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Som studievägledningens titel anger är den en hjälp när du
studerar skrifterna. Den innehåller mycket som ökar din förmåga
att förstå det du läser.

Inledning
Nedanför kapitelrubrikerna, som har tryckts på bilder
av pergamentpapper, finner du en inledning till de

kapitel i skrifterna som du anmodas att läsa, och förklaringar till
de kapitel som du inte är anmodad att läsa. ”Inledningen”
innehåller följande slags information:

• Historisk bakgrund

• Förklaring till hur skriftställeblocket hänför sig till kapitlen
före och efter denna historiska bakgrund

• Frågor att tänka på innan eller under tiden du läser, som
hjälper dig att koncentrera dig på budskapet i skriftställeblocket

Förstå skrifterna
I delen ”Förstå skrifterna” får du hjälp med svåra ord,
uttryck och kommentarer som gör det lättare för dig

att förstå tankar och begrepp i skrifterna. Kommentarerna består
ofta av uttalanden av generalauktoriteter.

Studera skrifterna
”Studera skrifterna”-delen innehåller frågor och
aktiviteter som hjälper dig att upptäcka, fundera över

och tillämpa de evangelieprinciper som finns i skrifterna. Du
kommer att få en anteckningsbok att göra övningsuppgifterna i,
eller också kan du använda eget papper, för det finns inte något
utrymme att skriva på i detta studiematerial.

Följande steg hjälper dig att studera skrifterna:

• Inled med bön.

• Läs inledningen till kapitlet som du ska studera, och se
”Innan du läser” om du hittar andra sätt att studera (se s 3–4).

• Läs anvisade kapitel. Sök efter förklaringar i ”Förstå
skrifterna”-delen som gör det lättare att förstå det du läser.
Använd dig av studiemetoderna som beskrivs i ”Medan du
läser” (se s 4–5). För anteckningar i en anteckningsbok eller
på ett papper och skriv ned frågor. Skriv också ned tankar och
intryck som är viktiga för dig.

• Gör övningarna i ”Studera skrifterna”-delen för det kapitel
som du studerar. Ibland får du välja vilka övningar du
ska göra. Om du vill lära dig mer så gör alla övningarna.

Seminariets hemstudieprogram
Om du är inskriven i seminariets hemstudieprogram, visar läs-
schemat på sidan 7 vad du bör läsa varje vecka som seminariet
pågår. Kom ihåg att seminariet är en läroplan för dagliga studier
i religion, att du bör ha för vana att under bön läsa skrifterna
varje dag, och att du bör arbeta på dina uppgifter i seminariet
varje skoldag, även om du inte går till seminariet varje dag. Om
det är mer eller mindre än trettiosex veckor på ditt seminarieår,
kommer din lärare att säga vilka kapitel du bör läsa under en
vecka och vilka uppgifter du ska utföra. Att läsa skrifterna och
göra uppgifterna i denna studievägledning bör ta trettio till fyrtio
minuter varje skoldag som du inte går till en seminarieklass.

Varje vecka ger du din lärare de sidor i anteckningsboken där
du skrivit dina tankar om skriftstställena och svaren på veckans
frågor. Din lärare kommer att läsa och besvara frågorna samt
återlämna anteckningsboken till dig. Du kanske hellre vill ha två
anteckningsböcker och använda dem varannan vecka. Du kan
också skriva på ett kollegieblock och lämna in sidorna du skrivit
på under veckan. När din lärare lämnar tillbaka sidorna sätter
du in dem i en pärm.

Seminarieprogram för dagliga studier
Om du är inskriven i ett seminarieprogram för dagliga studier
kommer du att använda denna studievägledning enligt din
lärares anvisningar.
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Johannes 21
Fortsätta Herrens verk

När Johannes avslutade sitt evangelium vittnade han om att
det han skrivit var sant och att om allt det som Jesus hade gjort
blev uppskrivet ”tror jag inte att hela världen skulle rymma
de böcker som då måste skrivas” (Joh 21:25). Fundera under
din läsning av Johannes 21 över varför Johannes valde dessa
berättelser för att avsluta sitt vittnesbörd om Jesus Kristus.

Förstå skrifterna

Johannes 21

Johannes 21:18–19 – Herren profeterar om hur Petrus död
ska gå till

Jesus Kristus inbjöd Petrus att följa honom i livet (se Matt 4:18–20).
Enligt traditionen korsfästes Petrus senare upp och ner i Rom
för sitt orubbliga vittnesbörd om Frälsaren.

Johannes 21:20–23 – Vad hände med den älskade
Johannes?

Vi vet genom uppenbarelse att den älskade Johannes frågade
Herren om han fick stanna kvar på jorden för att föra själar
till honom, fram till Kristi andra ankomst (se L&F 7). Johannes
förvandlades för att kunna stanna kvar på jorden och få sin
önskan uppfylld. Du får veta mer om förvandlade varelser
genom att läsa Tredje Nephi 28:7–22.

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Johannes 21.

Låt oss gå och fiska

Petrus och några av de
andra apostlarna var till
yrket fiskare. Medan
de fiskade på Galileiska
sjön fick de besök av
den uppståndne Herren.
Jämför Johannes 21:3–11
med Lukas 5:4–11 och
besvara följande frågor:

1. Hur mycket fisk
fångade de hela
natten, genom egna
ansträngningar?

Tiberiassjön (v 1) –
Galileiska sjön

Var inte klädd (v 7) – Hade
bara underkläder på sig

2. Hur mycket fångade de när de följde Jesu anvisningar?

3. Hur blir du välsignad när du gör det som Herren ber dig om?

4. Vad säger det om Petrus att han valde att simma till
stranden?

Från fiskare till herde

1. Vilka var de andra som Jesus syftade på i Johannes 21:15?

2. Vilka var de lamm och de får som Petrus skulle föra på bete
och vara en herde för? (Se v 15–17.)

3. Hur kan det komma sig att Jesus tre gånger ställde samma
fråga till Petrus? (Se Matt 26:69–75.)

4. Hur väl lärde sig Petrus denna undervisning som Frälsaren
gav? (Se 1 Pet 5:1–4.)

5. Tidigare under sin verksamhet undervisade Mästaren Petrus
och de tolv apostlarna om att vara sanna herdar. Han sade:
”Jag är den gode herden, och jag känner mina får . . . Jag ger
mitt liv för fåren” (Joh 10:14–15). Läs Johannes 21:18–19 och
berätta på vilket sätt Petrus skulle komma att följa den sanne
herdens föredöme. På vilka sätt kan du symboliskt ge ditt liv
åt att vara en herde för Herrens lamm och får?

1

Hur denna studievägledning ska användas

A

B

C





Denna studievägledning är till för att hjälpa dig att läsa, studera
och förstå skrifterna. Det mesta av din studietid kommer du att
ägna åt att läsa och tänka på skrifterna, och därför har denna del
tagits med för att hjälpa dig få ut mer av dina studier.

Äldste Howard W Hunter, dåvarande medlem i de tolv
apostlarnas kvorum, gav kyrkans medlemmar värdefulla råd
angående skriftstudier, vilka sammanfattas här nedan. Du
kanske vill skriva ned förslagen på ett litet kort och ha kortet
där du kan se det medan du studerar.

• Läs noga för att förstå skrifterna.

• Studera varje dag.

• Bestäm ett klockslag för dagliga studier.

• Studera på en plats där du kan koncentrera dig utan att bli
distraherad eller avbruten.

• Studera under en viss tid i stället för att läsa ett visst antal
kapitel eller sidor: sextio minuter är idealiskt, trettio minuter
är en god prestation, men till och med femton minuter kan
vara meningsfullt.

• Använd en studieplan

(Se ”Att läsa skrifterna”, Nordstjärnan, maj 1980, s 96–98.)

Du kommer också att ha nytta av bra studiemetoder när du
studerar skrifterna.

Studiemetoder
Nephi sade att vi bör ”mätta oss” (2 Ne 32:3) med skrifterna,
och Jesus befallde nephiterna att ”rannsaka dem sorgfälligt”
(3 Ne 23:1). Detta slags studier innebär mer än att bara snabbt
läsa igenom skrifterna. Följande förslag och metoder hjälper
dig att få ut mer av studierna. Dessa förslag och studietekniker
är indelade i tre olika kategorier: innan du läser, medan du läser
och sedan du läst.

Innan du läser

Be
Skrifterna skrevs genom
inspiration. Därför förstås de
bäst när vi har Anden med oss.
I Gamla testamentet lär vi oss
om prästen Esra, som ”hade
vänt sitt hjärta till att begrunda
Herrens lag” (Esra 7:10). Vi
vänder våra hjärtan till att läsa
skrifterna genom att ha en bön
varje gång vi ska läsa.

Skaffa bakgrundsinformation
Att förstå skriftställenas historiska bakgrund kommer att ge
dig större insikter medan du läser. I denna bok finner du
en kort förklaring till många kapitel i skrifterna. Om du har tid
kan du också gå till andra böcker som kyrkan godkänt och få
bakgrundsmaterial till de skriftställen du läser.

Ställ frågor
Innan du börjar läsa är det bra att fråga sig själv något i stil med:
”Vem skrev dessa verser?” ”Vem skrevs de till?” ”Varför ges
denna undervisning i skrifterna?” ”Vad vill jag få reda på eller
lära mig när jag läser idag?” och ”Vad vill Herren att jag ska lära
mig av dessa skriftställen?” Sök efter svar på dina frågor medan
du läser skrifterna. Kom ihåg att du också kan söka svaren i
kyrkans lektionsböcker och tidningar.
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Läs kapitelrubriken
Kapitelrubrikerna är
korta sammandrag av det
viktigaste i ett kapitel.
Att läsa kapitelrubriken
innan du börjar med ett
kapitel är inte bara en bra
vana när du studerar,
det hjälper dig också att
ställa frågor och söka
efter svaren medan du
läser.

Medan du läser

Var inte rädd för att stanna upp
De flesta guldklimpar hittar vi inte ovanpå marken – vi måste
gräva efter dem. Dina skriftstudier blir mycket mer givande om
du sänker takten eller stannar upp och gör något av följande.

Slå upp betydelsen av ord som du inte förstår
Använd en ordbok. Att ibland slå upp ett ord, som du tror att du
redan vet betydelsen av, kan ge dig ytterligare kunskap. ”Förstå

skrifterna”-avsnitten
i denna bok hjälper dig
förstå många svåra ord
och uttryck.

Var medveten om att
Herren ibland har inspi-
rerat sina profeter att ta
med förklaringar i sina
skrifter. Dessa förklaringar
hjälper oss förstå inne-
börden av ord och uttryck.
Läs till exempel Mosiah
3:19 och fråga dig själv
vad det innebär att bli
som ett barn.

Tillämpa skrifterna
Att sätta in sitt eget namn i en vers bidrar till att göra skrift-
ställets lärdomar mer personliga. Vad blir det till exempel för
skillnad om du sätter in ditt eget namn i stället för ”människan”
i Moses 1:39?

Se det framför dig
Gör dig en bild av det som händer. När du till exempel läser
Första Moseboken 37, föreställ dig då hur det skulle kännas om

du var en av de yngsta bröderna i en
familj och alla dina äldre bröder hatade
eller var avundsjuka på dig.

Ibland säger skrifterna till oss att vi ska
föreställa oss någonting. Läs Alma 5:15–18
och stanna upp och gör som Alma föreslår.
Ta dig lite tid att skriva ner hur du
kände dig, när du föreställde dig att du
upplevde det som står i dessa verser.

Sök efter ord som binder samman
Några sammanbindande ord är och, men, eftersom, för den skull
och icke desto mindre. Lägg märke till, medan du läser, vad dessa
ord hjälper dig förstå om två eller flera begrepp. Ibland visar
de hur två eller flera saker är likartade eller skiljer sig åt.

Om du till exempel tänker på betydelsen av för den skull i Mosiah
26:2–3, kan du lära dig en viktig sanning angående skriftstudier.

För den skull anger ett orsak
och verkan-förhållande mellan
människors otro och deras
förmåga att förstå skrifterna
och profeternas ord.

Läs Läran och förbunden 45:30–32 och lägg märke till hur ordet
men visar på motsatsen mellan de ogudaktigas och de rättfärdigas
tillstånd i den sista tiden.

Betoningen på ordet men kan
försäkra oss om att de rättfär-
diga kommer att skonas från en
del av ödeläggelsen före Kristi
andra ankomst.

Sök efter mönster
I 2 Nephi 31:2 sade Nephi att han önskade skriva några ord om
Kristi lära. Sedan vittnade han i vers 21 om att han just förklarat
Kristi lära. När vi vet att Nephi undervisade om Kristi lära i
verserna 2 till och med 21 bör vi gå tillbaka och studera Nephis
ord närmare, för att finna ut vad Kristi lära är.

Ett annat sätt att finna ett
mönster är att söka efter en
profets förklaring till orsak och
verkan, genom att lägga märke
till hur han använder orden om
och så. I Tredje Moseboken 26
profeterade Mose om välsig-
nelser eller förbannelser som
skulle komma över Israels
barn. Läs verserna 3–4, 18,
23–24, 27–28 och 40–42 och
lägg märke till att Mose
använde om-så-mönstret när
han lärde Israels barn vad

som skulle hända om de lydde eller inte lydde Herrens bud.

Mönstret med upprepningen av ett ord eller en tanke är också
något vi bör söka efter. Lägg till exempel märke till hur många
gånger i Första Moseboken 39 som författaren nämner att Herren
var med Josef.
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Sök efter förteckningar i skrifterna
Förteckningar hjälper dig att tydligare se vad Herren och hans
profeter undervisar om. De tio budorden är en förteckning
(se 2 Mos 20). Det är lätt att se att saligprisningarna i Matteus 5
är en förteckning. Att finna andra förteckningar kan kräva lite
extra ansträngning. Gör till exempel en förteckning från Läran
och förbunden 68:25–31 över det Herren fordrar att föräldrar
ska undervisa sina barn om.

Ställ frågor
Fortsätt med att ställa frågor, som du blev instruerad att göra
i ”Innan du läser”-avsnittet ovan. Medan du läser kan du
formulera om frågorna du ställde innan du började läsa, eller
hitta på helt nya frågor. Att söka efter svar på frågor är ett av
de bästa sätten att få större kunskap genom våra skriftstudier.
En av de viktigaste frågor vi kan ställa är: ”Varför kan Herren ha
inspirerat författaren att ta med detta i skrifterna?” Sök efter de
tydliga ledtrådar som författarna ibland ger när de till exempel
säger ”sålunda se vi”.

Besvara frågor som ställs i skrifterna
Många gånger ställer Herren en fråga som han sedan besvarar.
Han frågade lärjungarna: ”Vad slags män bören I då icke vara?”
Sedan svarade han: ”Sådana som jag är” (3 Nephi 27:27).

Vid andra tillfällen ställs frågor utan att svaren ges – i allmänhet
för att författaren tror att svaret är tydligt. Men ibland svarar
inte författarna för att frågan som ställts kan kräva en del efter-
tanke och svaret kanske inte ges omgående. Läs till exempel
Markus 4:35–41 och besvara de fyra frågorna i dessa verser som
om du vore där.

Sök efter förebilder och symboliska innebörder
Profeterna använder ofta symboler och bildspråk för att framföra
sitt budskap på ett mer kraftfullt sätt. Liknelserna är till exempel
ett sätt att framföra budskapet på ett enkelt sätt och med en
mycket djupare innebörd. Berättelsen i en liknelse gör att den
lärdom vi undervisas om blir lättare att komma ihåg och mer
meningsfull.

Följande förslag kan hjälpa dig förstå symbolerna i skrifterna:

1. Sök efter förklaringar i skrifterna. Lehi hade till exempel en
syn i 1 Nephi 8. Nephi fick senare se en syn i vilken han såg
det som hans far såg, och också tolkningen av symbolerna
i hans fars syn (se 1 Ne 11–14).

2. Tänk på symbolens egenskaper och vad symbolen kan lära
dig. Alma använde den metoden när han förklarade Liahona
för sin son (se Al 37:38–47).

3. Se om symbolen lär dig något om Frälsaren. Herren sade till
Adam att ”allt vittnar om [honom]” (Moses 6:63). Hur vittnar
till exempel de olika detaljerna i berättelsen om hur Abraham
offrade sin son Isak, om Jesu Kristi offer?

Skriv
Du bör ha ett papper eller en anteckningsbok nära till hands
så att du kan skriva ner sådant som du vill komma ihåg, till
exempel förteckningar, speciella insikter som du fått, eller dina
tankar när du läser något. För att hjälpa dig minnas tankar
eller insikter nästa gång du läser dessa avsnitt, kanske du vill
skriva in dem i marginalen i dina skrifter också.

Många människor tycker om
att markera viktiga ord och
meningar i sina skrifter. Det
finns inget rätt eller fel sätt
att göra detta. Några skuggar
eller stryker under viktiga
ord och meningar som ger en
vers speciell betydelse. Andra
sätt att markera skrifterna
är att göra tvärhänvisningar
till andra skriftställen i mar-
ginalen. Gör du detta med
flera verser som behandlar
samma ämne får du en skrift-
ställekedja till ett speciellt

ämne, som du kan hitta genom att finna ett av skriftställena i
kedjan. Att markera skrifterna hjälper dig ofta att finna viktiga
verser på ett snabbare sätt.

Sedan du läst

Begrunda
Att begrunda är att grundligt tänka på något, att överväga det
i sitt sinne, ställa frågor och utvärdera vad man vet och vad
man lärt sig. Ibland kallar skrifterna detta för att ”tänka på” (se
Josua 1:8. Det finns flera bra exempel i skrifterna på hur viktiga
uppenbarelser kom till följd av övervägande och begrundan,
särskilt begrundan över skrifterna (se L&F 76:15–20; 138:1–11).

Tillämpa skrifterna på dig själv
Att tillämpa skrifterna på sig själv är att jämföra dem med sitt
eget liv. För att tillämpa skrifterna på oss själva behöver vi ställa
frågor i stil med: ”Vilken evangelieprincip undervisas det om
i skriftstället jag just läst?” och ”Vad har dessa principer med
mitt liv att göra?” En viktig sak när vi tillämpar skrifterna på
oss själva är att lyssna till Andens maningar, som Herren lovade
skulle ”vägleda er med hela sanningen” (Johannes 16:13).
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Nephi, till exempel, tillämpade skrifterna på sig själv och sin
familj genom att påvisa sambandet mellan några av de principer
Jesaja undervisade om och deras egen situation. Han lärde sina
bröder att de, liksom Israels barn, hade övergett Gud – Gud hade
inte övergett dem. Han lärde dem också att om de omvände sig
skulle Herren vara barmhärtig och förlåta dem (se 1 Ne 19:24;
21:14–16). Nephi sade att genom att tillämpa Jesajas ord på sig
själv och sina bröder, kunde deras tro på Jesus Kristus som
Återlösaren öka (se 1 Ne 19:23).

Läs på nytt
Vi lär oss inte allt vi läser i ett avsnitt i skrifterna första gången
vi läser det. Faktum är att det krävs ett helt livs studier för att
verkligen förstå skrifterna. Ofta börjar vi se mönstren, åskådligg-
göra mer och få en djupare insikt i skrifterna när vi läst dem
två eller tre gånger. Du kanske vill söka efter nya lärdomar eller
ställa olika frågor när du läser ännu en gång. Att försöka
återge en berättelse, eller bara en vers eller två, med egna ord
kan hjälpa dig upptäcka om du förstod det du läste eller ej,
och hjälpa dig förstå skrifterna bättre.

Skriv
Somliga för dagbok och skriver ned det viktigaste i det som
de läst, vad de känner för det som de läst, eller på vilka sätt de
tycker det som de läst går att tillämpa i deras eget liv. Om du
använder denna bok för hemstudier i seminariet, krävs det att
du gör anteckningar för att bli godkänd. Denna anteckningsbok
blir som en skriftdagbok.

Det är också bra att diskutera
det som du läser med andra.
Att göra några anteckningar,
så att du minns vad du vill
diskutera och ta upp av det
som du lärt, kommer att
hjälpa dig förstå och minnas
mer av det du läser.

Tillämpa
Det verkliga värdet av den kunskap du får från skrifterna
kommer när du lever efter det du lärt dig. En större närhet till
Herren och att känna den frid han ger, är bara några av de
välsignelser de får som lever efter evangeliet. Dessutom sade
Herren att de som lever efter det som de lärt sig kommer att
få mer kunskap, medan de som inte lever efter det som de lärt
sig kommer att förlora den kunskap de har (se Al 19:9–11).

”Mätten eder med Kristi ord, ty se,
Kristi ord skola tillkännagiva för eder allt
vad I skolen göra” (2 Ne 32:3).
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Dagar när jag läser Anvisade kapitel som 
i minst tio minuter jag läser denna vecka
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Välkommen till Nya testamentet

8

Uppteckningen över Frälsarens jordiska
verksamhet
Nya testamentet är en uppteckning över Frälsarens liv och
lärdomar under hans jordiska verksamhet. Det är också en
uppteckning över hans apostlars resor och lärdomar efter det
att han uppstigit till himlen. Det kallas för Nya testamentet
eftersom ordet testamente betyder ”förbund”. Förbund är
heliga löften som Gud ger sina barn. De gör det möjligt för
hans barn, genom lydnad mot dessa förbund, att uppnå
stora välsignelser i detta liv och evigt liv i den tillkommande
världen.

Äldste Bruce R McConkie, som var medlem av de tolv apost-
larnas kvorum, förklarade: ”I evangelisk bemärkelse är testa-
mente ett förbund som gudomen ingår med sitt folk. Sålunda
är evangeliets fullhet detsamma som det nya och eviga testa-
mentet eller förbundet (se L&F 22:1), och det förberedande
evangeliet eller den mosaiska lagen är det ringare testamentet
eller förbundet. När evangeliet återställdes i tidens mitt av
Jesus och hans apostlar var det ett nytt testamente (förbund),
till skillnad från det gamla testamentet (förbundet) som hade
varit i kraft sedan Moses dagar” (Doctrinal New Testament
Commentary, 3 del [1966–1973], 1:63).

Israels hus när Jesus föddes
Alltsedan de forntida profeternas dagar, Abraham, Isak och
Jakob (vars namn ändrades till Israel), valde Herren ut deras
ättlingar, Israels hus, till att vara hans förbundsfolk. Vid tiden
för Jesu Kristi födelse hade större delen av Israels hus skingrats
över världen och gått förlorad för historien på grund av sin
ogudaktighet. De enda israeliter som fanns kvar var huvud-
sakligen judar, och de hade glidit bort ifrån sanningen in i ett
andligt mörker. Den sista profeten i den gammaltestamentliga
perioden, Malaki, dog omkring fyra hundra år före Jesu födelse.

Vid tiden för Jesu födelse befann sig judarna också i ett
politiskt mörker. De var inte en oberoende nation utan en del
av de länder som det romerska riket hade erövrat och som
de nu hade herravälde över.

