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Markus 9 

(Vers 1-13) – Jesu härlighet uppenbaras 
Jesus sade till dem: ”Amen säger jag er: Några av dem som står här skall inte smaka döden, förrän 

de ser att Guds rike har kommit i makt.” Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och 

Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades 

inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några 

kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med Jesus. Då sade Petrus till 

Jesus: ”Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en 

åt Elia.” Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var de. Då kom ett moln och sänkte sig 

ner över dem, och ur molnet hördes en röst: ”Denne är min Son, den Älskade. Lyssna till honom!” 

Och plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte längre någon utom Jesus. På vägen ner från 

berget sade han åt dem att inte berätta vad de hade sett förrän Människosonen uppstått från de 

döda. De tog fasta på det ordet och talade med varandra om vad som menades med att uppstå 

från de döda. De frågade honom: ”Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma?” Han 

sade till dem: ”Elia kommer visserligen först och återupprättar allt. Men hur kan det då vara skrivet 

att Människosonen skall lida mycket och bli föraktad? Jag säger er: Elia har verkligen kommit, och 

de gjorde med honom som de ville, som det är skrivet om honom.”  

1. Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes 

a. Dessa tre lärjungar ingick i Jesus närmaste krets (Mark 5:37, Mark 14:33).  

b. Jesus talade ofta i liknelser till de stora folkmassorna, men när han var ensam med sina 

lärjungar förklarade han mer djupgående (Mark 4:34).  

 

2. Och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. 

a. Ett berg är en ideal plats för att möta Gud eftersom man får möjlighet att vara ensam 

utan att bli störd av människor som går förbi.  

b. Mose mötte Gud uppe på berget Sinai (2 Mose 24:12-18).  

c. Elia mötte Gud uppe på berget Horeb (1 Kung 19:8-18).  

 

3. Och han förvandlades inför dem. 

a. För en kort stund fick de tre lärjungarna se Jesus härlighet, såsom den var före han 

föddes och så som den kommer att vara efter hans död och uppståndelse (Joh 17:5).  

i. När Jesus blev människa avstod han från sin tillvaro som Gud och gick in helt 

under mänskliga förutsättningar (Fil 2:6-8).  

ii. När försoningen genom döden på korset var avklarad fick Jesus tillbaka sin 

härlighet (Heb 2:9).  

b. Jesus ger av sin härlighet till sina lärjungar (Joh 17:22).  

c. Jesus kommer att komma tillbaka till jorden i fullt majestät och i all sin härlighet (Mark 

13:26).  

 

4. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några 

kläder. 
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a. Johannes fick i slutet av sitt liv återigen se Jesus i all sin härlighet, och även då beskriver 

han Jesus som vit: ”Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var 

som eldslågor” (Upp 1:14). 

 

5. Och Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med Jesus. 

a. Mose och Elia har tidigare fått möta Gud uppe på varsitt berg, nu får de möta Jesus.  

b. Mose representerar Lagen och Elia representerar Profeterna.  

i. ”Lagen och Profeterna” är ett uttryck i likhet med vårt svenska ”från pärm till 

pärm” och står för ”hela Gamla Testamentet”. 

1. Jesus visade för Emmausvandrarna att det står skrivet om Messias i hela 

Gamla Testamentet (Luk 24:27).  

 

6. Då sade Petrus till Jesus: ”Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt 

dig, en åt Mose och en åt Elia.” 

a. Petrus var förskräckt över det som han fick vara med om, men ansåg det ändå vara gott 

och ville se till så att Mose och Elia stannade så länge som möjligt.  

b. Petrus tyckte inte om Jesus tal om sitt lidande och nu när han får se Jesus härlighet så vill 

han ha mer av detta (Mark 8:31–33).  

c. Israel firade Lövhyddohögtiden genom att en gång om året bo i lövhyddor för att minnas 

ökenvandringen (3 Mose 23:42-43).   

