 Om Satan gör uppror mot sig själv och kommer i strid med sig själv, kan han 

inte bestå. Då är det slut med honom. 27 Ingen kan gå in i den starkes hus och plundra honom på 

det han äger utan att först ha bundit den starke. Sedan kan han plundra hans hus. 28 Amen säger 

jag er: Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. 29 Men den som 

hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.” 30 De hade ju 

sagt att han hade en oren ande.  

1. Han hade förlorat förståndet 

a. När Jesus bodde i Nazareth betedde han sig som vilken annan människa som helst och 

när nu hans anhöriga får höra att han håller på med mirakler och inte äter så tror de att 

han har blivit galen.  

 

2. Beelsebul 

a. Beelsebul betyder ”flugornas herre” och är namnet på en gammal kananeisk gud (2 Kung 

1:2).  

b. Ett annat namn på Satan.  

 

3. Hur kan Satan driva ut Satan? 

a. De skriftlärda menade att Jesus drev ut demoner med hjälp av demonernas furste; Satan.  

b. Jesus svarar i liknelser och menar att det är absurt att Satan skulle driva ut sina egna 

demoner. 

i. Om så skulle vara fallet skulle ju Satans rike splittras och hans makt snart vara 

slut.  
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c. Om man jämför med ett krig så kan man ju inte börja plundra förrän fienden är besegrad. 

i. Jesus kommer att besegra Satan på korset. 

 

4. Allt skall förlåtas människorna, deras synder och hädelser, hur de än hädar. Men den som 

hädar den helige Ande får aldrig någonsin förlåtelse utan är skyldig till evig synd.  

a. Alla människor som kommer till Gud och ber om förlåtelse kommer att få det, det finns 

inga begränsningar.  

i. Den enda begräsning för Guds förlåtelse som finns är om man har sett Guds 

kraft, förstår att det är Gud men ändå inte vill tro. Då avstår man ju med andra 

ord självmant från Guds förlåtelse.  

ii. De skriftlärda hade sett Guds kraft men ville trots det inte gå med på att Jesus 

var från Gud. 

(3:31–35) – Jesu familj  

31 Hans mor och hans bröder kom och stannade utanför. De sände bud till honom för att kalla på 

honom. 32 Folkhopen som satt omkring honom sade: ”Se, din mor och dina bröder står här utanför 

och frågar efter dig.” 33 Han svarade: ”Vem är min mor och vilka är mina bröder?” 34 Och han såg 

på dem som satt omkring honom och sade: ”Här ser ni min mor och mina bröder! 35 Den som gör 

Guds vilja är min bror och min syster och min mor.”  

1. Din mor och dina bröder 

a. Jesus jordiska adoptivpappa Josef hade troligtvis dött sedan en tid, han nämns i alla fall 

inte i Nya Testamentet efter att Jesus har blivit tolv år.  

b. Jesus hade bröder och systrar i Nazareth (Mark 6:2-3). 

 

2. Den som gör Guds vilja är min bror och min syster och min mor 

a. Om Jesus inte hade sagt detta är det risk för att det hade blivit en kult runtomkring Jesus 

jordiska släktingar.  

b. Jesus visar här att han inte först och främst tillhör sin egen familj utan att han är hela 

världens frälsare.  

c. Man föds inte till att tillhöra Jesus utan det är ett personligt ställningstagande.  
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