Inledande översikt över Nya testamentet –
Innehåll
Titta på innehållsförteckningen längst fram i din Bibel. Nya
testamentets böcker står inte i kronologisk ordning utan efter
vad det är för slag av bok. Markera i din innehållsförteckning
så att du kan minnas vilka olika slags böcker som finns i
Nya testamentet.

1. Evangelierna. Matteus, Markus, Lukas och Johannes kallas
för evangelier och är benämnda efter sina författare. Ordet
evangelium betyder ”goda nyheter”. Evangelierna är dessa
författares vittnesbörd om Jesu Kristi liv och mission.

2. Apostlagärningarna. Apostlagärningarna skrevs av Lukas och
är hans redogörelse om kyrkans tillväxt under apostlarnas
ledarskap.

3. De paulinska breven. Romarbrevet till och med Hebreerbrevet
skrevs av aposteln Paulus. De är benämnda efter den försam-
ling i kyrkan, person eller grupp som brevet var riktat till.

4. De allmänna breven. Jakobsbrevet till Judasbrevet är också
brev. De kallas ofta för allmänna (eller ”katolska”) brev och är
uppkallade efter de ledare i kyrkan som skrev dessa brev.

5. Uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken (ibland kallad för
apokalypsen) skrevs av aposteln Johannes, som också skrev
det evangelium och de brev som bär hans namn. Uppen-
barelseboken är Johannes redogörelse för en uppenbarelse
som han fick av Herren.

Vad kan studier i Nya testamentet betyda
för mig?
Frälsaren vittnade: ”Och detta är det eviga livet: att de känner
dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt,
Jesus Kristus” (Johannes 17:3). Finns det något bättre ställe att
lära känna Frälsaren än i den uppteckning över hans jordiska
verksamhet som finns i Nya testamentet?

President James E Faust sade: ”Nya testamentet är ett bättre
testamente därför att så mycket är lämnat till hjärtats och
sinnets uppsåt. Denna förfining av själen ingår i det personliga
vittnesbördets härdande stål. Om det inte finns något vittnes-
börd i hjärtat och sinnet kan det inte finnas något vittnesbörd.
Låt oss studera, lära och efterleva de stränga lärdomar som
Frälsaren lärde om, att vårt kristuslika beteende må lyfta oss till
en mycket högre andlig nivå” (Finding Light in a Dark World
[1995], s 16).

När president Gordon B Hinckley talade till kyrkans unga
kvinnor om att läsa skrifterna sade han: ”Jag hoppas att detta
skall bli något mycket angenämare för er än en plikt, att det
snarare skall leda till att ni kommer att älska Guds ord. Jag
lovar er att när ni läser, kommer ert sinne att upplysas och er
ande att upplyftas. I början kanske det verkar långtråkigt,
men sedan kommer det i stället att bli en underbar upplevelse
med tankar och ord om gudomliga ting” (”Ljuset inom dig”,
Nordstjärnan, jul 1995, s 101).

Sök under dina studier av Nya
testamentet efter de sanningar
som kan lära dig mer om Jesus
Kristus och hur du ska tillämpa
hans evangelium i ditt liv.
Som en del av dina studier ska
du föra anteckningar om dina
insikter och de uppgifter
du får. Var noga med att skriva
ner vad du har lärt dig om
Frälsaren som gör särskilt
intryck på dig. Detta hjälper
dig att höra Andens viskningar
och kommer att fylla ditt hjärta
med ett vittnesbörd om Jesus
Kristus.
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Evangeliet enligt Matteus

Matteus var tullindrivare för den romerska regeringsmakten.

Vem var Matteus?
Matteus var publikan, eller tullindrivare, för den romerska
regeringsmakten (se Matt 9:9). Han lämnade sitt yrke för att
följa Frälsaren och bli en av de ursprungliga tolv apostlarna.
Han var också känd som Levi (se Mark 2:14).

Varför skrev Matteus denna bok?
Om man liknar profetiorna i Gamla testamentet och händelserna
i Jesu Kristi liv vid två separata kedjor så kan Matteus vittnes-
börd anses vara den förenande länken mellan de två. Matteus
citerade Gamla testamentet oftare än någon annan författare
i Nya testamentet. De första verserna i Matteusevangeliet visar
hur Jesu ankomst är en fortsättning av Gamla testamentets
berättelse. Under din läsning kommer du att finna att Matteus
ständigt betonar att Jesus uppfyllde löftena och profetiorna i
Gamla testamentet, vilket nedanstående översikt visar.

Matteus vittnesbörd om profetior som
Jesus Kristus fullbordade

Profetia Fullbordan

Han skulle födas av en jungfru Matteus 1:18–23
(se Jesaja 7:14; ”jungfru” enligt King James 
bibelversion, ö a).

Han skulle födas i Betlehem (se Mika 5:2). Matteus 2:1–6

�@�À�@�À�@�À�@�À�@�À�@�À�@�À�@�À�@�À�@�À�@�À�@�À�@�À�@�À�@�À�@�À
Jesu Kristi

liv
Profetior i

Gamla testamentet
Matteus-

evangeliet Förutom att visa hur Jesus fullbordade Gamla testamentets
profetior om Messias, lärde Matteus hur Jesus Kristus gav en
lag som var större än den Moses lag som judarna praktiserade i
Gamla testamentet (se Matt 5–7; observera särskilt Matt 5:21–22,
27–28, 31–32, 38–42). Matteus återgav också fler berättelser
än Markus, Lukas eller Johannes om hur judarnas ledare för-
kastade Jesus trots de många tecken som fanns att han var
deras Messias. Denna betoning på att Jesus utgjorde uppfyll-
lelsen av lagen och profetiorna i Gamla testamentet tycks visa
att Matteus riktade sig till judarna i sina skrifter och att han
ville att de skulle veta att Jesus var deras Messias.

Endast i Matteus
Även om många av Jesu lärdomar och berättelser återges i mer
än ett evangelium så finns följande endast i Matteus:

• Några detaljer kring Jesu födelse, till exempel berättelsen
om Josefs dröm och dennes beslut att gifta sig med Maria
(se Matt 1:18–20), de visa männens besök (se Matt 2:1–13) och
flykten till Egypten för att undgå Herodes och barnamorden
(se Matt 2:14–18)

• Den fullständiga Bergspredikan (se Matt 5–7)

• Tio liknelser som inte återfinns i de andra evangelierna

Han skulle vara ättling till Abraham Matteus 1:1–17
och arvinge till Davids tron 
(se Jesaja 9:6–7; Abraham 2:11).

Andra nationernas kungar skulle skänka Matteus 2:1–11
gåvor vid hans födelse (se Ps 72:10).

Guds Son skulle komma ut ur Egypten Matteus 2:13–15
(se Hosea 11:1).

Messias skulle kallas för nasaré Matteus 2:23
(hänvisning okänd).

Någon skulle komma före Messias Matteus 3:1–3; 
och bereda vägen för honom 11:10
(se Jesaja 40:3; Malaki 3:1).

Messias skulle tillbringa tid i Galileen Matteus 4:12–23
(se Jesaja 9:1–2).

Messias skulle använda sig av liknelser Matteus 13:10–15, 
(se Ps 78:2; Jesaja 6:9–11). 34–35

Storslagna underverk skulle utföras Matteus 11:4–5
(se Jesaja 35:5–6).

Messias skulle förkastas av folkets Matteus 21:42
härskare (se Ps 118:22; Jesaja 8:14).

Messias skulle förrådas för trettio siklar Matteus 27:3
silver (se Sakarja 11:12).

Messias skulle bli slagen på kinden Matteus 27:30–31, 
(se Mika 5:1), bespottad (se Jesaja 50:6) 39–44
och hånad (se Ps 22:7–8).

Messias skulle ges ättika att dricka Matteus 27:34
(se Ps 69:22).

Messias skulle få sin grav bland de Matteus 27:38, 
ogudaktiga och kom bland de rika först 57–60
när han var död (se Jesaja 53:9, 12).
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• De heligas uppståndelse och hur de visade sig efter Frälsarens
uppståndelse (se Matt 27:52–53)

• Några ofta citerade och betydelsefulla uttalanden från Jesus,
till exempel: ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor;
jag skall skänka er vila” (Matt 11:28)

Matteus 1
Jesu Kristi födelse

Matteus inleder sitt vittnesbörd
med en betydelsefull släkt-
krönika för att visa att Jesus var
ättling till Abraham och kung
David. Att vara ättling till
Abraham var viktigt eftersom
Gud hade lovat Abraham att
hans efterkommande skulle
välsigna och skänka frälsning
till hela världen (se 1 Mos
12:2–3; Abraham 2:9–11). Att
vara ättling till kung David

var viktigt eftersom judarna visste att Messias skulle vara en
avkomling i rätt nedstigande led till David (se Jesaja 11:1–9).

Äldste James E Talmage, som var medlem av de tolv apost-
larnas kvorum, lärde att om kungar ständigt hade regerat över
Juda sedan Davids tid så skulle Marias make Josef ”ha varit
landets krönte konung, och Jesus från Nasaret, judarnas
konung, skulle ha varit hans lagliga efterträdare på tronen”
(Jesus Kristus, s 85).

Berättelsen om Kristi födelse återfinns också i Lukas 2.
Matteus 1 återger berättelsen om Josef och Kristi födelse,
medan Lukas 1–2 återger Marias berättelse. Sök under din
läsning av Matteus 1:18–25 efter de egenskaper hos Josef
som gjorde honom väl lämpad att vara vårdnadshavare och
far till Jesus.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 1

Matteus 1:1–17 – Lukas 3:23–38
Matteus 1:18–24 – Lukas 2:1–7

Förstå skrifterna

Matteus 1

Havande (v 18) – väntade
barn, gravid

genom helig ande (v 18) –
Det ägde rum genom den
Helige Andens kraft
(men den Helige Anden var
inte hans far)

rörde henne inte (v 25) –
Hade ingen sexuell relation
med henne

Matteus 1:18–19 –”Trolovad”

Trolovningen var en formell överenskommelse om giftermål.
Överenskommelsen var så stark att om personen var otrogen
under trolovningen så ansågs detta vara äktenskapsbrott och
straffbart med döden (se 5 Mos 22:23–24). Detta var anled-
ningen till att Josef var så bekymrad över Marias havandeskap
och hur han skulle hantera situationen.

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Matteus 1.

En far förbereddes för Jesus

1. Vad ville Josef göra när han fann att Maria väntade barn?
(Se Matt 1:18–19.)

2. Vad beslutade sig Josef för att göra när en ängel hade besökt
honom i drömmen? (Se Matt 1:20–25.)

3. Även om Josef inte var bokstavlig far till Jesus så måste
han ha varit det slags man som vår himmelske Fader litade
på skulle bli en lämplig far för Jesus under jordelivet. Lägg
märke till hur Josef reagerade inför de situationer som åter-
ges i Matteus 1:18–25 och skriv ner minst två egenskaper som
han visade prov på och som du tror att du kan utveckla när
du förbereder dig för att bli en förälder.

Matteus 2
Visa män söker och finner Jesus

Vid tiden för Jesu födelse befann sig judarna under romerskt
styre och romarna hade utsett Herodes till kung. Herodes var
en hedning, en idumé, som hade konverterat till den judiska
tron. Han försökte vinna judarnas ynnest genom att för
enorma kostnader bygga upp deras tempel. Hans styre var
också känt för hans avundsjuka mot alla som kunde hota hans
makt och för hans grymma handlingar – varav en finns
nedtecknad i Matteus 2.

De visa männen vägleddes av en stjärna.
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I Matteus 2 kan du också läsa om ”österländska stjärntydare”
som begav sig till Herodes i Jerusalem för att söka efter
”judarnas nyfödde kung”. Det finns många berättelser och
legender om dessa män från österns länder. Sök efter vad
Matteus sade om dem som kan förklara varför han särskilt
nämnde dem i sitt vittnesbörd om Frälsarens födelse och
tidiga år.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 2

Matteus 2:22–23 – Lukas 2:39

Förstå skrifterna

Matteus 2

Matteus 2:2 – ”Vi har sett hans stjärna”

Även om en profetia i Fjärde Moseboken hänvisar till Messias
som en ”stjärna . . . ur Jakob” (4 Mos 24:17), finns det ingen
särskild profetia i Gamla testamentet (i den form vi nu har det)
om en stjärna som tecken på Messias födelse. Profeten Samuel
i Mormons bok profeterade emellertid om en ”ny stjärna” som
skulle uppgå som tecken på Frälsarens födelse (se Hel 14:5).

Det unga Jesusbarnets och hans föräldrars resor.

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Matteus 2.

Bara fakta

Det finns många berättelser om de visa männen från österns
länder (”österländska stjärntydare”). Använd informationen
som finns i Matteus 2:1–13 och besvara följande frågor om
dessa välkända män:

1. Hur många var de?

2. Hur visste de var de skulle leta efter Jesus?

MEDELHAVET

EGYPTEN

JUDEEN

Betlehem

Nasaret

Skriftlärda (v 4) – Sådana som undervisar om judiska regler
och lagar

3. Varför begav de sig dit?

4. Exakt var fann de Jesus?

5. Vad gjorde de när de besökte Jesus?

6. Vad gjorde de när de hade besökt Jesus?

Lägg märke till ett upprepat tema

Enligt Matteus 2, varför föddes Jesus i Betlehem, fördes till
Egypten och växte sedan upp i Nasaret? Du kan skriva hän-
visningen Läran och förbunden 1:38 bredvid en eller samtliga
tre verser som berättar varför allt detta behövde hända.

Vad vet jag om Jesus?

1. Gör en översikt i din anteckningsbok enligt nedanstående
och fyll i den med utgångspunkt från vad som står i
Matteus 2:1–10.

2. Skriv ner ett svar på följande fråga: Vad vet jag om Jesus och
vad gör jag åt det jag vet?

Matteus 3
Jesus döps av Johannes döparen

Joseph Smith gör i sin översättning av Bibeln en kort samman-
fattning av tiden mellan Jesu barndom och hans tid som
vuxen. Matteus tredje kapitel inleds när Jesus är ungefär trettio
år. I detta kapitel lär vi känna en man vid namn Johannes
döparen, som bar vittne om Jesus Kristus. Berättelsen om
Johannes födelse, som ägde rum sex månader före Jesu födelse,
återges i Lukas 2:5–25. Profeten Joseph Smith lärde att när
Herodes lät döda alla barn i landet som var två år eller yngre
(se Matt 2:16–18), så gömde Johannes mor honom i öknen,
och Johannes far dödades eftersom han inte sade var de hade
gömt Johannes (se Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 224;
se även Matt 23:35).

VILKA?

Herodes

De visa männen
(”De österländska
stjärntydarna”)

VAD DE VISSTE
OM JESUS

VAD DE GJORDE
MED SIN KUNSKAP

Överstepräster
och skriftlärda
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Johannes döparen innehade aronska prästadömets nycklar
(se L&F 13) och hade en mycket viktig mission som förutsågs
av profeter hundratals år före hans födelse (se Jesaja 40:3;
Malaki 3:1; 1 Ne 10:7–10). I Matteus 3 kan vi läsa om hur
han använde aronska prästadömets nycklar på några mycket
betydelsefulla sätt.

Beakta under din läsning av Matteus 3 vad du kan lära
dig om dopets betydelse av det som Johannes lärde, vad Jesus
gjorde och vad vår himmelske Fader sade.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 3

Matteus 3:1–12 – Markus 1:2–8; Lukas 3:1–20
Matteus 3:13–17 – Markus 1:9–11; Lukas 3:21–22;
se även Johannes vittnesbörd i Johannes 1:29–34

Förstå skrifterna

Matteus 3

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A och därefter antingen B eller C när du studerar
Matteus 3.

Hur aronska prästadömet används

1. I Läran och förbunden 13 berättas vad Johannes döparen sade
när han återställde aronska prästadömet till jorden år 1829.
Han talade om aronska prästadömets tre nycklar: (1) nyck-
larna till betjäning av änglar, (2) nycklarna till omvändelsens
evangelium, och (3) nycklarna till dop genom nedsänkning
till syndernas förlåtelse. Försök för var och en av dessa tre
nycklar finna en vers (eller grupp av verser) i Matteus 3 som
beskriver hur Johannes använde respektive nyckel. (Du kan
läsa Moroni 7:29–32 för att lättare förstå vad nycklarna till
änglabetjäning innebär. Detta avsnitt tycks vara särskilt till-
ämpbart på vad Johannes gjorde.) Ge för var och en av de

Fariseer och saddukeer (v 7) –
Två skilda grupper av judiska
ledare

Huggormsyngel (v 7) –
Symbol för ogudaktighet

Frukt (v 8) – Gärningar,
handlingar

Redan är yxan satt till roten
på träden (v 10) – Ett
symboliskt sätt att säga att
domen är nära eller att Gud
snart ska hugga ner de träd
som inte bär frukt i hans land.

Kastskovel (v 12) – Ett
redskap som användes till att
skilja vetekärnor från deras
lättare yttre skal (”agnar”),
som inte äts

Rensning 

verser du väljer en kort förklaring till hur Johannes handlingar
visade en viss prästadömsnyckel.

2. Beskriv sätt varpå dagens bärare av aronska prästadömet
tillåts använda samma tre nycklar inom aronska prästadömet.

Jesu dop

Besvara följande frågor:

1. Av vilken anledning
döpte Johannes judarna?
(Se Matt 3:11.)

2. Av vilka anledningar döptes
Jesus? (Se Matt 3:13–15;
2 Ne 31:5–9.)

3. Varför tror du att Jesus
begav sig till Johannes för att
bli döpt?

4. Varför är nedsänkning en
viktig dopsymbol, och vad
i Matteus 3:13–17 hjälper
oss att inse att Jesus döptes
genom nedsänkning?

5. Hur visade vår himmelske Fader att han godkände dopet?
(Se Matt 3:16–17.)

Var missionär

Skriv hur du kan använda dig av Matteus 3:13–17 för att
förklara för någon som inte är medlem i kyrkan att vår
himmelske Fader, Jesus Kristus och den Helige Anden är tre
åtskilda varelser.

Matteus 4
Frestelser och inledningen 

av Jesu verksamhet

Det är viktigt för oss att veta att Jesus inte bara var utan
synd, utan att han också var ”en som har prövats på alla sätt
och varit som vi men utan synd” (Heb 4:15). Han förstår
frestelser och prövningar eftersom han har erfarit dem och
stått emot dem. Beakta under din läsning av Matteus 4:1–11
hur han var ett fullkomligt exempel för oss i att övervinna
frestelser. Vi bör också inse att han utsattes för dessa pröv-
ningar när han förberedde sig för att offentligt predika sitt
evangelium. Satan försöker också fresta dem som idag ska
predika Frälsarens evangelium. Vi måste lära oss att övervinna
dessa frestelser för att framgångsrikt kunna genomföra våra
kallelser att undervisa och verka i Jesu Kristi namn.
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Resten av Matteus 4 berättar för oss vad Jesus gjorde och
sade när han började predika och verka bland sitt folk. I Joseph
Smiths översättning finns det en del mycket viktiga förän-
dringar i de första elva verserna.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 4

Matteus 4:1–11 –Markus 1:12–13; Lukas 4:1–13
Matteus 4:12–17 – Markus 1:14–15
Matteus 4:18–22 – Markus 1:16–20; Lukas 5:1–11

Förstå skrifterna

Matteus 4

Matteus 4:1 – I öknen

Öknen i Judeen är en ogästvänlig och svår plats att leva på. Det
är en mycket torr öken bestående av sandig och stenig jordmån
med mycket lite växtlighet. På sommaren kan det bli upp till
46 grader varmt.

Matteus 4:1–11 – Hur man övervinner frestelser
och prövningar

Läran och förbunden 20:22 ger ytterligare insikt genom att
berätta för oss att Jesus helt enkelt inte ”gav efter för (fres-
telserna)”. Äldste Neal A Maxwell, medlem av de tolv apostlar-
nas kvorum, sade: ”Istället för att avvisa frestelser på det sätt
som Jesus gjorde, försätter sig många i en svår situation genom
att fästa avseende vid dem! Min missionspresident brukade
säga att vi kanske inte alltid kan förhindra en ond tanke från att
tränga in i våra sinnen, men vi behöver inte erbjuda den en
stol och inbjuda den att sitta ner” (”I Will Arise and Go to My
Father”, Ensign, sep 1993, s 67).

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Matteus 4.

Att motstå frestelser

1. Gör en uppställning enligt nedan och fyll i med den infor-
mation som du finner i Matteus 4:1–10, och med dina egna
tankar och erfarenheter.

Första 
frestelsen

(v 2–4)

Hur reagerade
Jesus?

Hur frestar Satan
oss idag på
liknande sätt?

Vad var det
för frestelse?

Andra 
frestelsen

(v 5–7)

Tredje 
frestelsen
(v 8–10)

Utgår (v 4) – Kommer från

Den heliga staden (v 5) –
Jerusalem

Synagogor (v 23) – Byggnader
där de som tillhörde den
judiska tron samlades till
religiösa sammankomster

2. Lägg märke till likheterna i de sätt varpå Jesus avfärdade
var och en av dessa tre frestelser. Avsluta, utifrån vad Jesus
gjorde, följande råd om hur man motstår frestelser: Ett
av mina viktigaste redskap för att motstå frestelser är att . . .

Följ mig

1. Skriv upp
vilka fyra
män i
Matteus
4:18–22 som
Jesus anmo-
dade att
följa honom.

2. Vad avstod
dessa män
från för att
följa Jesus,
och varför
tror ni att de
gjorde det?

”Kom sedan och följ mig”

3. Välj en av följande två situationer: En person som funderar
över att bli medlem i kyrkan eller en person som funderar
över att ta emot en kallelse att verka som missionär. Skriv
upp vad personen i den situation du väljer kan behöva avstå
från, och skriv sedan upp vad du skulle säga till denna person
om varför det är värt uppoffringen.

Matteus 5
Bergspredikan, del 1

Vad skulle du säga om du blev ombedd att sammanfatta
Kristi lärdomar för någon som visste mycket lite om honom?
Mycket av det du säger skulle kunna komma från den så
kallade Bergspredikan, som återfinns i Matteus 5–7. Vi inser
hur viktig denna predikan är när vi betänker att Jesus nästan
höll samma predikan för nephiterna när han besökte dem efter
sin uppståndelse (se 3 Ne 12–14). Lärdomarna i Bergspre-
dikan hjälper oss förstå vad det innebär att vara kristen och
att efterlevnad till dess lärdomar är nödvändigt för att uppnå
frälsning i Guds rike (se Matt 7:21, 24–27; 3 Ne 15:1). Äldste
Bruce R McConkie, som var apostel, skrev: ”Denna predikan ...
sammanfattar ... vad människorna måste göra för att uppnå
frälsning; och de eviga begreppen i den är formulerade på ett
sådant sätt att lyssnare (och läsare) får ut så mycket av den som
deras andliga mognad gör det möjligt” (The Mortal Messiah:
From Betlehem to Calvary, 4 del [1979–81], 2:116).
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Matteus 5 inleds med en serie lärdomar kallade Saligprisning-
arna. Den som är salig är ”lycklig eller välsignad”. Ordet
”saliga” förekommer nio gånger i verserna 1–12. Varje gång
Jesus använde detta ord gav han exempel på hur man skulle
vinna den sanna lycka som han erbjuder alla dem som komm-
mer till honom. Fundera noga över hur du kan tillämpa dessa
Jesu lärdomar i ditt eget liv.