 

7. Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var de. 

a. Petrus var rädd och visste inte vad han skulle säga, två tydliga indikationer som borde ha 

fått honom att inse att han faktiskt inte borde säga något.  

i. Petrus var ofta talesperson för de övriga lärjungarna (Apg 2:14).  

ii. Petrus var energisk, framfusig och ogenomtänkt, ändå blev han utvald av Jesus 

att bli lärjungarnas ledare. Detta visar att Gud kan förvandla en människa till det 

bättre.  

b. Petrus hade en återkommande ovana att ständigt säga åt Jesus vad Jesus borde göra 

(Mark 8:32), men allteftersom han utvecklades i sitt lärjungaskap, desto mer gjorde han 

istället som Jesus sa åt honom.  

 

8. Då kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och ur molnet hördes en röst: ”Denne är min 

Son, den Älskade. Lyssna till honom!” 

a. Guds härlighet har många gånger tidigare visat sig i form av ett moln (2 Mose 16:10).  

b. Det här är andra gången som Fadern talar om Sonen (Mark 1:11).  

c. Med Mose och Elia bredvid sig lyfts Jesus fram som ännu större än Lagen och Profeterna 

när lärjungarna uppmanas att lyssna till Jesus.  

 

9. På vägen ner från berget sade han åt dem att inte berätta vad de hade sett förrän 

Människosonen uppstått från de döda. 

a. Att lärjungarna ofta missförstod Jesus uppdrag förstår vi inte minst av det här kapitlet. 

Därför uppmanar Jesus sina lärjungar att vara tysta med vad de sett tills Jesus har 

uppstått igen.  
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b. Även det övriga judiska folket hade missförstått Jesus uppdrag och ville stundtals göra 

Jesus till Israels kung med våld (Joh 6:15). 

c. Jesus sökte inte människors ära utan var fokuserad på sitt uppdrag; att försona 

mänskligheten (Joh 5:41).  

 

10. Varför säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? 

a. Lärjungarna kände till att Malaki hade profeterat om att Elia skulle komma och förbereda 

det judiska folket för Messias och nu undrar de om detta har skett i och med händelsen 

på berget (Mal 4:5-6).  

i. Jesus upplyser sina lärjungar om att Elia har kommit, men att det var Johannes 

Döparen som var denne Elia (Mark 1:2-8).  

ii. Att Elia har kommit betyder dock inte att Messias inte kommer att lida, tvärtom, 

Jesus undervisar att Människosonen kommer att lida mycket och bli föraktad.  

(Vers 14-29) – Jesus botar en pojke med en stum ande 
14 När de kom till de andra lärjungarna, såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som 

diskuterade med dem. 15 Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram 

och hälsade på honom. 16 Han frågade dem: ”Vad är det ni diskuterar om?” 17 En man i skaran 

svarade honom: ”Mästare, jag har fört till dig min son som har en stum ande. 18 Och var den än får 

tag i honom slår den ner honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina 

lärjungar driva ut den, men de kunde inte.” 19 Jesus svarade dem: ”Du släkte som inte vill tro! Hur 

länge måste jag vara hos er? Hur länge skall jag stå ut med er? För honom till mig!” 20 Och de kom 

med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom slet den i pojken, och han föll till marken och 

vältrade sig och tuggade fradga. 21 Jesus frågade hans far: ”Hur länge har det varit så med 

honom?” Fadern svarade: ”Sedan han var barn. 22 Ofta kastar anden honom än i elden och än i 

vattnet för att ta livet av honom. Men om du kan, så förbarma dig över oss och hjälp oss!” 23 Jesus 

sade till honom: ”Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror.” 24 Genast ropade barnets far: 

”Jag tror. Hjälp min otro!” 25 Jesus såg att ännu mer folk strömmade till, och han sade strängt till 

den orene anden: ”Du stumme och döve ande, jag befaller dig: far ut ur honom och kom aldrig mer 

in i honom!” 26 Den orene anden skrek och ryckte våldsamt i honom och for ut. Pojken var som 

livlös, och de flesta sade att han var död. 27 Men Jesus tog honom i handen och reste upp honom, 

och han steg upp. 28 När Jesus hade kommit inomhus och lärjungarna var ensamma med honom, 

frågade de: ”Varför kunde inte vi driva ut honom?” 29 Han svarade: ”Detta slag kan endast drivas 

ut med bön.”  