I resten av Matteus 5 lärde Jesus till stor del hur hans lagar
och befallningar kräver ett större mått av rättfärdighet än
Moses lag. Moses lag hade inte förmåga att föra människorna
till Guds närhet för att åtnjuta evigt liv, men Jesus lovade
att denna högre lag skulle hjälpa dem att komma in i himmel-
riket och göra dem ”fullkomliga” som deras Fader i himlen
(se Matt 5:20, 48).

Förstå skrifterna

Matteus 5

Ödmjuka (v 5) – Inte stolta
eller högmodiga, villiga att
underkasta sig Herren

Barmhärtig (v 7) – God,
förlåtande

Skymfa (v 11) – Säga elaka
och dåliga ting

Att ställas inför rådet (v 22) –
Att försvara sig inför
de judiska religiösa ledarna

Otalt (v 23) – En outredd
konflikt

Försona (v 24) –
Lösa problemet med

Motpart (v 25) – Fiende,
motståndare

Bryta ett äktenskap (v 27–28,
32) – Sexuella förhållanden
med någon som inte är ens
maka

Med åtrå (v 28) – Att tänka
oanständigt på någon

Otukt (v 32) – Sexuell synd

Svära falskt (v 33) – Ljuga
under ed, bryta sitt löfte

Tullindrivare (v 46) – De som
tog upp skatt

Matteus 5:13 – ”Ni är jordens salt”

Salt användes inte bara för att maten skulle smaka bättre, utan
också för att bevara den från att förstöras. Följaktligen användes
saltet som en symbol för att ingå förbund, eftersom detta att
ingå och hålla förbund med Gud hindrar oss från att andligen
”förstöras”. I Läran och förbunden 101:39–40 sade Herren att
de som tar emot hans eviga evangelium och förbund är jordens
salt. Salt förlorar sin sälta, eller smak, såväl som sin renhet
genom att blandas med annat, till exempel smuts. Då är det inte
användbart till att ge smak eller konservera.

Matteus 5:23–24 – ”Bär fram din gåva till offeraltaret”

Ordet altare används i denna vers för att symbolisera de offer
vi är villiga att göra för Gud. De råd Jesus gav är tillämpliga på
allting som vi gör för att närma oss Gud, som att betala tionde,
besöka kyrkans möten, verka i våra kallelser och så vidare.
Budet i Matteus 5:23–24 hjälper oss förstå att ett viktigt sätt
att förbättra vår relation till Gud är att försona oss med våra
medmänniskor. Faktum är att vi inte kan vara verkligt ett med
Gud, oavsett hur många ”offer” vi frambär till honom, om
vi inte också älskar våra medmänniskor (se även 1 Joh 4:20–21;
Alma 34:26–29).

Matteus 5:29–30 – Uppmuntrade Jesus att vi som straff
för våra synder skulle stympa våra kroppar?

Joseph Smiths översättning hjälper oss inse att denna liknelse
gavs för att betona Jesu undervisning om vikten av att avlägsna
synden från våra liv, inte för att vi skulle stympa oss. Vi ska
anstränga oss till det yttersta för att undvika synd, och vi ska
förneka oss all ogudaktighet.

Matteus 5:33–37 – Att svära falskt och svära eder

På Jesu tid trodde många judar att det var fel att bryta en ed
eller ett löfte som svurits i Herrens namn, men att bryta en ed
som svurits i templets namn, eller i stadens namn, eller i något
annat namn ansågs inte vara så allvarligt eller fel. Jesus lärde i
denna predikan att vi inte ska svära vid något eller någon, utan
att vi ska hålla vårt ord oavsett om vi har ingått en ed eller inte.
Om vi säger ja, eller om vi säger nej, bör detta vara gott nog.

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Matteus 5.

Saligprisningarna: En handbok i lycka

I Matteus 5:3–12 talade Jesus om attityder eller uppträdande
som leder till sann lycka. Skriv upp varje attityd eller upp-
trädande som han nämner i dessa verser och skriv upp vad du
tror att det betyder. För varje inställning eller uppförande som
nämns kan du ge ett exempel på hur du tror att det leder dig
till större lycka. Fundera samtidigt på vilka välsignelser som
Jesus utlovat till den person som har dessa attityder eller visar
prov på sådant uppträdande.
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Kunskap om nyckelskriftställen –
Matteus 5:14–16

1. Hur låter vi vårt ljus lysa för andra, enligt Tredje Nephi 18:24?

2. Skriv om två särskilda sätt varpå du tror att du själv eller
någon i din egen ålder kan vara ”ljus”, utan att fördenskull
känna er som om ni är bättre än andra.

3. Varför bör man, enligt Matteus 5:16, vilja att andra ska se ens
goda gärningar?

Kristi högre lag

Lägg märke till att Jesus i Matteus 5:20 säger att hans efterföljares
rättfärdighet måste vara större än de skriftlärda och fariseerna.
Anledningen till detta är att de skriftlärda och fariseerna var
kända för sin strikta lydnad mot de delar av lagen som männ-
niskorna kunde se. De var inte så måna om att leva efter andan
i den lag som inte syns utåt. Med början i vers 21 talade Jesus
om olika lagar och traditioner under Moses lag. I samband med
var och en av dessa lagar beskrev han den större rättfärdighet
som krävdes av medlemmarna i hans rike.

Gör i din anteckningsbok en uppställning likt nedanstående,
för att jämföra den ”äldre” Moses lag med Kristi ”nya” lag.
I kolumnen ”Nya lagen eller normen” skriver du upp de sätt
varpå Jesus sade att vi skulle tillämpa detta särskilda bud.

Matteus 6
Bergspredikan, del 2

Matteus 6 innehåller en fortsättning av Jesu bergspredikan.
I detta kapitel betonade han särskilt de välsignelser som följer
av att sätta Herren främst i sitt liv och att dyrka honom därför
att vi älskar honom – inte därför att vi vill att andra ska
tro att vi är rättfärdiga. Råden i verserna 25–34 var särskilt
riktade till de nyligen kallade apostlarna, och även om dessa
särskilda råd kanske inte gäller oss alla, kan varje medlem
i kyrkan tillämpa de principer som lärs ut i dessa verser.

Verser
i Matteus 5

21–26

27–32

33–37

38–42

43–47

Gamla lagen eller normen

”Ni har hört att det blev
sagt till fäderna . . .”

Nya lagen eller normen

”Men jag säger er . . .”

Förstå skrifterna

Matteus 6

Studera skrifterna 
Gör aktivitet C och en annan aktivitet (A eller B) när du
studerar Matteus 6.

Finn mönstret

Vilka likheter fanns det mellan råden som Jesus gav om att ge
allmosor (Matt 6:1–4), be (v 5–15) och att fasta (v 16–18)? Vad
kan du lära dig av denna upprepade tanke om vad Jesus anser
vara sann rättfärdighet?

Herrens bön

Matteus 6:5–15 innehåller några av Jesu mest grundläggande
lärdomar om bön. Verserna 9–13 har ofta kallats för Herrens
bön. Fundera över varje vers i bönen och skriv ner i din
anteckningsbok vad du tror vi ska lära oss av denna särskilda
del av Jesu exempel på bön.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Matteus 6:24

1. Fundera över vad Jesus sade i Matteus 6:24. Hur försöker
personen i var och en av följande tre exempel att tjäna två
herrar? Vad skulle till sist kunna hända i varje situation?

a. Mikael (18 år) valde att ta ett arbete som kräver att han
arbetar varje söndag så att han kan spara pengar till sin
mission.

b. Tina (16 år) säger att hon gör missionsarbete genom att ha
en pojkvän som inte är medlem i kyrkan.

c. Broder Svensson (35 år) betalar tionde och fasteoffer på
de pengar han förtjänar genom att sälja produkter på ett
inte helt ärligt sätt.

2. Hur kan Jesu råd i Matteus 6:19–23, 33 hjälpa till att lösa
problemet i vers 24?

3. Vad lovar Jesus dem som väljer honom som sin Herre?
(Se Matt 6:20, 22, 33.)

Allmosor (v 1–4) – Ekonomisk
hjälp till de fattiga

Synagogorna (v 2, 5) – Kyrkor,
platser för gudsdyrkan och
studier

Rabbla tomma ord (v 7) –
Att upprepa samma ord om
och om igen på ett sätt
som inte betyder någonting

Hedningarna (v 7) –
Människor som inte tror på
den sanne och levande Guden

Skulder (v 12) – Synder,
överträdelser

Vanställa (v 16) – Få något att
se fult ut

Mammon (v 24) – Världsliga
rikedomar

Spinna (v 29) – Göra garn
eller trådar till tyg

Gör er därför inga bekymmer
för morgondagen (v 34) –
Utför ditt arbete idag och låt
inte de problem du förutser
i framtiden hindra dig från att
göra det du kan idag.
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Matteus 7
Bergspredikan, del 3

En hungrig person kan
tänka på mat, tala om
mat eller till och med
titta på bilder av mat,
utan att det gör personen
något gott om han inte
äter maten. I detta sista
kapitel av Bergspredikan
gav Jesus ytterligare
några lärdomar och beto-

nade sedan att välsignelserna med dessa lärdomar inte bara
var en följd av tro, studier eller samtal om dem, utan av att
efterleva dem.

Förstå skrifterna

Matteus 7

Studera skrifterna 
Gör tre av följande aktiviteter (A–E) när du studerar Matteus 7.

Att döma

1. När du har läst Matteus 7:1–5, gör då en sammanfattning
i din anteckningsbok om Jesu lärdomar genom att med egna
ord avsluta följande meningar:

a. På det sätt som du dömer andra ska Gud . . .

b. Innan du kritiserar andra bör du . . .

2. I Matteus 7:1 framgår det tydligt vad vi inte bör göra. I Joseph
Smiths översättning står det att vi inte bör döma på ett orätt-
färdigt sätt, utan på ett rättfärdigt sätt. Förklara hur du tror
att vi kan göra detta (se Matt 7:15–20 och Moro 7:12–19 för
ytterligare hjälp).

Detta är vad lagen och
profeterna säger (v 12) –
Detta är vad skrifterna lär
(särskilt Gamla testamentet)

Rovlystna (v 15) –
vilda, hungriga

Ondskans hantlangare
(v 23) – De som gör det som
är ont

Överväldigat (v 28) –
Förvånat

Vad har det för betydelse?

1. Vad har det för betydelse för dina böner att du känner till vad
Jesus undervisade om i Matteus 7:7–11?

2. Vilken ytterligare information om att be Gud om välsignelser
finns i Tredje Nephi 18:20, Läran och förbunden 50:28–29
och 88:64–65?

Rita en bild

Rita en bild som föreställer de tankar som finns i Matteus 7:13–14.
Markera de olika delarna av din bild.

En viktig slutsats

Den kloke mannen bygger på berggrunden.

1. Diskussionerna i Matteus 7:16–27 om träden, att komma in
i himmelriket och att bygga hus, har alla ett gemensamt tema.
Vad är det?

2. Hur hjälper dig berättelsen i Matteus 7:24–27 att bättre förstå
betydelsen av Helaman 5:12?

3. I berättelsen om den kloke och den dåraktige husbyggaren
”störtade sig” vindarna mot bägge husen, men bara ett av
husen stod kvar efteråt. Skriv hur du genom att leva efter
evangeliets lärdomar har blivit hjälpt genom livets ”stormar”.

Vad betyder det för mig?

Skriv om åtminstone två områden som du vill förbättra i ditt liv
när du strävar efter att följa Jesus Kristus och som är en följd
av det du studerat i Bergspredikan.

Matteus 8–9
Jesus utför många underverk

När Jesus hållit sin storslagna Bergspredikan gav han sig ut
bland människorna, undervisade dem och utförde dessutom
många underverk. I Matteus 8–9 finns upptecknat ett flertal
underverk som Jesus utförde medan han var i närheten av
Galileiska sjön.

”På deras frukt skall ni alltså känna
igen dem.”
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Vad kan betydelsen av dessa underverk vara? Äldste Bruce R
McConkie, som var medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
lärde att även om ”vår Herre i sin verksamhet [ofta] predikade
evangeliet om himmelriket ... och berättade för alla människor
vad de måste göra för att få frid i detta liv och evigt liv i det
tillkommande”, så utförde Frälsaren också underverk som
”synliga tecken i allas åsyn, både för troende och icke-troende,
att han hade mer än jordisk kraft. De var så att säga bevis på
att hans ord är sanna” (Mortal Messiah, 2:42; se även Matt
11:3–5). Äldste McConkie lärde också att ”enbart underverk
inte omvänder människor till sanningen ... Men underverk
kan göra ett så starkt intryck på den uppriktige sannings-
sökaren att det förmår honom att vidta de åtgärder som leder
till tro” (Doctrinal New Testament Commentary, 2:81).

Beakta under din läsning av redogörelserna i Matteus 8–9
de underverk som Jesus utförde, och fundera över vad de lär
dig om Jesus och på vilka sätt varje underverk kan stärka din
tro och uppmuntra dig att förtrösta mer på honom.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 8–9

Matteus 8:1–4 – Markus 1:40–45; Lukas 5:12–16
Matteus 8:5–13 – Lukas 7:1–10
Matteus 8:14–15 – Markus 1:29–31; Lukas 4:38–39
Matteus 8:18–22 – Lukas 9:57–62
Matteus 8:23–27 – Markus 4:35–41; Lukas 8:22–25
Matteus 8:28–34 – Markus 5:1–20; Lukas 8:26–39
Matteus 9:1–17 – Markus 2:1–22; Lukas 5:17–39
Matteus 9:18–26 – Markus 5:21–43; Lukas 8:40–56
Matteus 9:35–38 – Lukas 10:2–3

Förstå skrifterna
Matteus 8

Spetälska (v 2–3) – Syftar på
olika slags sjukdomar i huden,
vävnaderna eller nerverna

Officer (v 5, 8, 13) – I det här
fallet ledare i den romerska
armén med befäl över ett
hundra soldater

Går under (v 25, 32) – Dör

Besatta (v 33) – De som
demonerna for in i

Matteus 8:4 – Varför sade Jesus till dem han botade att
inte berätta om det för någon?

Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 16:20 (s 24).

Matteus 8:21–22 – Varför lät inte Jesus mannen begrava
sin far?

Följande uttalande av äldste Bruce R McConkie hjälper oss
förstå varför Jesus bad mannen att följa honom hellre än att
gå och begrava sin far: ”När människan kallas av Gud genom
uppenbarelsens ande, i hans allsmäktiga visdom som vet
allting, får dessa kallelser företräde framför alla motstridiga
intressen. Missionärer som kallats ut på detta sätt gör avkall på
personliga skyldigheter och andra oförenliga skyldigheter mot
familjen. Nära och kära kan gå bort, men missionärer förblir
på sin post och predikar Guds rike” (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:304).

Det är viktigt att minnas att oavsett vilka omständigheter vi
befinner oss i så ska vi följa Kristus.

Matteus 9

Studera skrifterna 
Gör tre av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Matteus 8–9.

Storslagna exempel på tro

1. I Matteus 8:5–13 återges berättelsen om ett befäl i den
romerska armén – en hedning, inte en israelit – som sökte
hjälp av Frälsaren. Vad säger Frälsaren i vers 10 om officerens
tro, jämfört med den tro som fanns i Israel på den tiden?

Staden där han bodde (v 1) –
Kafarnaum

Hädar (v 3) – Tala respektlöst
om heliga ting

Människosonen (v 6) –
Jesus kallade sig själv för
Människoson eftersom han
var Son till Gud, Fadern,
och ett av vår himmelske
Faders namn är ”Helighetens
Människa” (se Moses 6:57).
Därför är Jesus ”Son till
Helighetens Människa”.

Tullhuset (v 9) – Plats där
man samlade in skatt

Lade sig till bords (v 10) –
Skulle äta

Tullindrivare (v 10–11) –
De som tog upp skatt

Brudgummen (v 15) –
Den man som ska gifta sig
(ofta symbol för Kristus,
och kvinnan är kyrkan)

Davids son (v 27) – Ett särskilt
namn som visar att de trodde
att han som skulle bli deras
kung, eller Messias, ättling till
kung David

Stum (v 32–33) – Kan inte tala

Fylldes av medlidande
(v 36) – Fick ömma känslor,
kände sig orolig för deras
skull
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2. Av vad du kan läsa i Matteus
8:5–9, visa åtminstone två
sätt varpå officeren visade en
anmärkningsvärd tro.

3. Vad gjorde kvinnan i
Matteus 9:20–22 och männen
i Matteus 9:27–29, för att
visa sin tro?

4. Välj ut ett område i ditt liv
eller inom evangeliet där du
skulle vilja ha mer tro. Hur
kan exemplet med officeren,
kvinnan eller de två männen,
utöka din tro inom detta
område?

”Kanske det största underverket”

Äldste John A Widtsoe, som var medlem av de tolv apostlarnas
kvorum, sade: ”Jag har kommit till insikt om att det kanske
största underverket i Herren Jesu Kristi evangelium är den
förvandling som äger rum med den man eller kvinna som i tro
tar emot evangeliets sanningar, och som därefter lever efter
dem i sitt liv . . . Allteftersom nya och större sanningar kommer,
när insikten om dem ökar när vi tar emot och efterlever dem,
förvandlas vi från att vara ordinära till att vara människor
med nya färdigheter och möjligheter” (i Conference Report,
apr 1952, s 34).

Av alla de berättelser som återges i Matteus 9, vilken tycker du
är det kanske bästa exemplet på det slags underverk som äldste
Widtsoe talade om? Varför?

När det är dags att gå till läkaren

1. Vem behöver en läkare, enligt Matteus 9:10–12?

2. Hur kan dessa verser hjälpa dig att tillväxa andligen?

3. Hur kan de hjälpa dig när du försöker hjälpa en annan person
att bli medlem i kyrkan eller komma tillbaks till full aktivitet
i kyrkan?

Arbetare behövs

1. Hur kände sig Jesus, enligt Matteus 9:36–38? Varför kände
han på detta sätt?

2. Hitta på en annons till en tidning där du ber om människor
som ska utföra det ”arbete” som Jesus talade om i Matteus
9:36–38. Skriv i annonsen de egenskaper som du tror Jesus vill
att de människor ska ha som verkar tillsammans med honom.

Matteus 10
Instruktioner till de tolv apostlarna

I slutet av Matteus 9 förkunnade Jesus att han behövde hjälp
med att utföra det stora verk som han kommit för att genomföra.

Följaktligen kallade han tolv män till apostlar – en titel som
betyder ”sändebud”. Till skillnad från andra lärjungar som
sändes ut på mission eller verkade i andra kallelser inom kyrkan,
kallade Jesus dessa män till att vara särskilda representanter
och vittnen om honom, och han gav dem särskilda nycklar och
kraft att verka och tala i hans namn. Han gav dem också en
särskild uppmaning, eller instruktioner, vilka vi kan läsa om
i Matteus 10. Även om detta budskap ursprungligen gavs till
de tolv apostlarna, kan var och en som kallats att verka som
representant för Herren till att undervisa om hans evangelium,
ha nytta av de principer som lärs ut i detta kapitel.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 10

Matteus 10:1–4 – Markus 3:13–19; Lukas 6:12–16

Förstå skrifterna

Matteus 10

Förrådde (v 4) – Svek, vände
sig mot

Israels folk (v 6) – Ättlingar
till Israel (Jakob)

Stav (v 10) – Vandringskäpp

Värdig (v 11, 13) – Rättfärdig

Det skall bli lindrigare
(v 15) – Straffet blir mindre
svårt

Håller ut (v 22) – 
Ger inte upp

Beelsebul (v 25) – 
Djävulen

Kopparslant (v 29) –
Liten summa pengar

Ställa mot (v 35) –
Skapa oenighet

PenningpungTiggarpåseTiggarpåse StavStavPenningpung
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Matteus 10:38 – ”Den som inte tar sitt kors och följer efter
mig är inte värd att tillhöra mig”

Även om denna vers, och verserna omedelbart före och efter,
tycks kräva mycket av dem som följer Jesus, är de mycket
verkliga för en del nyomvända till kyrkan. President Gordon B
Hinckley berättade om en sådan nyomvänd. Han var sjöofficer
från ett icke kristet land och fick professionell yrkesutbildning i
Förenta staterna. Under tiden i Förenta staterna fick han kontakt
med kyrkan och beslutade sig för att bli döpt. Innan han åter-
vände hem träffade han president Hinckley, som återgav deras
samtal:

”Jag sade: ’Ditt folk är inte kristet. Vad kommer att hända när
du återvänder hem som kristen, och dessutom som kristen
mormon?’

Hans ansikte mörknade och han svarade: ’Min familj blir
besviken. De kanske kastar ut mig och betraktar mig som död.
Vad min framtid och min karriär beträffar, kan alla möjligheter
vara stängda för mig.’

Jag frågade: ’Är du villig att betala ett så högt pris för
evangeliet?’

Hans mörka ögon, som var fuktiga av tårar, lyste i hans bruna
ansikte, när han svarade: ’Det är sant, eller hur?’

Jag skämdes över min fråga och svarade: ’Ja, det är sant.’

Då svarade han: ’Har då något annat någon betydelse?’”
(”Det är sant, eller hur?” Nordstjärnan, okt 1993, s 4.)

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Matteus 10.

De tolv apostlarna

Skriv upp namnen på de tolv apostlar som nämns i Matteus
10:2–4. Skriv åtminstone en sak som vi känner till om varje
apostel genom skrifterna.

Uppfordringar och löften till
missionärerna

1. Gå igenom Matteus 10:17–18, 22–25 och skriv upp minst tre
svåra omständigheter som Jesus sade att hans apostlar skulle
möta när de gick ut för att predika evangeliet.

2. Fråga någon som varit på mission om han eller hon under
sin mission erfarit några av de omständigheter som du skrev
upp. Sätt ett ”X” bredvid det som personen upplevt. Låt
personen berätta om en av upplevelserna och vad han eller
tyckte om den. Skriv i din anteckningsbok något om vad du
har lärt dig.

3. Vad lovade Jesus i Matteus 10:19–20, 26–33 som kan göra det
lättare att uthärda de prövningar som nämnts ovan?

Hur kan det komma sig?

I Matteus 10:34–39 fäller Jesus tre olika yttranden som tycks gå
stick i stäv mot det som vi normalt anser vara sant. Han sade
att han inte kommit med fred utan med svärd (se v 34), att han
vänder familjemedlemmar mot varandra (se v 35–37), och att
enda sättet varpå vi kan finna vårt liv är att mista det (se v 39).

1. Vi vet att Jesu Kristi evangelium skänker frid till dem som
efterlever det (se Joh 14:27). Läs också Matteus 10:16–18;
24:6–10; Apostlagärningarna 12:1–2 och Läran och förbunden
76:28–29, och berätta om tillfällen då Jesu uttalande i
Matteus 10:34 också är sant.

2. Vi vet att ett syfte med evangeliet är att besegla familjer till
varandra för evigt. I vilken situation gäller Jesu uttalande
i Matteus 10:35–37?

3. Hur kan man finna sitt liv genom att mista det?

Matteus 11
”Kom till mig”

Johannes döparen fick den viktiga uppgiften att bereda vägen
för Jesus Kristus. Han fullbordade denna mission genom
att (1) predika om Moselagens sanna anda och betydelse;
(2) genom att lära människorna att omvända sig, att låta döpa
sig, och att bereda vägen för att få ytterligare sanning och
välsignelser från den kommande Messias; och (3) genom att
vittna om att Jesus Kristus var denna utlovade Messias.
Uppenbarligen var några av de efterföljare till Johannes som
var lojala mot honom fortfarande inte säkra på om Jesus verkli-
gen var Messias, eller Kristus. Sanna profeter pekar alltid
ut Kristus åt oss och uppmuntrar oss att komma till honom.
Sök efter vad Johannes gjorde för att hjälpa sina efterföljare
att finna Jesus och istället följa honom.

Johannes döparen – mer än en profet

Matteus 11 innehåller också en av Frälsarens storslagna
inbjudningar att komma till honom.
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Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 11

Matteus 11:2–19 – Lukas 7:18–35
Matteus 11:20–24 – Lukas 10:12–15
Matteus 11:25–27 – Lukas 10:21–22

Förstå skrifterna

Matteus 11

Matteus 11:7–11 – ”Ingen av kvinna född har trätt fram
som är större än Johannes döparen”

Profeten Joseph Smith sade:

”Hur kan det vara att Johannes var ansedd som en av de
största profeterna? Hans storhet kunde inte ha berott på hans
underverk.

1. Han anförtroddes en gudomlig mission att bereda vägen för
Herrens ankomst. Vem har haft ett sådant förtroendeuppdrag
före eller efter honom? Ingen.

2. Han hade fått det viktiga uppdraget att döpa Människosonen.
Vem har haft en sådan ära att göra det? Vem hade ett så
stort privilegium? Att leda Guds Son ned i dopets bad, att ha
privilegiet att se den Helige Anden nedstiga i form av en
duva, eller hellre i tecknet av en duva . . .

3. Johannes var vid den tidpunkten den ende laglige administra-
tören eller hushållaren av rikets angelägenheter som fanns
på jorden och som innehade maktens nycklar, . . . Dessa tre
orsaker, som har nämnts här, är nog för att han skall anses
vara den störste profet, som fötts av kvinna” (Profeten Joseph
Smiths lärdomar, s 236–237).

Inte kommer på fall för min
skull (v 6) – Inte skäms över
det som jag gör eller säger

Den minste i himmelriket
(v 11) – Han som ni
(de religiösa ledarna) anser
vara minst betydelsefull.
Jesus syftade på sig själv

Frossare (v 19) – Någon
som äter och dricker för
mycket vin

Drinkare (v 19) – Någon som
dricker för mycket

Vishetens gärningar har
gett visheten rätt (v 19) –
Visat sig sannfärdig genom
sina gärningar

Ve dig (v 21) – Passa dig

I säck och aska (v 21) –
Judarna satte på sig kläder
gjorda av strävt tyg från

kamel- eller gethår och
strödde aska på huvudet
som ett tecken på att de sörjde
eller ångrade sig.

Lindrigare (v 22, 24) – Bättre
(mindre straff)

Är tyngda av bördor (v 28) –
Bär det som är tungt

Ok (v 29–30) – En träram
använd av boskap eller
människor för att göra det
lättare att bära

Ok för boskap

Börda (v 30) – Någonting som
en person bär; skyldigheter

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Matteus 11.

Rapportera tillbaka

I Matteus 11:1–19 berättas det om två lärjungar till Johannes
döparen som kom för att se vad Jesus gjorde och lärde. Jesus
sade till dem att återvända till Johannes och berätta vad de sett
och hört. Skriv med utgångspunkt från dessa nitton verser upp
tre saker som du skulle ha sagt till Johannes när du återvände,
om du hade varit tillsammans med dessa två män. Ta med de
underverk du skulle ha sett och de sanningar du skulle ha hört
Jesus lära ut.

”Kom till mig”

1. Efter att ha berättat om de straff som skulle drabba de
ogudaktiga som förkastade Jesus (se Matt 11:20–24),
vad lovade han i Matteus 11:28–30 dem som lärde av och
lydde honom?

2. Vilka tunga bördor tror ni att Jesus talade om i Matteus 11:28?

3. En del människor tror att det Jesus ber oss om är en börda.
Välj ut tre saker från följande lista som en del anser vara
tunga bördor och förklara varför du tycker att de är lätta att
bära för dem som följer Kristus.

• Betala tionde

• Besöka kyrkan tre timmar varje vecka

• Gå i seminariet

• Fasta

• Gå på mission

• Hålla sig moraliskt ren

Matteus 12
Fariseerna angriper Jesus

Innan du läser Matteus 12 är det till hjälp att förstå att de
judiska rabbinerna på Jesu tid hade lagt till en komplicerad
uppsättning regler till Moses lag kallad ”fädernas regler”
(se Mark 7:5–9). Dessa lagar kom inte från Herren, och många
tycktes löjliga – som regeln att det var förbjudet att bota
någon på sabbatsdagen, eftersom det ansågs vara ett arbete.
Fariseerna, den mäktigaste religiösa gruppen på Jesu tid, var
mycket strikta i sin lydnad mot dessa traditioner och ansåg
dem vara viktigare än profeternas ord. Sök under din läsning
av Matteus 12 efter vad som hände när Jesu lärdomar gick
emot dessa traditioner.
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Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 12

Matteus 12:1–8 – Markus 2:23–28; Lukas 6:1–5
Matteus 12:9–14 – Markus 3:1–6; Lukas 6:6–11
Matteus 12:24–32 – Markus 3:22–29
Matteus 12:38–42 – Lukas 11:29–32
Matteus 12:43–45 – Lukas 11:24–26
Matteus 12:46–50 – Markus 3:31–35; Lukas 8:19–21

Förstå skrifterna

Matteus 12

Matteus 12:3–6 – Förklaringar om vad som är rätt och
fel på sabbaten

Fariseerna beskyllde Jesu lärjungar för att arbeta på sabbaten
när de ryckte av ax och började äta tillsammans med Jesus.
Jesus använde följande två exempel för att visa att hans lär-
jungar höll Moses lag även när de överträdde de traditioner
som fariseerna ansåg vara viktigast (se ovanstående inledning
till Matteus 12):

• David och hans män
åt av skådebröden,
men de gjorde sig
inte skyldiga till
någon överträdelse
eftersom de gick
Herrens ärenden
(se 1 Sam 21:1–6).

Döma oskyldiga (v 7) –
Säga att Jesus brutit lagen när
han inte hade gjort det

Förtvinad (v 10) –
Oanvändbar, missformad

Davids son (v 23) – Messias

Plundra (v 29) – Stjäla

Hädelse (v 31) – Att tala illa
om eller göra sig lustig över
heliga ting

Huggormsyngel (v 34) –
Ogudaktiga människor

Varje onyttigt ord (v 36) –
Även de små eller lättsinniga
saker som en person säger

Svara för (v 36) – Rapportera

Jesus vände blicken mot Gud. Fariseerna
vände blicken mot sina traditioner.

Fädernas 
traditioner

GUD

Jesus Fariseer

GUD

• Tempelprästerna måste göra många ting i templet på sabbaten
som skulle vara olagligt om det gjordes någon annanstans.

Matteus 12:18–21 – En profetia från Jesaja

Betydelsen av denna profetia är att Messias inte ska döma dem
som var emot honom förrän han hade avslutat sitt verk. Sym-
bolerna i vers 20 handlar om sådant som alla lätt kunde göra
(bryta av ett redan knäckt strå och släcka en rykande veke),
men Messias skulle inte ens göra det som han lätt kunde göra
(straffa sina fiender), förrän hans verk var fullbordat.

Matteus 12:31–32 – Vad är ”hädelse mot Anden”?

Profeten Joseph Smith förklarade: ”Alla synder skall bli förlåtna
utom synd emot den Helige Anden, ty Jesus skall frälsa alla
utom förtappelsens söner. Vad måste en människa göra för att
begå den oförlåtliga synden? Hon måste mottaga den Helige
Anden, få himlarna öppnade för sig och känna Gud och sedan
synda emot honom. Efter det att en människa har syndat emot
den Helige Anden, finns det ingen omvändelse för henne. Hon
måste säga, att solen inte skiner, medan hon ser den. Hon måste
förneka Jesus Kristus, när himlarna har öppnats för henne, och
förneka frälsningsplanen med ögon öppna för dess sanning;
från den tiden börjar hon bli motståndare och fiende. Så är fallet
med många avfällingar eller apostater från Jesu Kristi Kyrka av
Sista Dagars Heliga” (se Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 309).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Matteus 12.

Sabbaten

Matteus 12, verserna 1–8 och 9–14, berättar om två olika tillfällen
då fariseerna beskyllde Jesus och hans lärjungar för att inte
helga sabbaten. Skriv ner en tanke från varje redogörelse som
kan hjälpa dig att helga sabbaten. Förklara, som en del av det
du skriver, vad du kan göra annorlunda eller bättre, på grund
av dessa tankar.

Det beror på hur man ser det

1. Hur skilde sig fariseernas reaktion, när Jesus hade utfört det
underverk som finns nedtecknat i Matteus 12:22, från det
övriga folkets? (Se v 23–24.)

2. Varför tror du att två grupper av människor som såg samma
händelse, kunde ha så olika uppfattning? (Se v 14.)

3. Hur bemötte Jesus fariseernas påstående om honom i vers 24?
(Se v 25–30.)

Följ Jesu exempel

Eftersom Matteus 12 till största delen tar upp hur Jesus bemötte
dem som angrep honom, så välj ut något Jesus gjorde eller sade
i detta kapitel som du tror att du kan använda dig av när du
bemöter människor som angriper kyrkan, och förklara hur du
tänker använda dig av det.
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Matteus 13
Liknelser

I Matteus 13 undervisade Jesus folket genom korta berättelser
som kallas liknelser. Genom att undervisa i liknelser kunde
Jesus uppenbara storslagna sanningar för dem som var andligt
mottagliga, och på samma gång dölja sanningar för dem som
inte var redo för dem. Även de andligt förberedda måste
begrunda och be för att tillfullo förstå Frälsarens liknelser. Detta
är i själva verket en välsignelse, för när vi får svar genom
Anden minns vi dem i regel bättre och längre.

När du försöker att förstå liknelsernas betydelse så begrunda
följande trestegsprocess:

1. Sammanfatta liknelsen. Skriv upp föremålen eller personerna
som är inblandade, vad som hände och följden av dessa händelser.

2. Sök efter ledtrådar till tolkningen. Ledtrådar kan vara de
”är som” som Jesus uttalade, tvärhänvisningarna i skrifterna,
situationen eller frågan som föranledde liknelsen, och vad du
vet om de människor som liknelsen delgavs.

3. Gör en jämförelse. Det är till hjälp att skriva ner vad du kommer
på medan du funderar på tolkningen av liknelsen. Ställ frågor
om förhållandet mellan människorna och föremålen i liknelsen och
se sedan om du kan skriva ner ett svar på dina frågor.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 13

Matteus 13:1–23 – Markus 4:1–20; Lukas 8:4–15
Matteus 13:31–32 – Markus 4:30–32
Matteus 13:54–58 – Markus 6:1–6

Förstå skrifterna

Matteus 13

Så (v 3, 27) – Att plantera frön

Vägkanten (v 4, 19) – Hård
mark som trampats ner
(till exempel stig eller väg)

Vissnade bort (v 6) – Dog

Förstockat hjärta (v 15) –
Hårt och okänsligt

Lockelser (v 22) –
Falska löften

Skära tänder (v 42, 50) –
Gnissla tänder i ilska

Skriftlärd (v 52) – Person som
flitigt studerar skrifterna

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A or B när du studerar Matteus 13.

Liknelsen om sådden

1. Den liknelse som återges i Matteus 13:3–8 har ofta kallats för
liknelsen om sådden, men varför kan den också kallas för
liknelsen om jordmånerna?

2. Rita utifrån informationen i Matteus 13:3–8, 18–23, fyra bilder
i din dagbok om vad som hände med fröna i varje typ av
jordmån. Förklara bredvid varje bild vad du har ritat och vad
bilden föreställer.

3. Ingen av jordmånerna i liknelserna behövde förbli i det
tillstånd de befann sig i. Beskriv för varje typ av jordmån
vad som skulle behöva göras för att där skulle kunna växa
friska, fruktbara växter. Beskriv också vad detta projekt
att förbättra jordmånen skulle kunna symbolisera i ditt eget
liv allteftersom du tillväxer andligen.

Tolka en annan liknelse

Välj en eller flera av följande liknelser eller liknelsepar:

• Liknelsen om ogräset (Matt 13:24–30)

• Liknelsen om senapskornet och surdegen (Matt 13:31–33)

• Liknelserna om skatten och den dyrbara pärlan
(Matt 13:44–46)

• Liknelsen om evangeliets nät (Matt 13:47–50)

Läs liknelsen eller liknelserna noggrant och använd förslagen
till tolkning av liknelserna i inledningen till detta kapitel. Skriv
sedan ner vad du tror att Herren lärde ut om sitt rike.

Matteus 14
”Var inte rädda”

På många ställen i skrifterna säger Herren till oss att vi inte
ska vara rädda, utan tro på honom och hans avsikter (se till
exempel Jes 41:13; Mark 5:36; L&F 6:34–36). När vi agerar
med rädsla gör vi ofta misstag, men när vi agerar med tro har
vi förmåga att uträtta mycket mer än vi skulle kunna göra på
egen hand. Sök efter hur rädsla eller tro förevisas i berättelserna
i Matteus 14 och hur rädsla eller tro påverkade de människor
som var inblandade.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 14

Matteus 14:1–12 – Markus 6:14–29
Matteus 14:13–33 – Markus 6:30–52; Lukas 9:10–17;

Johannes 6:1–21
Matteus 14:34–36 – Markus 6:53–56
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Förstå skrifterna

Matteus 14:3–4 – ”Det är inte tillåtet för dig att leva ihop
med henne”

Se ”Förstå skrifterna” för Markus 6:17–19 (s 44).

Matteus 14:22–33 – Petrus går på vattnet

President Howard W Hunter återgav berättelsen i Matteus
14:22–33 och sade sedan:

”Det är min fasta övertygelse att om vi som enskilda, som
familjer, samhällen och folk, likt Petrus fäste våra blickar på
Jesus, skulle vi också segerrikt kunna gå över ’otrons svallande
vågor’ och stå ’orädda bland tvivlets tilltagande vindar’. Men
om vi vänder bort blicken från honom som vi måste tro på,
vilket är så lätt att göra, och som världen är så frestad att göra –
om vi ser på kraften och våldsamheten hos de hemska, förgö-
rande elementen omkring oss istället för på honom som kan
hjälpa och rädda oss, då sjunker vi oundvikligen ner i ett hav
av konflikter och sorg och förtvivlan.

När vi i sådana stunder tycker att vattnet hotar dränka oss och
djupet håller på att svälja vår tros rullande fartyg, ber jag att
vi mitt i stormen och mörkret alltid må kunna höra världens
Frälsares ljuvliga ord. ’Lugn, det är jag, var inte rädda’
(Matteus 14:27)” (Nordstjärnan, jan 1993, s 18).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Matteus 14.

Att gå på vattnet

Besvara följande frågor om Matteus 14:22–33:

1. Vad gjorde Jesus när lärjungarna befann sig i båten?

2. Hur reagerade lärjungarna först när Jesus gick på vattnet
till dem?

3. Vad säger Petrus reaktion om honom själv?

4. Vad var enligt Matteus orsaken till att Petrus sjönk?

5. Vad gjorde Petrus när han började sjunka?

6. Hur kan Petrus erfarenhet vara symbolisk för våra försök att
komma till Kristus?

Matteus 15
Vad är rent och orent?

De fädernas traditioner som tidigare diskuterades var ett
system med komplicerade tillägg till Moses lag som de judiska
ledarna hade utvecklat under årens lopp. Även om ledarnas
avsikter var goda blev dessa tillägg så småningom viktigare
för judarna än själva lagen – helt säkert viktigare än lagens
anda. Ett av dessa tillägg till lagen inbegrep ceremoniella
tvagningar före måltiderna. Det var inte bara av hygieniska
orsaker man tvättade sig, utan det fanns särskilda sätt att
tvätta sig som de judiska ledarna fastslog. När Jesu lärjungar
beskylldes för att bryta denna fädernas tradition använde
sig Jesus av detta som en undervisningsmöjlighet. Sök under
din läsning efter vad Jesus sade var de sanna principer som
judarna hade förlorat genom att inrikta sig på traditionerna.
Sök under din läsning av Matteus 15 efter andra underverk
som Jesus utförde.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 15

Matteus 15:1–31 – Markus 7:1–37
Matteus 15:32–39 – Markus 8:1–10

Förstå skrifterna

Matteus 15

Matteus 15:4–6 – ”Det ger jag som tempelgåva”

Se korban i ”Förstå skrifterna” för Markus 7:9–12 (s 45).

Matteus 15:22–28 – Varför kallar Jesus den kanaaneiska
kvinnan för hund?

Det grekiska ord som här översätts med ”hundarna” skulle
bättre kunna översättas med ”små hundar”, syftande på säll-
skapsdjur som är älskade av sina ägare. Under sin verksamhet
var Jesus inriktad på löftets barn (egentligen ”hushållets barn”,
ö a) – israeliterna – och sålunda jämförde han den kanaaneiska

Hycklare (v 7) – Människor
som inte har rättfärdiga
önskningar men som vill att
andra ska tro att de är
rättfärdiga

Fåfängt (v 9) – Meningslöst

Avträdet (v 17) – Toaletten

Lytta (v 30–31) – Handikapp
som gör att man inte kan
använda armar eller ben
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kvinnan med ett sällskapsdjur. Genom att utöva sin tro på
Herren byggde kvinnan vidare på Jesu symboliska hänvisning
när hon sade att det bara vore rätt att den lilla hunden fick
”äta av smulorna” från herrarnas bord.

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Matteus 15.

Förklara nyckelord och meningar

Förklara kortfattat vad vart och ett av följande ord eller meningar
har att göra med händelserna i Matteus 15:

1. ”Fädernas regler” (se v 2–9)

2. Oren (se v 2–20)

3. Läppar, hjärtan och munnen (se v 7–11, 17–20)

4. Hundarna (se v 22–28)

5. Det gör mig ont (”medlidande”; se v 32–39)

6. Bröd och fiskar (se v 32–39)

Matteus 16
”Du är Messias”

Vid tiden för de händelser som beskrivs i Matteus 16 hade
många människor bevittnat Frälsarens mirakulösa kraft.
De som verkligen trodde på honom var emellertid få. Varför
var det inte fler som omvändes? Var inte hans underverk
tillräckliga bevis för att han var Kristus, den utlovade Messias?
Sök under din läsning av Matteus 16 efter vad fariseerna
och saddukeerna bad om och som Jesus vägrade att ge. Sök
också efter vad Jesus lärde sina lärjungar om vad som ger ett
sant vittnesbörd och omvänder människor.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 16

Matteus 16:1–12 – Markus 8:11–21
Matteus 16:13–28 – Markus 8:27–9:1; Lukas 9:18–27

Förstå skrifterna

Matteus 16

Surdeg (v 6, 11) –
Jäst; användes för att få bröd
att jäsa

Förebrå (v 22) – Tillrättavisa

Förneka sig själv (v 24) –
Glömma sig själv och sina
egna intressen

Matteus 16:18 – Vad är det för ”klippa” som Jesus talade
om med Petrus?

Profeten Joseph Smith
lärde: ”Jesus sade:
’På denna klippa skall
jag bygga min försam-
ling, och dödsrikets
portar skola icke bliva
henne övermäktiga.’
Vilken klippa? Uppen-
barelse” (Profeten Joseph
Smiths lärdomar, s 235).

President David O
McKay skrev: ”Med
detta [Matt 16:18] avsåg
han att Simons namn
’Petrus’ betyder klippa.
Följaktligen ska det
vittnesbörd som komm-

mer genom uppenbarelse vara den klippa som Kristi kyrka ska
byggas på” (Ancient Apostles [1964], s 34).

Jesus lärde Petrus vad han och alla andra profeter och apostlar
har predikat sedan dess – att kyrkans styrka ligger i vittnes-
bördet att Jesus är Kristus, vilket kommer genom uppenbarelse
genom den Helige Andens kraft till enskilda medlemmar.

Matteus 16:19 – ”Nycklarna till himmelriket”

Petrus blev lovad de prästadömsnycklar som skulle göra det
möjligt för honom och de andra apostlarna att leda kyrkan på
jorden efter Herrens död och uppståndelse, inbegripet rätten
att lagligt utföra samtliga förordningar som är nödvändiga för
upphöjelse. Lägg särskilt märke till att Petrus blev lovad att
de förordningar han utförde på jorden också skulle vara giltiga
i himmelen. Bland annat fick han så småningom makten att
besegla män, hustrur och barn tillsammans, för evigt. Vi kan
läsa om hur han fick dessa nycklar i Matteus 17.

Matteus 16:20 – Varför ville Jesus inte att hans lärjungar
skulle berätta för någon att han var Kristus?

Mot slutet av sin treåriga verksamhet lärde Jesus mera öppet att
han var Kristus – judarnas Messias. Detta förargade de judiska
ledarna och ledde direkt till hans korsfästelse. Genom att be
sina lärjungar att vid denna tidpunkt inte offentligt förkunna
denna lära blev det möjligt för honom att fortsätta undervisa
om evangeliets budskap, och att inte förarga judarna förrän det
var dags för honom att ställas inför rätta och korsfästas.

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Matteus 16.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Matteus 16:15–19

1. Jesus ställde en fråga i Matteus 16:15. Vad lärde Jesus Petrus
om svaret, när denne svarat?

2. Enligt vad Jesus sade till Petrus, hur viktigt är det att kyrkans
medlemmar får ett vittnesbörd på detta sätt? (Se även
avdelningen ”Förstå skrifterna” ovan.)
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3. Vad ville fariseerna och saddukeerna ha, istället för det slags
vittnesbörd som de hade? Vad sade Jesus om deras önskemål?
(Se Matt 16:1–4.)

4. Varför var det vittnesbörd som Petrus fick mera kraftfullt
och övertygande än det ”vittnesbörd” som fariseerna och
saddukeerna bad om?

Följ Jesus

I Matteus 16:24–28 kan vi läsa vad Jesus lärde sina lärjungar om
vad det innebär att följa honom. Tala om för var och en av
följande situationer vilka meningar eller verser du skulle vilja
använda till var och en av följande situationer:

1. Du erbjuds ett stipendium till ett universitet för att spela med
i ett idrottslag. Enda villkoret är att du samtycker till att
inte gå på mission, eftersom de tycker att det skulle skada
din idrottsliga utveckling.