1. Mästare, jag har fört till dig min son som har en stum ande. Och var den än får tag i honom slår 

den ner honom, och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. 

a. När Matteus beskriver samma händelse så tillägger han att den här pojken lider av 

fallandesjuka, en äldre benämning på epilepsi (Matt 17:15).  

i. William Menzies Alexander beskriver i sin bok Medical Aspects of Demonic 

Possession pojkens epileptiska symptom: 

1. Han skriker innan han svimmar, han faller plötsligt, han får krampaktiga 

anfall, han fradgar från munnen, han rullar runt på marken och hans 

totala utmattning får folk runtomkring att tro att han är död. 
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2. Men att pojken beskrivs som epileptisk behöver inte betyda att han inte 

var besatt av en demon utan snarare att demonen orsakade pojkens 

sjukdom.   

3. Man behöver inte vara besatt av en demon om man är sjuk men det 

finns en möjlighet att sjukdomen är orsakad av en demon.  

ii. Om dåtidens människor var snabba med att beskriva sjuka människor som 

demonbesatta så är nutidens människor snabba med att beskriva demonbesatta 

människor som sjuka.  

 

2. Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte. 

a. Medan Jesus var uppe på berget har lärjungarna försökt att driva ut demonen men 

misslyckats. Detta upprör Jesus eftersom det visar att lärjungarna inte har kommit så 

långt i sin tro.  

b. På Nya Testamentets tid var det vanligt att man trodde att man var tvungen att känna till 

demonens namn för att kunna driva ut demonen. Eftersom pojken var stum var detta 

med andra ord ett omöjligt fall.  

i. Jesus visar med all önskvärd tydlighet att han inte är beroende av demonens 

namn för att driva ut demonen.  

 

3. Jesus sade till honom: ”Om du kan, säger du. Allt förmår den som tror.” 

a. Eftersom Jesus lärjungar har misslyckats med att driva ut demonen så har nu pojkens 

pappa börjat misströsta på att även Jesus kan driva ut demonen.  

i. För Gud är allting möjligt, så frågan är inte huruvida miraklet kan ske eller inte, 

utan huruvida pappan tror på att Gud kan göra detta mirakel (Mark 10:27).  

1. Det är en människas tro som gör Guds mirakel tillgängligt. Självklart kan 

Gud göra mirakler oberoende av människan men ofta väljer Gud att göra 

mirakler i samband med en människas tro. 

2. Jesus kunde inte göra under när folk inte trodde på honom (Mark 6:5). 

3. Kvinnan med blödarsjuka blev frisk när hon i tro rörde vid Jesus (Mark 

5:34). 

4. Jesus utmanade ofta de sjuka att gå ett steg längre i sin tro så att de 

skulle bli botade (Mark 5:36).  

ii. Även Jesus lärjungar av idag har makt att driva ut demoner (Luk 9:1, Mark 16:17).  

b. Om någonting är enligt Guds vilja så behövs det bara en så liten tro som ett senapskorn 

för att göra storverk (Luk 17:6).  

 

4. ”Jag tror. Hjälp min otro!” 

a. Även om pojkens pappa bekände sin tro så var den svag och bristfällig och han ber därför 

Jesus om hjälp.  

i. Utan Guds hjälp är det ibland svårt att tro och det är därför inte fel att be Gud 

om hjälp att tro.  

ii. Jakob skriver ”Närma er Gud, så kommer han att närma sig er.” (Jak 4:8).  

 

5. ”Detta slag kan endast drivas ut med bön.” 
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a. Jesus har gett sina lärjungar auktoritet att driva ut demoner, men tron på att man har 

fått denna auktoritet blir starkare om man lever nära Gud i bön.  

i. Att tro på att man har fått Guds auktoritet samtidigt som man lever nära Gud i 

bön är en utomordentligt bra kombination.  

b. Saknar man den tro som krävs för att driva ut demoner bör man göra som pojkens 

pappa; vända sig till Jesus och be en bön om mer tro.  

(Vers 30-32) – Jesus talar än en gång om sitt lidande 
Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. Jesus ville inte att någon skulle få veta det, 

eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. Han sade: ”Människosonen skall utlämnas i 

människors händer, och de kommer att döda honom, och efter tre dagar skall han uppstå.” Men de 

förstod inte vad han sade och vågade inte fråga honom.  

1. Sedan gick de därifrån och vandrade genom Galileen. 

a. Jesus börjar nu avsluta sin tjänst i Galileen och går in i en ny fas som kommer att sluta 

med korsfästelsen i Jerusalem.  

 

2. Jesus ville inte att någon skulle få veta det, eftersom han höll på att undervisa sina lärjungar. 

a. När Jesus predikade för allmänheten så predikade han inte om att Messias måste dö.  

i. När Petrus fick reda på att Messias kommer att dö, försökte han hindra Jesus 

från detta (Mark 8:31–33).  

1. Om även allmänheten får veta att Messias snart kommer att dö, är risken 

uppenbar att även de kommer att försöka förhindra Jesus död, och då 

går försoningen om intet. Därför vill inte Jesus att folket ska få veta detta 

förrän försoningen är genomförd. Först efter sin död och uppståndelse 

fick lärjungarna i uppdrag att undervisa folket om detta.  

 

3. Men de förstod inte vad han sade och vågade inte fråga honom. 

a. Även lärjungarna hade svårt för budskapet om Jesus död, men Jesus undervisade dem 

ändå om detta så att de skulle veta om det i förväg.  

b. Lärjungarna, såväl som det övriga folket, hade en felaktig förförståelse och trodde att 

Messias skulle vara en mäktig konung som befriar Israel på ett världsligt sätt.  

i. Dock borde lärjungarna och folket ha känt till att Jesaja profeterade att Messias 

kommer att lida och dö för folkets skull (Jes 53). 

(Vers 33-37) – Vem är störst? 
De kom till Kapernaum. När Jesus nu var hemma, frågade han dem: ”Vad var det ni talade om på 

vägen?” De teg, eftersom de på vägen hade talat med varandra om vem som var störst. Jesus satte 

sig ner, kallade på de tolv och sade till dem: ”Om någon vill vara den förste skall han vara den siste 

av alla och allas tjänare.” Sedan tog han ett litet barn och ställde det mitt ibland dem, slöt det i sin 

famn och sade till dem: ”Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den 

som tar emot mig, han tar inte bara emot mig utan honom som har sänt mig.”  

1. Jesus satte sig ner 
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a. När en judisk rabbin skulle undervisa sina lärjungar så satte han sig ner medan lyssnarna 

fick stå upp.  

i. När Jesus nu sätter sig ner och kallar till sig sina lärjungar signalerar det att han 

har något mycket viktigt att säga.  

 

2. De teg, eftersom de på vägen hade talat med varandra om vem som var störst. 

a. Lärjungarna trodde att Jesus, i egenskap av att vara Messias, skulle bli kung och etablera 

Israel som en mäktig nation igen. Gissningsvis diskuterar de nu vem som ska få vilken roll 

i Jesus nya regering.  

 

3. Om någon vill vara den förste skall han vara den siste av alla och allas tjänare. 

a. Lärjungarna bråkade om vem som var närmast Jesus och vem som skulle få den finaste 

och ärofullaste rollen i Messias rike, men de hade inte förstått att det inte är samma sak 

att vara stor i Guds rike som att vara stor i världens rike.  

b. En tjänare är inte en slav som tvingas utföra sysslor, utan någon som frivilligt ställer upp 

för andra.  

c. En lärjunge ska inte söka att vara störst och främst, utan ska satsa på att lyfta fram andra 

människor och tjäna andra istället för sig själv.  

i. Jesus själv föregick med gott exempel; han jagade inte framgång och upphöjelse, 

utan gick runt och betjänade folket genom att bota sjuka och undervisa Guds 

ord.  