2. Du får huvudvärk av att fasta och du tycker inte att fastan
gör någon nytta. Ingen är hemma som hindrar dig från att äta
och därför går du till köket.

3. Du erbjuds ett arbete med hög lön, men det hindrar dig från
att komma till kyrkan varje söndag och kräver att du tillbringar
en hel del tid borta från familjen. Mannen som erbjuder dig
arbetet lovar att det bara varar i 10–12 år. Han säger: ”Om du
helhjärtat ägnar dig åt detta kommer du att till slut ha skaffat
dig en stor förmögenhet som du kan använda till att göra vad
du vill med familjen och uträtta saker för din kyrka.”

4. En elev i skolan har fått en kopia (med svar) på ett mycket
viktigt kommande prov. En grupp elever samlas för att studera
det. De har inbjudit dig.

Matteus 17
Härlighetens berg

I Matteus 16 står det att Jesus lovade Petrus himmelrikets
nycklar. Matteus 17 berättar om det tillfälle då Petrus, Jakob
och Johannes tog emot dem. Dessa nycklar inbegriper rätten
att utföra frälsningens förordningar på ett sätt som är godtag-
bart för Gud och att administrera Jesu Kristi kyrka på jorden.
En händelse liknande den i Matteus inträffade i vår tid när
profeten Joseph Smith tog emot rikets nycklar till denna tids-
utdelning i templet i Kirtland år 1836 (se L&F 110). Sedan
dess har nycklarna getts genom ordination till varje president
för kyrkan.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 17

Matteus 17:1–23 – Markus 9:2–32; Lukas 9:28–45

Förstå skrifterna

Matteus 17

Matteus 17:1 – Varför inbjöds bara Petrus, Jakob och
Johannes till att ta del av denna upplevelse?

President Joseph Fielding Smith förklarade: ”Petrus, Jakob
och Johannes utgjorde kyrkans första presidentskap på sin tid”
(Frälsningens lära, del 3, s 128). Följaktligen gick de upp på
härlighetens berg för att ta emot de nycklar som var nödvändiga
för att utföra det arbete till vilket de kallats.

Matteus 17:10 – Vad lärde sig lärjungarna om Elias?

När Petrus, Jakob och Johannes begav sig med Jesus till berget
och såg Mose och Elia, blev de påminda om en profetia om att
Elia skulle komma före Messias (se Matt 17:10). De var förvirr-
rade eftersom det de just bevittnat på berget bevisade att Jesus
var Messias, men han kom innan Elia visade sig på berget, inte
efter. I Jesu svar, som finns nedtecknat i Joseph Smiths över-
sättning, förklaras att Elias är en titel som hänvisar till mer än
en person. Johannes döparen var en Elias som ”redan kommit”
som förelöpare för att ”bereda vägen” för Frälsarens första
ankomst. En annan Elias skulle komma i de sista dagarna för
att ”återställa allting” (se JST, Matt 17:10–14). President Joseph
Fielding Smith lärde: ”Joseph Smith är en Elias eftersom han
beredde vägen för vår Herres andra ankomst” (Answers to
Gospel Questions, sammanst av Joseph Fielding Smith jr, 5 del
[1957–1966], 4:194).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A och antingen B eller C när du studerar
Matteus 17.

Förvandlades (v 2) – Syftar
på det tillstånd i vilket en
persons kropp tillfälligt
förändras för att han eller hon
ska kunna vistas i himmelska
varelsers närhet och härlighet
utan att dö

Fallandesjuka (v 15) –
Person med en sjukdom som
inbegrep okontrollerade
skakningar och avsaknad av
fullständig kontroll av
kroppen

Talade strängt (v 18) – Jesus
tillrättavisade demonen och
krävde att den skulle sluta
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Vad lärde de sig?

Vad lärde sig Petrus, Jakob och Johannes om Jesus på berget?
(Se Matt 17:1–9; Petrus vittnade senare om denna händelse
i 2 Pet 1:16–19.)

Vad gör det för skillnad?

Matteus 17:14–20 berättar om hur Jesus botade en ung man
som var sjuk. Lärjungarna undrade varför de inte kunde
bota mannen med det prästadöme som de hade fått av Jesus.
(Se även fotnoten till Markus 9:29.)

1. Skriv upp tre ting som Jesus sade kunde ha hjälpt lärjungarna
att bota mannen. Förklara hur eller varför de är nödvändiga.

2. Skriv om en tidpunkt då du genom att utöva en av dessa
tre principer lättare har kunnat göra någonting som var svårt,
eller till och med verkade omöjligt. Om du inte har haft en
liknande upplevelse så samtala med någon som du tror har
haft en. Fråga denna person om den och skriv kortfattat ner
vad du har lärt dig.

Vad är budskapet?

Skriv ner minst två ting du tror vi kan lära oss av det som
Jesus sade och gjorde i Matteus 17:24–27, och berätta varför de
är viktiga för dig.

Matteus 18
”Förförelser” och förlåtelse

I allmänhet belönar och hedrar världen dem som är tuffa,
aggressiva och som vägrar att låta sig hunsas. Att erkänna
misstag betraktas ofta av världen som tecken på svaghet.
Hur stämmer detta sätt att leva överens med det som Jesus
lärde sina efterföljare i Matteus 18?

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 18

Matteus 18:1–5 – Markus 9:33–37; Lukas 9:46–48
Matteus 18:6–9 – Markus 9:42–48; Lukas 17:1–2
Matteus 18:10–14 – Lukas 15:3–7

Förstå skrifterna

Matteus 18

Kvarnsten

Kvarnsten (v 6) – En tung
sten som användes till att
mala mjöl. Den var så stor att
den behövde dras runt av
en åsna

Förförelser (v 7) – Handlingar
som leder de svaga eller
oförsiktiga till att synda eller
göra fel

Matteus 18:6 – ”Den som förleder en av dessa små”

I Matteus 18:3–6 befaller oss Jesus inte bara att bli som små
barn för att kunna komma in i hans rike, utan att vi också ska
ta hand om de små barnen. Dessa kan inbegripa inte bara dem
som är unga till åren, utan också dem som är unga i evangeliet –
vilka nyligen har gjort sig som små barn för att komma in
i himmelriket.

Till dem som förgriper sig på barn sade president Gordon B
Hinckley: ”Jag förmanar er med all den styrka jag är mäktig
att upphöra med det – spring bort från det, skaffa hjälp, sök
Herrens förlåtelse och försök göra rätt mot dem ni förbrutit er
emot. Gud låter icke gäcka sig vad det gäller förbrytelser mot
hans små barn” (Nordstjärnan, jan 1995, s 57).

Matteus 18:8–9 – Att ta bort händer, fötter och ögon

Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 5:29–30 (s 14).

Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Matteus 18.

Små barn

1. På vilka två sätt finns det, enligt Matteus 18:3–4, ett samband
mellan oss, små barn och himmelriket?

Ofärdig (v 8) – Begränsad
förmåga i arm eller ben

Förakta (v 10) – Se ner på

Gå förlorad (v 14) – Dö även
andligen

Hedning (v 17) – Någon som
inte tror på Gud

Redovisning av sina tjänare
(v 23) – Samla in de pengar
som varje tjänare var skyldig

Tio tusen talenter (v 24) –
En oerhört stor summa
pengar, likvärdig med
miljontals arbetsdagar. En
omöjlig summa att betala
tillbaka

Bödelsdrängarna (v 34) –
De som driver fängelset,
en plats för lidande och
vanvård
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2. Läs Mosiah 3:19 och skriv upp sätt varpå vi kan bli som
små barn. Du kan skriva Mosiah 3:19 i marginalen bredvid
Matteus 18:3–4 i din bibel.

3. Skriv med egna ord tre uttalanden, med utgångspunkt från
vad Jesus sade i Matteus 18:5–14, som uppmuntrar till rätt
behandling av barn.

Att lösa problem med andra

Jesu lärdomar i Matteus 18:15–35 kan hjälpa oss förstå några
sätt att bemöta situationer när andra gör orätt.

1. Vilka är, enligt Matteus 18:15–17, de första tre stegen vi bör
ta när någon har gjort orätt mot oss?

2. Verserna 21–35 lär vad vi måste göra närhelst någon har
gjort orätt mot oss. Beakta under din läsning av liknelsen
i verserna 23–34 förklaringen av ”tio tusen talenter” och
”bödelsdrängar” i ”Förstå skrifterna” ovan. Skriv vem eller
vad som i liknelsen representerar följande: Du, Frälsaren,
välsignelserna du får genom försoningen, någon som har
gjort något orätt mot dig, lidande för oförlåtna synder.

3. Skriv vad Jesus sade att vi bör lära oss av liknelsen om den
obarmhärtige medtjänaren.

4. Vilken ytterligare insikt om förlåtelsens princip ger Herren
i Läran och förbunden 64:8–10?

Matteus 19
Vad skall jag göra för att 

få evigt liv?

Judarna på Jesu tid var i ett avfallet tillstånd. Som grupp hade
de avfallit från det sanna bruket av sin religion, såsom den
uppenbarats av Gud till Mose. Det fanns många enskilda
som fortfarande levde så rättfärdigt som de bara kunde – till
exempel Maria, Josef och Johannes döparen. De som innehade
positioner av makt och ledarskap inom den judiska tron,
till exempel de skriftlärda, fariseerna och saddukeerna, hade
kommit särskilt långt bort från sanningen. De var mer måna
om att bevara sin ledarställning än om sann rättfärdighet.
Jesu budskap måste ha träffat dem rakt i hjärtat när han
fördömde dem för stolthet och hyckleri.

Beakta under din läsning av Matteus 19, och kapitlen därefter,
hur de judiska ledarna fortsatte att angripa och försöka
förlöjliga Jesus, medan Jesus fortsatte att utmana dem genom
att definiera vad sann rättfärdighet är.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 19

Matteus 19:1–9 – Markus 10:1–12
Matteus 19:13–30 – Markus 10:13–31; Lukas 18:15–30

Förstå skrifterna

Matteus 19

”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru,
och de två skall bli ett.” 

Matteus 19:3–12 – Jesu råd om äktenskap och skilsmässa

Den fråga som fariseerna ställde till Jesus var en fråga som
hade debatterats bland de skilda grupperna av den judiska
tron. Herren tillät skilsmässa inom Moses lag (se 5 Mos 24:1–2),
vilket en del tolkade som att en man kunde skilja sig från sin
hustru av nästan vilken orsak som helst. De som hade orena
hjärtan utnyttjade denna tolkning av lagen och gifte om sig
många gånger för att tillfredsställa sina lustfyllda önskningar.
Jesus fördömde särskilt denna sedvänja och kallade den för
äktenskapsbrott (se Matt 5:31–32; 19:9).

Äldste Bruce R McConkie skrev: ”Skilsmässa är inte en del av
evangelieplanen . . . När omständigheterna är perfekta tillåts
ingen skilsmässa utom för sexuell synd. I våra dagar . . . tillåter
kyrkan de skilda personerna att gifta sig på nytt utan den
omoralens besudling som under ett högre system [som Jesus
undervisade om] åtföljer en sådan handling” (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:547).

Eftersom Jesus talade så starkt emot skilsmässa undrade en
del lärjungar om det var bättre att inte alls gifta sig. Som svar
medgav Jesus att en del inte kommer att få denna möjlighet,
men anmärkte att det var ett undantag som Gud på något sätt
kommer att kompensera (se Matt 19:10–12). Herren har i vår tid
uppenbarat att ”äktenskapet är instiftat av Gud” (L&F 49:15;
se även ’Familjen: Ett tillkännagivande för världen’, Nordstjärnan,
okt 1998, s 24).

Könlösa (v 12) – Ogifta män som var fysiskt oförmögna att
få barn
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Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Matteus 19.

Skilsmässa

I Matteus 19:3–9 kan
vi läsa hur Jesus svarade
när fariseerna frågade
honom om det var rätt
för en man att skilja sig
från sin hustru av vilken
orsak som helst. Med ett
ökande antal skilsmäss-
sor tycks frågan också
vara aktuell för oss idag.

Med utgångspunkt från
det svar som Jesus gav
och ovanstående för-
klaring under ”Förstå

skrifterna”, skriv ett kort uttalande som förklarar Herrens
synpunkter på skilsmässa och som du skulle vilja att någon
som funderar på skilsmässa läser och funderar över.

En ung man som ägde mycket

1. Varför beslutade sig den unge mannen i berättelsen i
Matteus 19:16–22, för att inte följa Jesus?

2. Vilka välsignelser lovar Jesus dem som gör uppoffringen att
följa honom? (Se v 23–30.)

3. Skriv ett brev med utgångspunkt från vad Jesus och hans
lärjungar sade efter det att den unge mannen hade gått sin
väg (se v 23–30). Skriv brevet som om du skrev till denne
unge man och försök hjälpa honom förstå varför han bör
ompröva sitt beslut.

Matteus 20
Jesus ger på nytt en definition

av storhet

Vill du känna dig betydelsefull? Vad får dig att känna dig
betydelsefull? Uppmärksamhet? Ställning som ledare? Pengar?
Framgång? Fariseerna på Jesu tid tyckte att de var mycket
betydelsefulla. Anledningen till att de tyckte så påminner om
det sätt varpå människor idag definierar storhet och vem
eller vad som är betydelsefull och viktig. Var emellertid under
din läsning av Matteus 20 medveten om vad Jesus gjorde
och sade, som hjälper oss förstå vad som är betydelsefullt och
vad som är storhet i hans rike. Det kan också vara nyttigt
att inse att vad som sades och gjordes i Matteus 20 ägde rum
under den sista månaden – kanske till och med under de
två sista veckorna – innan Jesus korsfästes.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 20

Matteus 20:17–34 – Markus 10:32–52; Lukas 18:31–43

Förstå skrifterna

Matteus 20

Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Matteus 20.

Liknelsen om vingårdsarbetarnas lön

Liknelsen i Matteus 20:1–16 tycks vara en följd av det samtal
som Jesus hade med Petrus i slutet av Matteus 19. Petrus hade
frågat vilken belöning han skulle få för det offer han tyckte

Förmannen (v 8) – Den som
har uppsikt över sådant som
tillhör andra

Hållit på (v 12) – Arbetat

Prygla (v 19) – Att slå med en
piska som försetts med bitar
av ben eller sten

Sebedaios-sönerna (v 20) –
Apostlarna Jakob och
Johannes

Piska som användes vid pryglingen

Lösen (v 28) – Betalning
(för att fångar ska bli frigivna)
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att han gjorde för att han tjänade i riket. Lägg märke till att
liknelsen slutar på ungefär samma sätt som avslutningen av
Matteus 19.

1. Gör en uppställning i din anteckningsbok, enligt nedan. Fyll
i informationen som du hämtar från Matteus 20:1–16.

2. Vad kan vi lära oss av denna liknelse om att tjäna i Herrens
rike?

3. Vilket trösterikt budskap kan denna liknelse ha för nyomvända
i kyrkan?

Hur du kan bli stor

I Matteus 20:20–28 kan vi läsa vad Jesus sade när Jakobs och
Johannes mor hade bett honom om att hennes söner skulle få
en hedersplats i Guds rike.

1. Välj vad du tror är de tre viktigaste orden eller meningarna
i Frälsarens svar på hennes begäran och förklara varför du
valde varje ord eller mening.

2. Skriv upp exempel från Matteus 20:17–19, 28–34 om hur
Frälsaren visade det slags storhet som han talade om.

Matteus 21–22
Ett sista vittnesbörd i Jerusalem

Jesus visste att hans jordiska
mission snart var över (se
Matt 20:17–19). Före sin död
gav han emellertid den tidens
judiska ledare ytterligare ett
vittne om att han i sanning
var den Messias som utlovats
av de heliga profeterna sedan
begynnelsen. Fundera över,
när du läser Matteus 21–22,
de många olika tecken som
Jesus gav till de judiska

Hur mycket
jordägaren

samtyckte till
att betala dem

Timmen som
arbetarna lejdes

Antal timmar 
som de arbetade

Hur mycket
de fick i lön

ledarna. Bland dessa var uppfyllda profetior, hans egna
lärdomar och vittnesbörd, och många andras vittnesbörd –
bland annat deras som ropade ”Hosianna” till sin konung
när han tågade in i Jerusalem.

I Matteus 21 inleds den sista veckan i Frälsarens jordiska liv.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 21–22

Matteus 21:1–11 – Markus 11:1–11; Lukas 19:29–44;
Johannes 12:12–19

Matteus 21:12–17 – Markus 11:15–19; Lukas 19:45–48
Matteus 21:18–22 – Markus 11:12–14, 20–24
Matteus 21:23–27 – Markus 11:27–33; Lukas 20:1–8
Matteus 21:33–46 – Markus 12:1–12; Lukas 20:9–19
Matteus 22:15–46 – Markus 12:13–37; Lukas 20:20–44

Förstå skrifterna

Matteus 21

Matteus 21:1–11 – På vad sätt är det betydelsefullt att
Jesus red in i Jerusalem på en åsna?

Profeten Sakarja lärde att judarna skulle känna igen sin Messias
när han red in i Jerusalem på en åsninnas föl (se Sak 9:9;
Matt 21:4–5). Israelitiska kungligheter red traditionellt på en
åsninnas föl (se Dom 5:10; 10:4; 12:14; 2 Sam 16:1–2; 1 Kung 1:33).
När Jesus sålunda red in i Jerusalem på en åsninnas föl gjorde
han det som kung för Israel, som Messias, för att uppfylla
en profetia.

Matteus 21:12–13 – Varför ägnade sig människorna åt att
köpa, sälja och växla pengar i templet?

Hosianna (v 9, 15) – Fräls nu!
(Detta var ett hyllningsrop
som människorna använde sig
av för att säga att de visste att
Jesus var Messias och att han
kunde rädda dem.)

Arrenderade ut (v 33) –
Hyrde ut
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Händelserna i Matteus 21 inträffade under påskveckan. Under
denna vecka kom judar från många nationer till templet för att
dyrka Gud och offra. På den tiden kunde man köpa de djur
som användes till offren och utländska pengar växlades in för
att underlätta för resenärerna. Frälsaren motsatte sig denna
affärsverksamhet av två orsaker: Den bedrevs i Herrens hus,
och därigenom gjorde man det till ett ”rövarnäste”.

Matteus 21:19–20 – Fikonträdet som vissnade

Se ”Förstå skrifterna” för Markus 11:12–14, 20–21 (s 48).

Matteus 22

Matteus 22:11–14 – Mannen utan ”bröllopskläder”

Att förstå en av sederna på Jesu tid hjälper oss inse varför
mannen som inte bar bröllopskläder behandlades på detta sätt.
”Det var ett välkänt faktum att det var nödvändigt att bära
rätt klädsel när man trädde fram inför kungen. Gästens klädsel
visade hans eller hennes respekt för värden. Det var också
välbekant att den rätta klädseln vid sådana tillfällen var vita
kläder. Uppenbarligen hade de människor som inbjudits från
olika delar av världen varken tid eller medel till att få fram
lämpliga bröllopskläder, och därför försåg kungen sina gäster
från sin egen garderob, vilket var en vanlig sed. Sålunda hade
alla inbjudits att klä sig i konungsliga kläder. Den man som
kastats ut hade valt att förlita sig på sina egna kläder, istället
för dem som hans kung hade försett honom med” (Joseph F
McConkie, ”Triumphal Entry and a Day of Debate”, i Studies
in Scripture: Volume 5, The Gospels, sammanst av Kent P Jackson
och Robert L Millet [1986], s 381). Den olämpligt klädde mann-
nen i denna liknelse var en symbol för de judiska ledare som
trodde att de kunde komma in i Guds rike utan att ta på sig
den rättfärdighetens skrud som Gud kräver (se Upp 19:7–8).

Matteus 22:23–32 – Äktenskap i uppståndelsen

Se ”Förstå skrifterna” för Lukas 20:27–38 (s 70).

Matteus 22:36–38 – ”Det största och första budet”

President Ezra Taft Benson talade
om betydelsen av att sätta Herren
främst i vårt liv. Han rådde: ”När
vi sätter Gud främst kommer allt
annat att falla på plats eller också
försvinna från vårt liv. Vår kärlek
till Herren avgör var vi placerar vår
hängivenhet, hur vi använder vår
tid, de intressen vi ägnar oss åt och
hur vi prioriterar” (Nordstjärnan,
juli 1988, s 3).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Matteus 21–22.

Skymfa (v 6) – Förolämpa Skaffa efterkommande
(v 24) – Få barn

Gör jämförelser

De flesta av berättelserna och liknelserna i Matteus 21–22 var
riktade till judiska ledare i Jerusalem som försökte framställa
Jesus i dålig dager och sig själva i ett gott ljus, inför alla de männ-
niskor som samlats till påsken. Det sätt varpå Jesus bemötte
dem fick det motsatta att inträffa. Av vad du har lärt dig i Nya
testamentet och genom ovanstående hjälp i ”Förstå skrifterna”,
vilken likhet finns det mellan de judiska ledarna och:

1. Fikonträdet i Matteus 21:18–20?

2. Den förste sonen i Matteus 21:28–32?

3. Arrendatorerna i Matteus 21:33–41?

4. Bröllopsgästerna och mannen utan bröllopskläder i
Matteus 22:1–14?

Många vittnen och många bevis

Föreställ dig att du tror på Kristus vid tiden för händelserna
i Matteus 21–22. Du har en vän som är farisé. Skriv ett brev
till honom och använd de vittnesbörd och tecken som ges
i Matteus 21–22 för att hjälpa honom förstå att Jesus verkligen
är den utlovade Messias, Kristus. Du bör ta med åtminstone
tre olika händelser som inträffade i dessa kapitel som en del
av ditt brev. Några av de mer användbara avsnitten finns i
Matteus 21:1–11,12–16, 23–27 och 22:15–33, 41–46.

Att betala skatt

Ett av de sätt varpå fariseerna trodde att de skulle kunna
framställa Jesus i dålig dager var att fråga honom om judarna
skulle betala skatt till romarna. Händelsen finns upptecknad
i Matteus 22:15–22. Om Jesus sade att det var rätt att betala skatt
så kunde fariseerna beskylla honom för att vara anhängare till
Rom – som judarna hatade. Om Jesus sade att judarna inte skulle
betala skatt till romarna så kunde fariseerna inför de romerska
myndigheterna anklaga Jesus för uppror mot regeringen.

1. Hur besvarade Jesus deras fråga?

2. På mynten fanns kejsarens bild inpräglad. Vilka är skapade i
Guds avbild (se 1 Mos 1:26–27), och vad ska vi ”ge” till Gud?

De två stora buden

1. Vilka sade Jesus är de två stora buden, enligt Matteus 22:35–40?

2. Skriv upp fem viktiga lärdomar i evangeliet och berätta vilket
samband det finns mellan var och en av dem och ett av eller
båda de stora buden. Du kan också skriv upp fem bud som
automatiskt blir åtlydda om man lyder dessa två ”stora”, och
förklara varför.