 

4. Den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig.  

a. En lärjunge ska vara lika beroende av Gud som ett barn är beroende av sina föräldrar.  

b. Barn ansågs ligga längst ner på samhällets skala så när en lärjunge betjänar ett barn är 

han automatiskt den siste av alla och allas tjänare. 

i. En lärjunge av idag bör fundera på vilka som är längst ner på samhällets skala och 

sen bestämma sig för att betjäna dessa.  

(Vers 38-41) – Inte mot oss utan för oss 
Johannes sade till Jesus: ”Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi 

försökte hindra honom eftersom han inte följde oss.” Men Jesus sade: ”Hindra honom inte. Ingen 

som utför en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss 

är för oss. Den som räcker er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus – amen säger 

jag er: Han skall inte gå miste om sin lön.  

1. Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn, och vi försökte hindra honom 

eftersom han inte följde oss. 

a. Lärjungarna hade nyligen misslyckats med att driva ut den onde anden ur pojken och nu 

verkar de irriterade över att någon annan, som inte fanns med i sällskapet runt Jesus, 

lyckats med detta.  

i. Denne anonyme lärjunge kan ha varit en av Johannes Döparens lärjungar, 

alternativt en av de 70 som Jesus tidigare har sänt ut (Luk 10:1).  
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ii. Jesus har precis undervisat om att ta emot barn i ”Jesu namn”, nu frågar 

lärjungarna om de gjorde rätt när de försökte hindra en man som drev ut onda 

andar i ”Jesu namn”. 

 

2. Ingen som utför en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. 

a. I egenskap av att vara både Gud och människa så är Jesus medlare mellan Gud och 

människa (1 Tim 2:5).  

i. Den som ber till Gud bör därför göra det i ”Jesu namn” (Joh 14:13).  

1. Dock måste man inte avsluta varje bön med orden ”i Jesu namn” som om 

det vore en magisk formel. Det är syftet som räknas, inte orden.  

ii. Att be eller göra något i ”Jesu namn”, innebär att agera som Jesus representant 

och med Jesus auktoritet. På liknande sätt kan en ambassadör representera ett 

land och säga eller agera i ”landets namn”.  

 

3. Den som inte är mot oss är för oss. 

a. Paulus hörde många predika om Jesus med felaktiga motiv, men var ändå glad över att 

de predikade om Jesus (Fil 1:15–18).  

i. På samma sätt bör lärjungarna glädjas över att demoner drivs ut i Jesus namn, 

även om det inte görs av lärjungarna själva.  

ii. På samma sätt bör vi idag vara försiktiga med att hindra människor som kanske 

inte predikar perfekt eller gör allting 100 % rätt, så länge som de predikar en 

biblisk Jesus.  

 

4. Den som räcker er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus – amen säger jag er: 

Han skall inte gå miste om sin lön. 

a. Ett glas vatten är kanske den billigaste gåvan man kan ge någon, men till och med detta 

kommer Gud att komma ihåg.  

(Vers 42-50) – Frestelser och förförelser 
Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs 

om hans hals och han kastas i havet. Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är 

bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, 

till elden som aldrig släcks. Och om din fot förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för 

dig att gå in i livet halt än att ha båda fötterna i behåll och kastas i Gehenna. Och om ditt öga 

förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med 

båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, där deras mask inte dör och elden inte släcks. Ty var och en 

skall saltas med eld. Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni då få det salt igen? Ha 

salt i er och håll fred med varandra!”  

1. Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten 

läggs om hans hals och han kastas i havet. 

a. De små som nämns är antingen barn eller nya i tron. Dessa har inte hunnit mogna 

tillräckligt i sin tro för att kunna stå på egna ben eller vara tillräckligt starka för att stå 

emot frestelser.  
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b. Att kasta någon i havet med en kvarnsten runt halsen var en romersk och grekisk 

avrättningsmetod.  

i. Jesus är inte bokstavlig här utan använder en hyperbol, en överdrift i syfte att 

skapa en tankechock, för att hans lärjungar ska förstå det stora allvaret i att 

förleda någon annan att synda.  

 

2. Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad 

än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks. 

a. Jesus är återigen inte bokstavlig när han uppmanar sina lärjungar att hugga av sina 

händer, utan använder ett drastiskt språk för att hans lärjungar ska förstå det stora 

allvaret. 

i. Om man mot all förmodan skulle få för sig att hugga av sig sin hand för att man 

blir frestad, så uppstår ju problemet med att även den andra handen kan förleda 

till synd, och hur ska man då hugga av den handen om man bara har en hand 

kvar? 

b. Jesus poäng är inte att man ska hugga av sina kroppsdelar utan att om man är i en 

situation där man är utsatt för frestelser bör man göra allt man kan för att ta sig därifrån 

så att man inte kan falla för frestelsen (1 Mose 39:11-12, 1 Kor 6:18).  

 

3. Gehenna (Hinnom-dalen), är en dal i Jerusalem.  

a. Enligt en teori användes dalen för att bränna skräp. Eldarna var ständigt igång och 

fungerade därför som en bild på helvetet. Dock finns det inget Bibelstöd för denna teori.  

b. Hinnom-dalen användes under gammaltestamentlig tid till att offra barn till avguden 

Molok (Jer 32:35). 

c. Gehenna är ingen trevlig plats, så Jesus varnar sina lärjungar för att utföra synder som 

leder till Gehenna (Matt 5:22) och uppmanar till att frukta den Gud som har makt att 

döma människor till Gehenna (Luk 12:5).  

d. Helvetet är tänkt för Djävulen och hans änglar (Matt 25:41), men är också en plats dit 

människor som inte tillhör Gud kommer (Matt 13:40-42).  

i. Jesus har fått makten att döma människor (Joh 5:27) och han kommer att döma 

de ogudaktiga till Gehenna (Upp 21:8).  

1. De som tror på Jesus kommer dock att få evigt liv (Joh 3:36) och komma 

till paradiset (Luk 23:43).  

 

4. Ty var och en skall saltas med eld. 

a. I Gamla Testamentet skulle alla matoffer saltas innan de offrades (3 Mose 2:13).  

i. På samma sätt kommer Jesus lärjungar att fungera som ett levande offer till Gud 

som ”saltas” genom prövningar (Rom 12:1, 1 Petr 4:12).  

b. Den prövningens eld som Jesus lärjungar går igenom är att föredra framför den eviga 

elden som de ogudaktiga hamnar i.  

 

5. Salt är bra, men om saltet förlorar sin sälta, hur skall ni då få det salt igen? Ha salt i er och håll 

fred med varandra! 

a. Salt har främst två användningsområden; smaksättning och konservering.  
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i. Salt ger smak åt vad det än saltas på. Mat kan förvandlas från helt smaklöst till 

fantastiskt gott enbart med lite salt, men salt som mister sin sälta blir lika 

värdelöst som sand.  

1. Guds folk är jordens salt och borde ge smak åt en livlös värld genom att 

sprida evangeliet om Jesus.  

ii. Salt har en bevarande och konserverande effekt.  

1. Guds folk är jordens salt och bör se till så att världen inte ruttnar i synd 

genom att exempelvis arbeta för en rättvisare värld, engagera sig 

politiskt och genom att finnas på alla olika sorters arbetsplatser. Om en 

kristen finns på en viss plats har han/hon en stor möjlighet att förbättra 

den miljön genom att sprida kärlekt och därmed se till så att inte synden 

tar över för mycket.  

b. Gud har instiftat ett saltförbund med Israel (4 Mose 18:19) och gett Israel till Messias 

genom ett saltförbund (2 Krön 13:5).  

i. Israel och Messias är tänkta att fungera som salt åt resten av världen.  

c. En lärjunge bör se till så att han har salt i sig så att han kan betjäna resten av världen 

genom att sprida Guds rike.  

i. Om lärjungarna bråkar om vem som är störst riskerar de att förlora sin sälta och 

därmed inte fungera som salt bör fungera.  
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