DENAR (mynt) MED TIBERIUS



Matteus 23:5 – Vad är ”böneremsor och vad innebär det
att skaffa sig ”stora manteltofsar”?

Bönekapslar är små
askar med skrivna
verser från skrif-
terna, vilka somliga
judar bar på
armarna eller
pannan. Denna
tradition var
grundad på ett råd
som getts till
profeten Mose i
Femte Moseboken
6:6–8. Denna
hänvisning till
”tofsar” i hörnen av
ens kläder var en
tradition som gick
ut på att man
därigenom skulle ha

Guds lagar i åminnelse (se 4 Mos 15:38–40). De som ville verka
särskilt rättfärdiga ”förstorade” den del av sina kläder där
hörntofsarna satt, så att de var mycket synbara, eller också bar
de mycket synliga böneremsor.

Matteus 23:24 – ”Silar mygg men sväljer kameler”

Både mygg och kameler var
förbjuden föda under
Moses lag. För att förhin-

dra att de svalde en
mygga av misstag bru-
kade en del fariseer sila

alla drycker innan de
drack av dem. Jesus
använde överdriften
att svälja en kamel för

att säga att fariseerna
var mycket måna om en

del småsaker medan större
och viktigare ting
ignorerades (till exempel
barmhärtighet, tro och
lagens anda).

Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Matteus 23.

Gör en jämförelse

Dela upp en sida i dina anteckningsbok i två delar. Utgå från
Matteus 23:1–12 och skriv på ena sidan av papperet vad
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3. Skriv ett tankeväckande svar till en av följande frågor:

• Hur kan du varje dag visa att du älskar Gud med hela ditt
hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd?

• Varför tror du att det första stora budet måste komma före
det andra? Vad tycker du skulle vara fel om det andra
budet kom först?

• Vad innebär det att älska sin nästa som sig själv?

Matteus 23
Jesus fördömer hyckleri

Ordet hycklare kommer från ett grekiskt ord med innebörden
”agera skådespelare”. En hycklare är någon som låtsas vara
någonting som han eller hon inte är, för att vinna uppmärk-
samhet eller fördelar. Hyckleri är en följd av högmod. Guds
ödmjuka efterföljare försöker leva efter hans lagar därför att de
älskar Gud och andra människor – inte för att bli uppmärk-
sammade eller hedrade. När en ödmjuk efterföljare till Gud
får kännedom om sina brister börjar han eller hon att omedel-
bart rätta till dem. Hycklaren försöker överskyla och urskulda
sina synder.

Under dina studier av Matteusevangeliet har du läst om de
judiska ledarnas hyckleri på Jesu tid och hur Jesus lärde dem
som trodde på honom att utan hyckleri efterleva evangeliet.
Matteus 23 innehåller Jesu slutliga vittnesbörd och fördömelse
av dem som förkastade hans lärdomar, sanna evangelium och
plan för evig lycka.

Fundera när du läser detta stycke vad du skulle tycka om
detta tal om du var farisé och själv var närvarande. Hur
skulle du ha känt dig om du var en person under denna tid
och försökte besluta dig för om du skulle fortsätta att följa
fariseerna eller följa Jesus?

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 23

Matteus 23 – Markus 12:38–40; Lukas 20:45–47

Förstå skrifterna

Matteus 23

Upphöjer sig (v 12) – Anser
sig vara förmer än andra

Proselyt (v 15) – Konvertit,
omvänd person

Mynta, dill och kummin
(v 23) – Kryddor

Övergivna (v 38) – Tomma

Böneremsa
eller
bönekapsel

Hörntofsar

bild 1998 PhotoDisc, Inc.
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fariseerna trodde gjorde dem stora. Skriv på andra sidan vad
som enligt Jesus gjorde en människa stor.

Veropens stege

Ve är ett ord som syftar på sorg och lidande. Jesus sade sju
gånger i Matteus 23:13–16, 23–32 att de skriftlärda, fariseerna
och hycklarna skulle drabbas av detta ve. Varje gång förklarade
han varför de skulle erfara detta ve.

1. Gör två ”vägar” i din anteckningsbok (se den medföljande
illustrationen). En väg leder till sorg och fördömelse
(”helvetet” enlig v 33) och den andra till lycka och härlighet.
Fyll först i ”veropens” väg genom att med egna ord beskriva
de sju ting som Jesus sade att de skriftlärda, fariseerna och
hycklarna gjorde. (Det första är redan medtaget på över-
sikten.) Fyll sedan i ”Vägen till lycka” genom att skriva ner
vad en person som följer Kristus ska göra istället.

2. Även om Jesus tuktade fariseerna gav han dem många
chanser att lyssna till honom, och många tecken gavs för att
hjälpa dem tro på hans evangelium. Läs Matteus 23:37 och
förklara vad Jesus hoppades att han kunde göra för dessa
judiska ledare.

Vers 14

Vers 15

Vers 16

Verserna
23–24

Verserna 
25–26

Verserna 
27–28

Verserna
29–32

Vers 14

Matteus 23:13 – 
Vi bör efterleva 

   evangeliet och hjälpa 
    andra att lära känna 

     och efterleva 
           sanningen.

Matteus 23:13 – 
De lärde ut falska läror 
och hindrade sig själva 

och andra från 
att komma 

in i himmelen.

Vers 15

Vers 16

Verserna
23–24

Verserna
25–26

Verserna 
27–28 Verserna 

29–32

Veropens
stege

Vägen
till lycka

Lycka och
evigt liv

Sorg och
fördömelse

Matteus 24
Kristi andra ankomst

Efter att ha vittnat mot de judiska ledare som förkastade
honom sade Jesus att de inte skulle få se honom igen förrän
han kom i den härlighet som det hade blivit profeterat om
(se Matt 23:39; Joseph Smiths skrifter 1:1; se även Ps 118:26,
som Jesus delvis citerade ifrån). Jesus och hans lärjungar
begav sig till Olivberget, varifrån man kan se staden Jerusalem
– och särskilt templet. Där talade han om de stora ödeläggelser
som skulle drabba staden och templet. Som en följd av Jesu
yttranden frågade hans lärjungar honom när templet skulle
förstöras, vilka tecken som skulle föregå hans andra ankomst
och när världens slut skulle komma (se Matt 24:3; Joseph
Smiths skrifter 1:4). Tydligen undrade de om det fanns ett
samband mellan dessa tre händelser. Resten av Matteus 24
innehåller svar som Jesus gav på deras frågor.

Joseph Smiths översättning av Matteus 24 finns i Den
kostbara pärlan i Joseph Smiths skrifter kapitel 1. Eftersom vi
har profetens inspirerade tillägg och rättelser är nedanstående
avdelningar ”Förstå skrifterna” och ”Studera skrifterna”,
grundade på Joseph Smiths skrifter istället för på Matteus 24.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 24 och
Joseph Smiths skrifter 1

Matteus 24 (Joseph Smith – Matt 1) – Markus 13; Lukas 21:5–36
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Förstå skrifterna

Joseph Smiths skrifter 1

Om du bevarar ordet ska du inte bli bedragen.

Matteus 24:15 – ”Den vanhelgande skändlighet som
profeten Daniel har talat om”

Jesus Kristus profeterade om Jerusalems förstörelse.

Matteus 24:15 hänvisar till profetior som uttalades av profeten
Daniel i Gamla testamentet. I dessa profetior förutsåg han den
ogudaktighet som skulle leda till Jerusalems förstörelse. Han
verkade antyda att förstörelsen skulle ske på ett ”vanhelgande”
sätt, att staden inte bara skulle förstöras, vilket är illa nog, utan

Öde (v 2) – Tom, förstörd

Som giva di (v 16) – Kvinnor
som fortfarande ammar sina
barn

Vedermöda (v 18, 21, 33, 36) –
Smärtsam svårighet

Kött (v 20) – Grupp av
människor

Utvaldas skull (v 20, 23, 29) –
De som har utvalts av Herren
att få särskilda förmåner och
skyldigheter

Åteln (v 27) – Död kropp

Farsoter (v 29) – Sjukdomar
som både angriper växter och
människor

Släkte (v 34) – Tidsperiod

Släkter (v 36) – Grupper av
människor

Bevarar mitt ord (v 37) –
Betraktar det som mycket
dyrbart

också på ett mycket motbjudande sätt, kanske i händerna på
föraktliga människor. Det finns åtminstone två skilda uppfyll-
lelser av denna ”vanhelgande skändlighet”. En ägde rum
omkring 70 e Kr när romarna förstörde Jerusalem och templet,
och en annan kommer att äga rum i de sista dagarna före Jesu
Kristi andra ankomst.

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Matteus 24.

Tecken och löften

Joseph Smiths skrifter 1:4 innehåller frågor som Jesu lärjungar
ställde till Jesus. Verserna 5–20 besvarar den första frågan
som lärjungarna ställde till Jesus, som handlade om templets
ödeläggelse, och verserna 21–55 innehåller Jesu svar på deras
andra frågor om hans andra ankomst och de ogudaktigas
undergång.

1. Gör en uppställning i din anteckningsbok enligt nedan. Fyll i
den information som du hämtat från Joseph Smiths skrifter 1.
Skriv efter varje punkt ner de versnummer där du fann de
olika händelserna.

2. Jesu Kristi andra ankomst oroar och till med skrämmer en del
människor. Utifrån vad du har läst i Joseph Smiths skrifter 1,
vad skulle du vilja säga till en person som känner på detta
sätt? Hänvisa till särskilda verser i din text.

Matteus 25
Är du redo?

I Matteus 25 fortsätter Jesus tala om sin andra ankomst.
I detta kapitel ger han tre liknelser. Dessa liknelser kan hjälpa
oss förstå vad vi måste göra för att vara redo att möta honom,
för att detta möte ska bli en behaglig och härlig upplevelse.

Händelse
Förstörelsen 

av templet i Jerusalem 
(v 5–20)

Jesu Kristi 
andra ankomst

(v 21–55)

Tecken

Löften till
de rättfärdiga
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Förstå skrifterna

Matteus 25

Matteus 25:1–13 – Bröllopsseder i liknelsen om de tio
brudtärnorna

På Jesu tid var det sed att brudgummen och hans vänner begav
sig till brudens hem för att eskortera henne till hans hem.
Bruden åtföljdes också av sina vänner och bekanta. Det var ett
storslaget firande som många människor deltog i. Det ägde
vanligtvis rum på kvällen, då facklor och lampor användes när
människor dansade, sjöng och gladde sig med det nya paret.

Matteus 25:1–13 – Ytterligare hjälp från Joseph Smiths
översättning

Joseph Smith ändrade ”Jag känner er inte” i vers 12 till
”ni känner mig inte” (JST, Matt 25:11). Denna dom beskrivs
i Mosiah 26:25–27.

Studera skrifterna 
Gör aktivitet C och därefter en av de andra tre aktiviteterna
(A, B, eller D) när du studerar Matteus 25.

Liknelsen om de tio brudtärnorna

Äldste Harold B Lee, dåvarande medlem av de tolv apostlarnas
kvorum, sade att brudtärnorna symboliserar ”dem som bekände
sin tro på Kristus” (i Conference Report, okt 1951, s 26).

1. Efter att ha läst liknelsen om de tio brudtärnorna i Matteus
25:1–13, läser du Läran och förbunden 45:56–57 och förklarar
vad oljan i liknelsen representerar.

Talenter (v 15–28) –
En summa pengar (se talent
i Bibelns uppslagsdel)

Efter hans förmåga (v 15) –
Vad han kunde ta hand om

Krävde redovisning av dem
(v 19) – Bad att de skulle
rapportera vad de hade gjort

President Spencer W Kimball sade: ”I vårt liv samlas förbere-
delsens olja droppe för droppe genom ett rättfärdigt leverne.
Närvaro vid sakramentsmötena ger oss olja i lamporna,
droppe för droppe under årens lopp. Fasta, familjebön, hem-
lärarverksamhet, kontroll över kroppens begär, evangeliets
förkunnelse, studier av skrifterna och varje handling av
hängivenhet och lydnad är en droppe som läggs till vårt
oljeförråd” (Faith Precedes the Miracle [1972], s 256).

2. Med tanke på vad du nu vet om den symboliska betydelsen
av denna olja, och hur vi kan anskaffa den, förklara varför de
fem som hade denna olja inte kunde dela med sig till dem
som ingen hade.

Liknelsen om talenterna

Även om en talent var en summa pengar på Jesu tid kan den
också representera allt det som Herren har gett oss.

1. Fundera under din läsning av Matteus 25:14–30 över de
belöningar som var och en av de tre männen i liknelsen om
talenterna fick och förklara varför de var och en fick dessa
belöningar.

2. Vilka ord vill du använda som förklaring till varför den tredje
mannen inte använde sin talent på samma sätt som de två
andra? Finn ett skriftställe som kan uppmuntra en person
som idag löper risk att gå miste om välsignelser, därför att han
eller hon har liknande problem. Skriv upp detta skriftställe
i din anteckningsbok och förklara varför du tror att det kan
vara till hjälp.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Matteus 25:40

1. Liknelsen om fåren och getterna finns upptecknad i Matteus
25:31–46. Dess kanske viktigaste tanke finns formulerad
i vers 40. Med utgångspunkt från vad du kan lära dig i de
övriga verserna och utifrån vad du redan känner till om
evangeliet, förklara vad följande syftar på i vers 40. Var så
fullständig som möjlig i dina svar.

• ”Kungen”

• ”Dem” (vilka kungen talade till)

• ”Dessa minsta som är mina bröder”

2. Skriv upp de sex ting som Jesus sade att fåren gjorde vilket
ledde till att de belönades med en plats vid hans högra sida.
För vart och ett av dessa sex förslag på hur man hjälper en
person med timliga behov, ge ett förslag på hur vart och ett
av dem kan representera ett andligt behov och vad du kan
göra för att tillgodose detta andliga behov.

Foga samman

Med utgångspunkt från vad du har läst i de tre liknelserna i
Matteus 25, vilka tre huvudtankar skulle du vilja tala om, om
du blev ombedd att hålla ett tal på sakramentsmötet om hur
man förbereder sig för Jesu Kristi andra ankomst? Hänvisa till
ett skriftställe i Matteus 25 för varje tanke.
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Matteus 26
”Min stund är nära”

I början av Matteus 26 är Jesu jordiska verksamhet nästan
avslutad. I tre år reste Jesus runt bland judarna för att under-
visa om sitt evangelium, för att vittna om sin mission i både
ord och handling och att upprätta sin kyrka på jorden. Allt
han gjort fram till dess skulle emellertid inte ha varit till någon
nytta om han inte avslutat det som han förberett sig för att
göra, såsom det upptecknats i Matteus 26–28.

I över tusen år mindes israeliterna hur Herren räddade deras
liv och befriade dem från slaveriet i Egypten genom den
särskilda ceremoni och måltid som kallades för påsk, eller det
osyrade brödets högtid (se 2 Mos 12–13). Den viktigaste delen
av påskmåltiden var det unga, felfria, hanlammet. Under
den första påsken blev de som strök blod från ett lamm på dörr-
posten till sitt hem, såsom de befallts att göra, räddade från
den mordängel som dödade de förstfödda i hela Egyptens land.

Detta lamm symboliserade Jesus Kristus och hur han räddade
oss från syndens och dödens slaveri. Begrunda, med tanke
på detta, hur det måste ha känts för Jesus och hans lärjungar
när de tog del av påskmåltiden på det sätt som beskrivs i
Matteus 26. Strax därefter blev Jesus själv det lamm som
varje påskalamm var en symbol för. Lägg märke till vad Jesus
gjorde för att ersätta påsken med en annan ceremoni och
förordning som ser tillbaka på – snarare än pekar fram mot –
Herrens försoningsoffer. Du kommer troligen att lägga märke
till och känna mycket annat för Frälsaren när du noggrant
läser Matteus vittnesbörd om de händelser som ledde fram till
korsfästelsen av Guds lamm.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 26

Matteus 26:1–5 – Markus 14:1–2; Lukas 22:1–2
Matteus 26:6–13 – Markus 14:3–9; Johannes 12:1–8
Matteus 26:14–30 – Markus 14:10–26; Lukas 22:3–23
Matteus 26:31–35 – Markus 14:27–31; Lukas 22:31–34
Matteus 26:36–46 – Markus 14:32–42; Lukas 22:39–46
Matteus 26:47–75 – Markus 14:43–72; Lukas 22:47–71;

Johannes 18:1–27

Förstå skrifterna

Matteus 26

Matteus 26:23 – ”Den som doppade handen i skålen
tillsammans med mig”

Se ”Förstå skrifterna” för Johannes 13:25 (s 86).

Matteus 26:36–46 – Vad är Getsemane?

Getsemane är en trädgård med olivträd vid foten av Olivberget
(se Luk 22:39). Namnet betyder bokstavligen ”oljepress” – den
plats där olivolja pressades fram från färska oliver, som har en
bitter smak. Det ligger en storslagen symbolik i att Jesus valde
denna plats för att bära människosläktets synder, den plats där
lidandet fick honom att ”blöda ur varje por” (se L&F 19:18),
vilket sålunda möjliggjorde syndernas förlåtelse och slutligen
evigt liv.

Matteus 26:59–60 – Falska vittnen

Lagen krävde två eller tre vittnen innan en man eller kvinna
kunde dödas (se 5 Mos 17:6). De falska vittnen som överste-
prästerna samlade ihop var emellertid oförmögna att få sina
lögner att överensstämma (se Mark 14:55–59). Det är ironiskt
att de judar som ville korsfästa Jesus mycket noggrant följde sin
vittneslag, men att de samtidigt uppenbarligen inte bekymrade
sig om lagen att inte vittna falskt (se 2 Mos 20:16).

Matteus 26:69–75 – Petrus förnekar Jesus

Se ”Förstå skrifterna” för Lukas 22:31–34, 54–62 (s 71).

Med list (v 4) – På ett
oärligt sätt

Dyrbar balsam (v 7) –
Värdefull parfymerad olja

Legioner (v 53) – Stora
grupper (en romersk legion
bestod av ungefär sex tusen
män)

Hädelse (v 65) – Att göra narr
av heliga ting

Bittert (v 75) – Med sorg
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Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Matteus 26.

Den sista måltiden och nattvarden

Som nämndes i inledningen till detta kapitel deltog Jesus och
hans lärjungar i en gemensam påskmåltid (se Matt 26:17–20),
som också var den ceremoni eller förordning som den förjor-
diske Kristus befallde dem att ta del av när han gav Moses lag.
Mitt i denna måltid introducerade Kristus en ny förordning
till åminnelse och gudsdyrkan som vi kallar för sakramentet
(se v 26–29).

1. Föreställ dig att du blivit ombedd att hålla en presentation
om sakramentet för primärbarnen i din församling eller gren.
Gör en översikt eller rita bilder som kan hjälpa dig att förklara
sakramentet på det sätt som Jesus gjorde i Matteus 26:26–29.

Musikens betydelse

1. Vad gjorde Jesus och hans lärjungar, enligt Matteus 26:30,
innan Jesus förde dem till Getsemane?

2. Varför var det viktigt att göra detta?

3. Nämn en psalm som du tror hjälper dig att förstå hur deras
psalm fick Jesus och hans lärjungar att känna sig, och hur den
kan ha varit till hjälp för dem. Förklara varför psalmen är till
stor hjälp för dig.

”Som jag vill” i motsats till ”som du vill”

1. I Matteus
26:36–46 skrev
Matteus ner en
del av vad Jesus
bad om under tre
olika tidpunkter
i Getsemane.
Vilka likheter och
skillnader finns
det mellan dessa
böner?

2. Vad gjorde Jesu
lärjungar medan
Jesus bad? Hur
kan det som han
sade till dem i
Matteus 26:41
symbolisera hans
kamp när han
tänkte på och bad
om vad han
behövde göra?

3. Läs Mosiah 15:7, Tredje Nephi 11:11 och Läran och förbunden
19:19. Skriv i din anteckningsbok upp uttalanden från dessa
verser som beskriver vad det var som motiverade Jesus att
”tömma den bittra kalken” i Getsemane.

4. Skriv kortfattat ner någonting vi kan lära oss att tillämpa i
vårt eget liv genom Jesu föredöme i Getsemane. Berätta också
om en situation då en person i din egen ålder kan behöva
tillämpa detta föredöme som Jesus visade.

Matteus 27
Jesu Kristi korsfästelse

Matteus 26 berättar hur judiska ledare anklagade Jesus för
hädelse på grund av att han sade att han var Guds Son.
Enligt Moses lag var det dödsstraff för hädelse. Men judarna
styrdes av romersk lag och kunde inte avrätta någon utan
romerskt tillstånd. Dessutom var det inte dödsstraff för hädelse
enligt romersk lag. Matteus 27 berättar om hur judarna
förändrade sin anklagelse när de förde Jesus inför Pilatus.
De beskyllde Jesus för att hävda att han var judarnas konung,
vilket ansågs vara förräderi mot den romerska regeringen och
följaktligen straffbart med döden.

Även om Jesu uppståndelse
är det främsta vittnet om att
han är Kristus, påminde oss
äldste Gordon B Hinckley,
dåvarande medlem av de tolv
apostlarnas kvorum, om att
”ingen medlem i denna kyrka
får någonsin glömma det
fruktansvärda pris som vår
Förlossare betalade, när
han gav sitt liv för att alla
människor skulle få leva –
ångesten i Getsemane, den
bittra, hånfulla rättegången,

törnekronan som sargade hans huvud, den blodtörstiga
pöbelns rop inför Pilatus, bördan som han ensam måste bära
på sin mödosamma väg till Golgota, den fruktansvärda
smärtan då spikarna gick genom hans händer och fötter, den
febriga pinan hans kropp utsattes för när han hängde på
korset denna tragiska dag ...

Vi får aldrig glömma det, ty det var här som vår Frälsare, vår
Förlossare, Guds Son gav sig själv som ett ställföreträdande
offer för oss var och en” (Nordstjärnan, mars 1989, s 6).

Medan du läser Matteus 27 vill du kanske markera de delar
som du alltid vill minnas.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 27

Matteus 27:1 – Lukas 23:1; Johannes 18:28
Matteus 27:11–14 – Lukas 23:2–5; Johannes 18:29–38
Matteus 27:15–26 – Markus 15:6–15; Lukas 23:13–25;

Johannes 18:39–40
Matteus 27:27–31 – Markus 15:16–20; Johannes 19:1–16
Matteus 27:32–61 – Markus 15:21–47; Lukas 23:26–56;

Johannes 19:17–42



37

Förstå skrifterna

Matteus 27

Matteus 27:11 – Vad sade Jesus till Pilatus?

När Pilatus frågade Jesus: ”Du är alltså judarnas kung”? svarade
Jesus: ”Du själv säger det.” En bättre översättning av denna
mening lyder: ”Det du säger är rätt.” Med andra ord sade Jesus
att han verkligen var en kung. Se Johannes 18:33–38 för ytter-
ligare information om detta samtal mellan Jesus och Pilatus.

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Matteus 27.

Handlingsfrihet, synd och ånger

Det var nödvändigt för Jesus att dö, men detta innebar inte att
Judas var tvungen att förråda Frälsaren. President George Q
Cannon, som var rådgivare i första presidentskapet, sade: ”Det
var inte förutordinerat att Judas skulle bli en djävul. Han valde
detta själv när han utövade sin handlingsfrihet” (i Brian H Stuy,
sammanst av Collected Discourses, 5 del [1987–1992], 1:236).

1. Slå upp Matteus 26:14–16, 20–25, 45–56 och beskriv de till-
fällen då du tror Judas hade möjlighet att välja att inte förråda
Frälsaren, men istället valde att fortsätta tjäna djävulen, som
frestade honom.

2. Läs Alma 30:60 och berätta vilket samband denna vers har
med Matteus 27:3–5.

3. Varför är det värdefullt för oss att förstå berättelsen om
Judas?

Jesus från Nasaret döms till döden

Anta att du är tidningsreporter och har möjlighet att följa hän-
delserna i Matteus 27:11–66. Skriv en nyhetsrapport om dessa
händelser. Förvissa dig om att du tar med de detaljer som dina
läsare vill känna till, till exempel:

• Vad sade Jesus och Pilatus till varandra?

• Vad tänkte Pilatus om Jesus?

• Vem var Barabbas, och vad hade han att göra med Jesu
rättegång?

Krukmakaråkern (v 7, 10) –
Plats där krukmakare gräver
efter lera

Prygla (v 26) – Slå med piska.
På den tiden hade vanligtvis
piskan bitar av ben, glas eller
metall för att söndertrasa
huden

Vin ... blandat med galla
(v 34) – En drogliknande
blandning som skulle ha
hjälpt till att lindra smärtan

Smädade (v 39) – skymfade,
hånade

Tjäna honom (v 55) – Ta hand
om hans behov

• Vad inträffade före och under korsfästelsen?

• Vad hände efter Jesu död?

En profetias uppfyllelse

Ett av temana i Matteus är att Jesus uppfyllde profetior i Gamla
testamentet. Identifiera och förklara verserna i Matteus 27 som
uppfyller vart och ett av följande skriftställen:

1. Psaltaren 22:2

2. Psaltaren 22:7–9

3. Psaltaren 22:19

4. Psaltaren 69:22

5. Psaltaren 109:25

6. Jesaja 50:6

7. Jesaja 53:4–9

8. Amos 8:9

Varför gjorde Jesus det?

Det är svårt att föreställa sig hur någon kunde gå igenom allt
det som Jesus genomled i Matteus 26–27.

1. Läs Första Nephi 19:9. Hur kunde Jesus uthärda, enligt Nephi?

2. Skriv om dina känslor inför Jesu lidande och att han led allt
detta för dig. Ett annat alternativ är att du med utgångspunkt
från Matteus 26–27 skriver ner minst sju fraser från psalmer
som uttrycker dina känslor för Frälsaren, och vad han utstod.

Matteus 28
Han har uppstått!

President Ezra Taft Benson
sade: ”Världshistoriens
största händelser är de som
påverkar flest människor
under längst tid. Genom
denna måttstock kan ingen
händelse vara viktigare för
enskilda eller nationer
än Mästarens uppståndelse.
Varje själs slutliga upp-
ståndelse som har levt och
dött på jorden har utlovats i
skrifterna” (The Teachings
of Ezra Taft Benson

[1988], s 15; se även 1 Kor 15:22–23).
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Även om det är sant att vi inte kan bli frälsta utan Kristi
lidande och död var inte försoningen fullständig förrän
uppståndelsen var ett faktum. Dessutom är uppståndelsens
realitet beviset för att Jesus är Kristus, vår Frälsare och
Återlösare. Med tanke på detta, hur viktigt är budskapet i
Matteus 28?

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 28

Matteus 28:1–8 – Markus 16:1–8; Lukas 24:1–12;
Johannes 20:1–10

Matteus 28:16–20 – Markus 16:14–18

Förstå skrifterna

Matteus 28

Matteus 28:17 – ”Men några tvivlade”

I Johannes 20:19–29 nämns ett exempel på en person som
tvivlade.

Sabbaten (v 1) – Lördagen, den judiska sabbaten, den sjunde
dagen i veckan (Dagen för sabbaten ändrades till söndagen,
till minne av uppståndelsen.)

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Matteus 28.

Vittnen

1. Skriv upp samtliga vittnen till Jesu uppståndelse i Matteus 28.
Skriv för alla vittnen upp den vers eller de verser där deras
berättelse återges, och berätta hur de kom till insikt om att
uppståndelsen verkligen skett.

2. Vilka likheter finns det mellan det som änglarna sade till
kvinnorna i Matteus 28:7, det som Jesus bad sina lärjungar att
göra i vers 10 och det han bad dem att göra i verserna 18–20?

3. Hur vet du att Jesus har uppstått? (Se L&F 46:13–14; 76:22–23.)
Vad tror du att Herren förväntar sig att du ska göra med din
kunskap? (Se 2 Ne 2:8.)
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Evangeliet enligt Markus
Vem var Markus?
Genom Apostlagärningarna 12:12 vet vi att Markus fullständiga
namn var Johannes Markus. Även om Markus inte var en apostel
verkade han som missionärskamrat till Paulus (se Apg 12:25).
Han verkade också tillsammans med aposteln Petrus, troligen i
Rom (se 1 Pet 5:13). Den information Markus skrev ner i sitt
evangelium hämtade han huvudsakligen från Petrus.

Vem skrev Markus till?
Till skillnad från Matteus gjorde Markus mycket få hänvisningar
till skriftställen och tankar i Gamla testamentet. Han redogör
också mera noggrant för judiskt språk och judiska sedvänjor
(se Mark 5:41; 7:2–4, 34). Av dessa anledningar, och på grund av
att Markus missionsresor gjorde att han fick kontakt med många
hedningar, tycks hans evangelium huvudsakligen ha skrivits
för hedningarna.

Evangeliet med högt tempo
Utan att säga någonting om Jesu föräldrar eller födelse inleds
Markusevangeliet med Jesu dop vid ungefär trettio års ålder.
I detta första kapitel kan vi också läsa om Johannes döparens
verksamhet, hur Satan frestar Jesus, kallandet av några apostlar,
tre särskilda underverk och andra stora underverk.

Detta höga tempo fortgår genom hela detta det kortaste av de
fyra evangelierna. Markusevangeliet beskriver Jesus som en
person med makt och handlingskraft och innehåller fler berät-
telser om underverk än något av de andra evangelierna. Men
förutom Jesu gudomliga och kraftfulla sidor visar detta evan-
gelium Jesu mänskliga sida. Markus nämner oftare än någon
annan evangelieförfattare att Jesus tog sig tid att vara ensam och
att vila (se Mark 4:38; 6:31; 7:24; 8:13).

Endast i Markus
Omkring nittio procent av verserna i Markus finns också i ett
eller flera av de andra evangelierna. Vissa saker finns emellertid
endast i Markus, däribland följande:

• Liknelsen om den växande sådden (se Mark 4:26–29)

• Hänvisning till Jesus som snickare (se Mark 6:3)

• Den blinde mannen som botas gradvis (se Mark 8:22–26)

• En ung lärjunge som sprang bort från soldaterna när Jesus
greps (se Mark 14:50–52; den unge mannen kan ha varit
Markus själv)

Du vill kanske ha ett ställe i din anteckningsbok där du skriver
ner nya intryck du får om Frälsaren, allteftersom du läser
Markus vittnesbörd om honom.

Markus 1
Början av Jesu verksamhet

Om Matteus antecknade mycket av det Jesus sade så betonade
Markus det som Frälsaren gjorde. Markus verkar så angelägen
att skriva om Jesu handlingar att han ger en mycket knapp-
händig historisk bakgrund, och i det första kapitlet inleder han
med vad Jesus gjorde bland folket. Innan du alltför snabbt går
över till kapitel 2, ta dig tid att begrunda vad vi kan lära oss
om Jesus genom berättelserna i kapitel 1.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 1

Markus 1:1–11 – Matteus 3; Lukas 3:1–22; Johannes 1:19–34
Markus 1:12–15 – Matteus 4:1–17; Lukas 4:1–15
Markus 1:16–20 – Matteus 4:18–22; Lukas 5:1–11
Markus 1:21–28 – Lukas 4:31–37
Markus 1:29–34 – Matteus 8:14–17; Lukas 4:38–41
Markus 1:35–39 – Matteus 4:23–25; Lukas 4:42–44
Markus 1:40–45 – Matteus 8:1–4; Lukas 5:12–16

Förstå skrifterna

Markus 1

Synagoga (v 21, 23, 29, 39) –
Judisk plats för gudsdyrkan

Överväldigades (v 22) –
Blev häpna, mycket förvånade

Tig! (v 25) – Var tyst!

Enslig plats (v 35) – Plats
där man kan vara ensam
(ödemarken)

Det är därför jag har gått ut
(v 38) – Detta är anledningen
till att jag kom

Spetälsk (v 40) – Person med
hudsjukdom
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Markus 1:1 – ”Glädjebudet om Jesus Kristus”

Även om det är sant att Jesus Kristus grundade sin kyrka under
sin jordiska verksamhet var det inte första gången som evan-
geliets plan kungjordes för världens människor. Evangeliet pre-
dikades i själva verket från och med den första familjen, Adam
och Eva, i den här världen (se Moses 5:5–12), och till och med
före världens begynnelse (se 1 Pet 1:18–20).

Markus 1:2–11 – Johannes döparen

Se inledningen till Matteus 3 (s 11–12) för ytterligare information
om Johannes.

Markus 1:44 – Varför bad Jesus dem som han hade botat,
att inte berätta för någon vad han hade gjort?

Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 16:20 (s 24).

Studera skrifterna 
Gör en av följande aktiviteter (A eller B) när du studerar
Markus 1.

Förberedelse av vägen

Markus inleder sitt vittnesbörd med att beskriva händelser som
beredde vägen för Jesu Kristi verksamhet. Redogör kortfattat
för vilken händelse som Markus beskrev i vart och ett av följande
fyra skriftställen, och hur du tror att de hjälpte till att bereda
vägen för vad som skulle komma att ske under Jesu jordiska
verksamhet: Markus 1:2–8, 9–11, 12–13, 16–20.

Vad lär vi oss av underverk?

I Markus 1 kan vi läsa om tre olika underverk som Jesus utförde
och det står också att han botade ”många” (v 34). I Markus 1:38
sade Jesus att en viktig del av hans verksamhet bland folket var
att predika evangeliet. Fundera i detta sammanhang över vad
vi kan lära oss om Jesus och hans evangelium från varje under-
verk som han utförde. När du till exempel studerar det under-
verk som beskrivs i Markus 1:40–44, besvara då följande frågor:

1. Vad kan du lära dig av den spetälske om hur man kommer
till Frälsaren och blir välsignad av honom?

2. Vad kan du lära dig om Frälsaren av det sätt varpå han
bemötte den spetälske?

3. Den som var spetälsk ansågs för ”oren” under Moses lag.
Att vara syndig är att vara andligt oren. Läs Markus 1:40–44
på nytt och förändra ordet spetälsk till syndare. Vad lär oss
detta om synden?

Markus 2
”Dina synder är förlåtna”

Som nämns i Markus 1:38 hade Jesus som främsta uppgift att
predika evangeliet, inte att utföra underverk. Hans underverk

var yttre fysiska symboler för vad han andligen kan göra
för oss. I Markus 2 kan vi läsa om ett tillfälle då Jesus lärde
denna princip.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 2

Markus 2:1–22 – Matteus 9:2–17; Lukas 5:17–39
Markus 2:23–27 – Matteus 12:1–8; Lukas 6:1–5

Förstå skrifterna

Markus 2

Markus 2:23–28 – Regler för sabbaten

Se inledningen till Matteus 12 i denna handledning (s 20).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Markus 2.

Fånga budskapet

Besvara följande frågor under dina studier av Markus 2:1–12:

1. Varför kan det som Jesus först sade till den lame mannen,
tyckas märkligt?

2. Hur skulle du besvara den fråga som Jesus ställde i
Markus 2:9? Vad tror du han menade när han ställde denna
fråga? (Se v 10.)

Häda (v 7) – Att håna heliga
ting eller göra falska anspråk
på att besitta gudomlig kraft

Tullindrivare (v 15–16) –
De som tog upp skatt



41

3. Synd är inte orsak till alla sjukdomar, men den är mer
destruktiv än så. Tyvärr är det svårare att upptäcka synd
och förlåtelse än det är att se den fysiska sjukdomens följder
och symptom. Vad tror du Jesus försökte lära dem som såg
på, genom att både förlåta mannen för hans synder och bota
honom från hans handikapp?

Markus 3
Jesus drar till sig 

stor uppmärksamhet

Vi vet inte hur många människor som omvändes och blev
medlemmar i kyrkan under Jesu liv. Det tycks som om det var
ganska få, men Markus skriver att ett stort antal människor
var intresserade av Jesus – särskilt när de såg eller hörde talas
om hans underverk. Markus 3 innehåller en uppteckning om
det växande intresset för Jesus, och visar hur motståndet växte
från de som innehade positioner av makt och ledarskap när
han blev mer känd, och hur de försökte förödmjuka honom
i folkets ögon.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 3

Markus 3:1–6 – Matteus 12:9–14; Lukas 6:6–11
Markus 3:7–12 – Matteus 12:15–16
Markus 3:13–19 – Matteus 10:2–4; Lukas 6:12–16
Markus 3:20–30 – Matteus 12:22–37
Markus 3:31–35 – Matteus 12:46–50; Lukas 8:19–21

Förstå skrifterna

Markus 3

Förtvinad (v 1) –
Invalidiserad, missformad

Förstockade (v 5) –
Hårdhjärtade

Herodes anhängare (v 6) –
Judar som stödde Rom, och
särskilt Herodes, den lokale
styresmannen

Till reds (v 9) – Redo och
tillgänglig för honom

Plåga (v 10) – Sjukdom

Beelsebul (v 22) – Satan

Plundra (v 27) – Stjäla

Hädar den heliga anden
(v 29) – Avsiktligt förnekar
Kristus

Markus 3:8 – Idumeen, Tyros och Sidon

Se medföljande karta.

Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Markus 3.

Betydelsen av våra motiv

Den berättelse som återges i Markus 3:1–6 ger oss en intressant
inblick i fariseernas tankevärld. När du studerar dessa verser,
besvara följande frågor:

1. Vad sökte fariseerna efter när de bevakade Jesus? (Se även
inledningen till Matteus 12 i denna studievägledning, s 20.)

2. Från vem kommer förmågan att bota?

3. Vad säger denna händelse oss om vad som var viktigt för
Jesus och vad som var viktigt för fariseerna?

4. Kan du nämna några exempel på vad människor gör idag
på sabbatsdagen, som snarare är uttryck för världsliga
traditioner än inspiration från Gud?

Kristi familj

I Markus 3:31–35 påstod inte Jesus att hans mor och familj inte
var viktiga. Han fokuserade återigen uppmärksamheten på vad
som var den viktigaste anledningen till att han kom till jorden.

1. Vad kvalificerar en person att tillhöra Kristi familj, enligt
Markus 3:31–35?

2. Denna lära förtydligades vidare i Mormons bok. Förklara
med egna ord vad det står i Mosiah 5:5–9 om hur vi blir en
del av Kristi familj.

Markus 4
Jesus undervisar med liknelser

Det engelska ordet för liknelse (”parable”) kommer från ett
grekiskt ord med betydelsen ”att sätta bredvid”, eller med
andra ord sätta en sak bredvid någonting annat för att kunna
göra en jämförelse. Jesus återgav liknelser, eller berättelser, om
sådant som människorna var väl bekanta med och som kunde
jämföras med andliga sanningar. Inledningen till Matteus 13

IDUMEEN

Medelhavet

Tyros

Sidon

Jerusalem
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(s 22) förklarar varför Jesus använde liknelser och ger en del
ledtrådar för att tolka deras betydelse.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 4

Markus 4:1–25 – Matteus 13:1–23; Lukas 8:4–18
Markus 4:30–34 – Matteus 13:31–35
Markus 4:35–41 – Matteus 8:18–27; Lukas 8:22–25

Förstå skrifterna

Markus 4

Studera skrifterna 
Gör både aktivitet A och B när du studerar Markus 4.

Möt pressen

1. Föreställ dig att du blivit utsedd att tala om kyrkan till en
grupp tidningsreportrar. Berätta vilken liknelse i Markus 4
som du kan använda för att besvara var och en av följande
frågor:

• Vilken framtid har Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga?

• Varför sänder kyrkan ut så många missionärer?

• Hur förklarar du kyrkans anmärkningsvärda tillväxt,
med tanke på att den är relativt ung jämfört med de flesta
religioner och med tanke på att den hade en mycket
blygsam början i Förenta staternas utkanter?

2. Berätta vilken liknelse som tycks tillämplig på följande utta-
lande av president Gordon B Hinckley: ”Kyrkan växer på ett
förunderligt och underbart sätt . . . Den breder ut sig över
jorden på ett mirakulöst sätt” (i Steve Fidel, ”Members Living
Abroad Outnumber LDS in U. S.”, Deseret News, 26–27
feb 1996, A2; Nordstjärnan, juli 1996, s 34).

Svar på viktiga frågor

Det ställs fyra frågor i Markus 4:35–41. Lärjungarna ställde den
första och den fjärde frågan, Jesus den andra och den tredje.
Inget svar gavs på någon av frågorna, men genom att noggrant
läsa berättelsen, och genom att analysera vad vi vet om Jesus
och hans lärjungar, kan man tänka sig flera möjliga svar.

1. Skriv upp den första frågan och ett svar som du tror att Jesus
skulle kunna ge.

2. Skriv upp den andra och den tredje frågan och besvara dem
som om du var en av lärjungarna.

Vägkanten (v 4) – Hård mark
som trampats ner (till exempel
stig eller väg)

Med det mått ni mäter
(v 24) – Det sätt varpå man
bedömer det man får

Skära (v 29) – Böjd kniv som
man skär säd med

Aktern (v 38) – Bakre delen

Hutade åt (v 39) – Befallde
att upphöra

3. Skriv ner ditt eget svar på den fjärde frågan.

4. Vad skulle någon i vår tid kunna lära sig av en sådan
erfarenhet?

Markus 5
Fler underverk

Jesus utförde underverk för att välsigna människorna och för
att undervisa om viktiga principer. Underverken visade prov
på Jesu gudomliga makt och hans kunskap om de högre lagar
som styr vår jord. Denna förmåga att utföra underverk kräver
de inblandades tro. Fundera under din läsning om under-
verken i Markus 5 över hur de människor som berördes visade
sin tro. Beakta vilka viktiga principer som Jesus lärde ut
genom varje underverk han utförde och genom det sätt som
han utförde dem på.

Du vill kanske hänvisa till informationen om Matteus 8–9
(s 16–17) när du studerar detta kapitel.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 5

Markus 5:1–20 – Matteus 8:28–34; Lukas 8:26–39
Markus 5:22–43 – Matteus 9:18–26; Lukas 8:41–56
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Förstå skrifterna

Markus 5

Markus 5:8–13 – Orena andar far in i svinen

Denna dramatiska berättelse hjälper oss förstå den stora önskan
att få kroppar av något slag som de andar kände som följde
Satan. Vi får inte veta varför Jesus tillät dessa onda andar att
komma in i svinens kroppar eller varför de omedelbart kastade
sig ut i Galileiska sjön. Svin ansågs för orena under Moses lag.
De judar som uppfödde svin bröt följaktligen mot buden. Det
måste i sanning ha varit en mäktig lärdom för dem som bevitt-
nade eller hörde hur de orena andarna befalldes att komma
ut ur mannen och hur de for in i kroppar som förklarats orena.
Det är en symbol för den andliga ödeläggelsen hos dem som
tjänar djävulen.

Markus 5:23 – ”Kom och lägg dina händer på henne,
så att hon räddas till livet”

Om denna vers sade äldste Howard W Hunter, dåvarande
medlem av de tolv apostlarnas kvorum: ”Det här är inte endast
ord av tro från en fader som pinas av sorg utan också en påmin-
nelse till oss att vadhelst Jesus lägger sina händer på lever.
Om Jesus lägger händerna på ett äktenskap, lever det. Om han
tillåts lägga händerna på familjen, lever den” (Nordstjärnan,
maj 1980, s 98).

Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Markus 5.

Sök efter en symbolisk betydelse

Även om det är en verklig händelse som beskrivs i Markus
5:1–20 kan vi också inhämta lärdom av det symboliska i detta
underverk. Om du besvarar följande frågor kan du lättare
tillämpa denna berättelse på dig själv och andra idag.

1. Vilken symbolisk betydelse kan det ligga i det faktum att
mannen med en oren ande bodde bland ”gravarna” (v 2, 5)?

2. Vilka slags problem finns det i vår tid som människor finner
det svårt att ”få bukt med” och som tycks fortsätta även efter
det att de försökt få problemen under kontroll, på samma
sätt som mannen hade ”bundits” till händer och fötter” (v 4)?

3. Vad kan vi lära oss om hur Jesus kan hjälpa oss med våra
svåra problem, genom det han gjorde för denne man?

Oren ande (v 2) – Ond eller
demonisk ande

Jag besvär dig (v 7) –
Jag bönfaller dig

Legion (v 9, 15) – Stor grupp

Bad enträget (v 10, 12, 23) –
Tiggde

Vad gjorde de?

1. I Markus 5:22–43 berättas det om två personer som sökte
Frälsaren för att få hjälp och välsignelser. Läs noggrant
dessa verser och skriv upp vad dessa personer gjorde som
kan utgöra exempel på vad också vi kan göra när vi söker
Frälsarens välsignelser.

2. Vad lärde du dig om Jesus genom dessa två berättelser?

Markus 6
Vem är denne Jesus?

De underverk som Jesus utförde var anmärkningsvärda, men
större delen av folket förstod inte vem Jesus egentligen var.
I Markus 6 kan vi läsa om vad människorna i hans hemstad
tänkte, vad härskaren Herodes tänkte, och vad hans egna
lärjungar, som fortfarande inte förstod honom, tänkte. Fundera
över ditt vittnesbörd om Jesus när du läser detta kapitel och
föreställ dig hur du skulle ha hjälpt människorna förstå Jesus
om du hade varit närvarande när händelserna som beskrivs
i Markus 6 inträffade.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 6

Markus 6:1–6 – Matteus 13:54–58
Markus 6:7–13 – Matteus 10; Lukas 9:1–6
Markus 6:14–15 – Matteus 14:1–2; Lukas 9:7–9
Markus 6:17–29 – Matteus 14:3–12; Lukas 3:19–20
Markus 6:30–56 – Matteus 14:13–36; Lukas 9:10–17;

Johannes 6:1–21
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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
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andras tro och insikt. Även om det bönfallande ropet i
Markus 9:24, ”hjälp min otro!”, kom från en far som önskade
hjälpa sin son, kan det också sägas utgöra en vädjan från
var och en som tror på Frälsaren men som inser behovet av
ytterligare tro och kunskap.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 9

Markus 9:2–32 – Matteus 17:1–23; Lukas 9:28–45
Markus 9:33–50 – Matteus 18:1–9; Lukas 9:46–50

Förstå skrifterna

Markus 9

Förvandlades (v 2) –
Ett tillstånd i vilket en persons
kropp tillfälligt förändras så
att han eller hon kan uthärda
himmelska varelsers närhet
och härlighet

Hyddor (v 5) – I det här fallet
tillfälliga skydd som användes
för andakter och gudsdyrkan

En hydda byggs

Skriftlärda (v 11, 14) –
Män som undervisade
människorna om Moselagens
betydelse

Stum ande (v 17) –
Kunde inte tala

Anden började slita i honom
(v 20) – Han drabbades av
konvulsioner och kramper

Ryckte och slet (v 26) –
Han hade svåra kramper

Stympad (v 43) – Fysiskt
handikappad

Markus 9:43–48 – Att hugga av handen eller foten,
eller riva ut ögat

Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 5:29–30 (s 14). Joseph Smiths
översättning av Markus 9:40–48 ger också ytterligare insikter
i vad Jesus menade i dessa verser.

Markus 9:49–50 – Salt och eld

Under Moses lag saltades offren som en symbol för det eviga
förbundet mellan Herren och hans folk. Det gjorde offret
”behagligt” för Herren. Kristi efterföljare frambär sin själ till
offer åt honom (se Omni 1:26), vilket offer åvägabringar den
Helige Andens renande kraft (eller dopet i eld).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A eller B när du studerar Markus 9.

Utöka din tro

1. Vad var problemet i berättelsen i Markus 9:14–29?

2. Vad sade Jesus om problemet? (Se v 19, 23, 29.)

3. Vad tror du fadern menade med det han sade till Jesus i
vers 24?

4. Hur hjälper denna berättelse dig att öka din tro eller lär dig
hur du ska stärka den?

Markus 10
Sann storhet

Många judar blandade ihop Gamla testamentets profetior om
Messias första ankomst med profetiorna om hans andra
ankomst. De såg fram emot en Messias som likt en erövrande
kung skulle komma med stor makt och härlighet och förgöra
deras fiender. Kristus förgjorde verkligen deras främsta fiender
– synden och döden – men att han besegrade dessa fiender
genom sitt eget lidande och sin död var svårt för de flesta att
förstå. Detta förutsades i Jesaja 53. Sök efter sätt varpå Jesus
försökte undervisa om dessa principer i Markus 10.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 10

Markus 10:1–31 – Matteus 19; Lukas 18:15–30
Markus 10:32–52 – Matteus 20:17–34; Lukas 18:31–43
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Förstå skrifterna

Markus 10

Markus 10:2–12 – Jesu lärdomar om äktenskap och
skilsmässa

Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 19:3–12 (s 27).

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Markus 10.

Storhet i himmelriket

I berättelsen i Markus 10:17–22 ville en man som ägde mycket
veta vad han kunde göra för att få evigt liv, och i verserna 35–45
kan vi läsa om hur Jakob och Johannes ville få hedersplatserna
vid Frälsarens sida i evigheterna.

1. Jämför dessa två berättelser om människor som ville uppnå
storhet i himmelriket genom att göra följande uppställning
i din anteckningsbok, och fylla i den med information som du
finner i Markus 10.

2. Vad lärde Jesus i Markus 9:33–37 om vad det innebär att
vara stor?

3. Hur kan man enligt Markus 10:28–30 jämföra världslig storhet
med vad Jesus Kristus erbjuder dem som kvalificerar sig för
evigt liv?

4. Vad lär oss Markus 10:32–34 om Frälsarens storhet?

5. Vad kan du göra med ditt liv för att bli stor i Guds ögon?

Botad från blindhet

1. Skriv upp vad mannen i Markus 10:46–52 gjorde för att bli
botad från blindhet.

2. Vad lär oss denna berättelse om Frälsaren och vad han kan
göra för oss?

Vem?

Jakob och 
Johannes

(Mark 10:35–45)

En man som ägde
mycket

(Mark 10:17–22)

Vad de inte 
förstod

Vad Jesus 
lärde dem

Bestämmelse (v 5) – Bud

Äktenskapsbrytare (v 11) –
Person som har sexuella
relationer med någon han inte
är gift med

Bedrövad (v 22) – Mycket
ledsen

Prygla (v 34) – Piska

Lösen (v 45) – Betalning för att
befria någon från fångenskap

Markus 11–12
Vad Jesus gjorde och lärde under

sin sista vecka

Markus 11 inleds omkring tre år efter Jesu dop. Inom en vecka
skulle han komma att korsfästas. Händelserna i Markus 11–16
inträffade under påskveckan – en tidpunkt då judar från alla
håll samlades i Jerusalem för att offra i templet. Det var en
enastående möjlighet för Jesus att bära sitt sista vittnesbörd
för ett stort antal människor samtidigt som han förberedde sig
att som Guds lamm offra sig för hela människosläktets
återlösning.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 11–12

Markus 11 – Matteus 21:1–27; Lukas 19:29–48; 20:1–8;
Johannes 12:14–19

Markus 12:1–12 – Matteus 21:33–46; Lukas 20:9–19
Markus 12:13–44 – Matteus 22:15–46; Lukas 20:20–47; 21:1–4
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Topografisk karta

Förstå skrifterna

Markus 11

Markus 11:1–10 – Vad betyder det att Jesus red in i staden
på en åsna?

Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 21:1–11 (s 29).

Markus 11:15–18 – Varför fanns det växlare och människor
som köpte och sålde i templet?

Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 21:12–13 (s 29–30).

Markus 11:12–14, 20–21 – Fikonträdet som inte bar frukt

Jesus förklarade inte varför
han förbannade fikonträdet,
men lite kunskap om fikonträd,
tillsammans med de omstän-
digheter som beskrivs i skrif-
terna, hjälper oss förstå sym-
boliken i det som Jesus gjorde.
Det slags fikonträd som nämns
i Markus 11 frambringar tidiga
fikon, även innan det har fullt
med blad. Den stora fikon-
skörden kommer senare. Om
ett träd inte frambringar tidiga
fikon kommer det inte alls att

frambringa någon frukt det året. Ett träd med blad (vilket både
Markus och Matteus beskrev) bör också bära frukt, men detta
träd var förvissnat. Man kan säga att det såg ut som om trädet
bar frukt, men i själva verket fanns det ingen. Det påminde om
de judiska ledarna på Jesu tid. De verkade rättfärdiga, men det
var en hycklande och tom rättfärdighet. Följaktligen förbannade
Jesus detta hycklande träd därför att det var en symbol för
tillståndet hos dem som var ledare för Guds förbundsfolk.

I Markus står det att trädet inte hade frukt därför att tiden inte
var inne. I Joseph Smiths översättning är emellertid detta
påstående borttaget. Det står där att eftersom det fanns blad
på trädet borde det ha burit frukt.

Något otalt med (v 25) – Dåliga känslor inför någon
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Markus 11:30–32; 12:12 – Översteprästerna, de skriftlärda
och äldsterna ”var rädda för folket”

Jesus fördömde stän-
digt de judiska ledarna
för deras hyckleri
(se till exempel Mark
12:38–40). Markus
11–12 antyder att källan
till deras hyckleri var
högmod. Som president
Ezra Taft Benson lärde:
”De högmodiga fruktar
människors domar mer
än Guds. (Se L&F 3:6–7;
30:1–2; 60:2). ’Vad
kommer människor att
tänka om mig?’”
(Nordstjärnan, juli 1989,
s 4.)

Markus 12

Markus 12:18–27 – Äktenskap i uppståndelsen

Se ”Förstå skrifterna” för Lukas 20:27–38 (s 70).

Markus 12:28–34 – ”Något större bud än dessa finns inte”

Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 22:36–38 (s 30).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Markus 11–12.

Hur skulle de ha kunnat svara?

Föreställ dig att du har fått möjlighet att tala till människorna
som beskrivs i Markus 11:1–11. Skriv upp hur du tror att de
skulle ha svarat på nedanstående frågor.

1. Till de två lärjungarna: Varför gav Jesus särskilda instruktioner
om hur ni skulle få tag i åsnan? Vad tänkte ni när ni fick
åsnan på detta sätt?

Pressgrop (v 1) – Den plats
där saften från vingårdens
frukt samlades

Arrenderade ut (v 1) –
Hyrde ut

Arvtagaren (v 7) – Den som
har rätt att ärva någonting

Snärja honom (v 13) –
Lura honom

Ser inte till personen (v 14) –
Behandlar alla lika

Hycklade (v 15) – Låtsades
att vara rättfärdiga när de inte
var det

Bild och namn (v 16) –
Det som var inristat på myntet

Äter änkorna ur husen
(v 40) – Berövar andra vad
som tillhör dem

Två kopparslantar; ören
(v 42) – Pengar med mycket
lite värde

Fikongren med fikon
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2. Till åsnans ägare: Varför
lät du Jesu två lärjungar
ta din åsna?

3. Till en av de människor
som lade ut en mantel
på vägen och ropade
Hosianna: Vem tror du
att Jesus är? Varför hedrar
du honom?

Tolka symboliken

Fundera noggrant över berättelsen om fikonträdet i Markus
11:12–14, 20–23, och över förklaringen som ges i ’Förstå
skrifterna’ för Markus 11. Vilken slags person tror du att det
fikonträd som Jesus förbannade kan tänkas representera i vår
tid? Förklara hur en sådan person kan tänkas handla eller tala.

Vad man inte ska göra

Välj tre handlingssätt eller inställningar som de judiska ledare
visade prov på vilka opponerade sig mot eller ifrågasatte Jesu
berättelser och lärdomar i Markus 11:27–12:40. Förklara hur
detta handlingssätt eller dessa attityder kan hindra en person
från att andligen utvecklas.

Vad är budskapet?

En stor del av Markus 11–12 handlar om hur judiska ledare
motsatte sig Jesus. I Markus 12:41–44 kan vi läsa om en kvinna
som inte alls var lik dem.

1. På vilket sätt är änkan ett
exempel på det som Jesus
lärde i Markus 12:29–34?

2. Formulera budskapet
i Markus 12:44 med egna
ord och förklara vad
du tror att Jesus Kristus
undervisade folket om.

3. Skriv om någonting i ditt
liv som du kan förändra
för att bättre följa änkans
exempel på offervillighet
och lydnad. (Det måste
inte röra sig om pengar.)

Markus 13
Tecken på Kristi andra ankomst

Mindre än en vecka före sin korsfästelse talade Frälsaren om
sin andra ankomst. En del judar förkastade Jesus under hans

jordiska verksamhet eftersom de inte trodde att han uppfyllde
Gamla testamentets profetior angående Messias ankomst –
särskilt dem som talade om att han skulle komma i härlighet
och för att döma. Gamla testamentets profetior om Kristus tar
emellertid både upp tecken för hans första och andra ankomst.
Det måste ha tröstat hans lärjungar att veta att även om han
uppfyllt många profetior så skulle han återkomma och uppfylla
allting som uttalats av profeterna angående Messias. Eftersom
mycket av det som Jesus Kristus sade i Markus 13 handlar
om de sista dagarna bör vi som lever i denna tid vara särskilt
intresserade av dessa skriftställen.

Joseph Smiths översättning av Markus 13 är identisk
med Joseph Smiths översättning av Matteus 24, med andra
ord Joseph Smiths skrifter 1.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 13

Markus 13 – Matteus 24; Lukas 21:5–36; Joseph Smiths skrifter 1

Förstå skrifterna

Markus 13

Markus 13:14 – ”Vanhelgande skändligheten”

Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 24:15 (s 33).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Markus 13.

Var på er vakt!

Jesus uppmanade sina efterföljare att ”se upp”, ”vara på sin
vakt”, ”ta sig i akt”, och ”hålla sig vakna” i den predikan som
upptecknats i Markus 13 (se v 5, 9, 23, 33, 35, 37). Skriv upp
åtminstone tre saker i detta kapitel som de troende kan vara på
sin vakt inför och därigenom vara beredda på att möta Herren.

De utvalda (v 20, 27) – Människor som hör till förbundet
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Markus 14
De sista timmarna i Jesu jordiska liv

Översteprästerna, de skriftlärda och judarnas äldster kunde inte
förvirra Jesus och få honom att göra misstag inför de männi-
skor som samlats i Jerusalem för påskhögtiden. I verkligen
hade de judiska ledarna blivit tystade av Jesus. Några av dessa
korrupta ledare tyckte att enda sättet att hindra Jesus från
att bli ett ännu större hot mot deras ställning och deras makt
var att låta döda honom. Jesus kände till deras önskningar och
förberedde sig på att ge sitt liv. Några av historiens viktigaste
händelser finns upptecknade i Markus 14–16. Ta god på dig när
du läser och begrundar de heliga händelserna i dessa tre sista
kapitel i Markus.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 14

Markus 14:1–2 – Matteus 26:1–5; Lukas 22:1–2
Markus 14:3–9 – Matteus 26:6–13; Johannes 12:1–8
Markus 14:10–16 – Matteus 26:14–19; Lukas 22:3–13
Markus 14:17–31 – Matteus 26:20–35; Lukas 22:14–39;

Johannes 13
Markus 14:32–42 – Matteus 26:36–46; Lukas 22:40–46
Markus 14:43–72 – Matteus 26:47–75; Lukas 22:47–62;

Johannes 18:1–27

Förstå skrifterna

Markus 14

Osyrat bröd (v 1, 12) – Bröd
som gjorts utan jäst och som
är en del av påskmåltiden

List (v 1) – Oärlighet

Nardusbalsam (v 3) – En
dyrbar olja som luktade gott

Tre hundra denarer (v 5) – En
årslön för en vanlig arbetare

Förråda (v 10, 18) – Att vända
sig mot och överlämna till
fienden

Abba (v 36) – Ett ord som
betyder ”fader”

Slet sönder sina kläder
(v 63) – Tecken på att han var
upprörd

Markus 14:3–9 – En kvinna smörjer Jesus med balsam

I Johannes 12:3
står det att denna
kvinna var Maria,
syster till Marta och
Lasaros, som Jesus
uppväckte från de
döda (se Joh 11).
Denna handling
att utgjuta högst
dyrbar olja visade
hennes djupa
respekt för Jesus
och var en akt
av gudsdyrkan.
Dessutom var det
en sed att smörja
kroppen innan den
begravdes. Jesus
använde denna
händelse som en möjlighet att åter igen berätta för sina lärjungar
att han förberedde sig på att ge sitt liv – en sanning som de flesta
av lärjungarna inte tycktes förstå eller ville tro på.

Markus 14:20 – ”Han som doppar i skålen tillsammans
med mig”

Se ”Förstå skrifterna” för Johannes 13:25 (s 86).

Markus 14:32–42 – Getsemane

Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 26:36–46 (s 35).

Markus 14:33 – Varför kom ”bävan och ångest”
över Jesus?

Försoningens lidande började i Getsemane. President Joseph
Fielding Smith förklarade: ”Det finns inte någon av oss . . . som
har gjort något som varit fel och därefter inte blivit ledsen och
önskat att det var ogjort. Vi drabbades av samvetskval och
kände oss mycket eländiga . . . Men här [i Getsemane] bar Guds
Son bördan av mina överträdelser och era överträdelser och
varje själs överträdelse som tar emot Jesu Kristi evangelium. . . .
Han bar bördan – vår börda. Jag lade någonting till den. Det
gjorde ni också. Det gjorde alla andra också. Han tog själv på
sig den för att betala det pris som var nödvändigt för att jag
skulle bli befriad – att ni skulle bli befriade – från straffet på
villkor att vi tar emot hans evangelium och är sanna och trofasta
mot det” (Fall – Atonement – Resurrection – Sacrament [tal vid
Salt Lake Institute of Religion, 14 jan 1961], s 8).

Markus 14:54–59 – Falska vittnen

Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 26:59–60 (s 35).

Markus 14:66–72 – Petrus förnekar Jesus

Se ”Förstå skrifterna” för Lukas 22:31–34, 54–62 (s 71).

Svor han och bedyrade (v 71) – Förkunnade med ed eller
lovade dyrt och heligt
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Studera skrifterna 
Gör aktivitet A eller B när du studerar Markus 14.

Hur högt värderar du Frälsaren?

I Markus 14:3–11 kan vi läsa om två människor som visade hur
högt de värderade Frälsaren.

1. Hur visade kvinnans handlingar att hon satte större värde
på Frälsaren än på pengar?

2. Hur visade Judas handlingar att han satte större värde på
pengar än på Frälsaren?

3. På vilka sätt kan du visa att du älskar Frälsaren mer än
jordiska ägodelar?

”Oändlig är kärleken”

I psalmen ”Oändlig är kärleken” sjunger vi om hur förundrade
vi är över den kärlek som Jesus erbjuder oss genom sin försoning
(se Psalmer, nr 125). Välj från Markus 14 ut två ting som Jesus
gjorde och som ”förundrar” dig och hjälper dig att känna större
uppskattning för honom. Skriv om dessa två ting och berätta
varför de gör dig förundrad och fördjupar din kärlek, respekt
och uppskattning för Frälsaren.

Markus 15
Jesus blir korsfäst

Försoningen tog sin början i Getsemane och i Markus 15 ges
en beskrivning av hur den fullbordades på korset på Golgota.
Äldste James E Talmage, som var medlem av de tolv apost-
larnas kvorum, skrev att ”döden på korset var både den lång-
sammaste och smärtsammaste avrättningsform, som fanns.
Offret levde vanligen i flera timmar och ibland i dagar ... När
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döden äntligen kom som en välkommen befriare, så skedde
det genom att offret var fullständigt utmattat av den intensiva
och oupphörliga smärtan” (Jesus Kristus, s 643). I Läran
och förbunden 19:16–19 beskrev Jesus den smärta han kände
i Getsemane, som tycks ha varit större och mer intensiv än
hans lidande på korset. Som det står i en av våra psalmer:
”Det ej av mänska kan förstås den pina han utstod. Vi veta
dock det var för oss som fritt han gav sitt blod” (”Jag ser långt
bort en kulle grön”, Psalmer, nr 126). Ha i åtanke, när du läser
detta kapitel, att det ”var för oss som fritt han gav sitt blod”.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 15

Markus 15:1–19 – Matteus 27:2, 11–30; Lukas 23:1–25;
Johannes 18:28–19:16

Markus 15:20–41 – Matteus 27:31–56; Lukas 23:26–49;
Johannes 19:16–37

Markus 15:42–47 – Matteus 27:57–61; Lukas 23:50–56;
Johannes 19:38–42

Förstå skrifterna

Markus 15

Markus 15:34 – ”Min Gud, min Gud, varför har du
övergett mig?”

Dessa ord finns också i den messianska profetian i Psaltaren 22:2.
Uppenbarligen var det nödvändigt att Fadern drog sig undan
Sonen för att en fullständig och fullkomlig försoning skulle
fullbordas. Jesus ”nedsteg” verkligen ”under allt” (L&F 88:6).

Pilatus (v 1–15) –
Den romerske styresmannen
i Jerusalem

Vid högtiden (v 6) – Påsken

Oroligheterna (v 7) –
Uppror mot regeringen

Vin med myrra (v 23) –
En blandning som kunde
lindra smärta

Kasta lott om dem (v 24) –
De spelade om vem som
skulle få kläderna

Smädade honom (v 29) –
Hånade honom

Skymfade (v 32) –
Förolämpade
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Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Markus 15.

Han vet och förstår

I Alma 7:11–13 kan vi läsa att Frälsaren led som han gjorde för
att han skulle veta hur han skulle kunna hjälpa människorna med
alla deras prövningar och lidanden. Skriv med utgångspunkt
från Markus 15 upp åtminstone tre olika slags erfarenheter som
människor kan ha idag vilka kan påminna om de erfarenheter
Jesus utstod. Ge för varje erfarenhet du nämner en skriftställe-
hänvisning som visar att också Jesus erfor denna prövning.

Markus 16
”Han är inte här”

I Markus 15:40–41 berättas om en särskild grupp kvinnor
som var hängivna efterföljare till Jesus. Det måste ha varit
mycket svårt för dem att bevittna hur någon som de hade
kommit att vörda och älska fick lida på detta sätt, särskilt som
vi inte vet hur mycket de förstod om uppståndelsen. Även
om Jesus hade talat om uppståndelsen med sina efterföljare
verkade det inte som om de förstod (se Mark 9:31–32). På
grund av sin hängivenhet stannade dessa kvinnor kvar vid
korset tills Jesus hade dött och de följde efter för att se var han
begravdes (se Mark 15:47). De kunde inte göra någonting
för Jesu kropp eller hans grav på sabbaten, men de begav sig
dit vid tidigast möjliga tillfälle efter sabbaten. Försök under
din läsning av Markus 16 föreställa dig vad de kan ha tänkt
och känt.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Markus 16

Markus 16:1–8 – Matteus 28:1–8; Lukas 24:1–12;
Johannes 20:1–10

Markus 16:9–11 – Matteus 28:9–10; Johannes 20:11–18
Markus 16:12–13 – Lukas 24:13–35
Markus 16:14–18 – Matteus 28:16–20; Lukas 24:44–49
Markus 16:19–20 – Lukas 24:50–53

Förstå skrifterna

Markus 16

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A eller B när du studerar Markus 16.

Vad skulle du ha sagt?

Föreställ dig att du såg och gjorde vad dessa trofasta kvinnor
såg och gjorde, såsom det upptecknats i Markus 15:40–41, 47;
16:1–11. Skriv upp vad du skulle säga till en vän som betvivlar
Jesu Kristi uppståndelse. Förklara för denna vän hur du kände
dig och varför du agerade som du gjorde under de tre sista
dagarna.

Ge exempel

1. Läs Markus 16:14–18. Vad bad Jesus sina lärjungar att göra
när han uppenbarade sig för dem? Vad lovade han dem?

2. Skriv upp åtminstone ett exempel från vår tid som visar
att de tecken som Jesus utlovade har uppfyllts. Kan du inte
komma på några så tala med dina föräldrar, dina lokala
ledare i kyrkan eller en återvänd missionär.

Förebrådde (v 14) – Anmärkte på
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Evangeliet enligt Lukas
Vem var Lukas?
Lukas, som skrev detta evangelium och Apostlagärningarna,
var grekisk läkare. Han var inte jude, men väl utbildad inom
grekisk kultur. Lukas var troligen inte ögonvittne till Frälsarens
jordiska verksamhet men han fick höra talas om Jesus av
aposteln Paulus och andra missionärer. Han gav sig ut på många
missionsresor tillsammans med Paulus (se Apg 16:10; 2 Tim 4:11),
och bevittnade kyrkans tillväxt bland hedningarna.

Varför skrevs denna bok?
Lukas skrev detta vittnesbörd till
sin vän Theofilos, som troligen
var en grekisk konvertit, för
att denne skulle lära känna san-
ningen om Jesus Kristus. Uppen-
barligen fanns det många andra
redogörelser för vad Jesus sade
och gjorde, några sanna och
andra inte sanna. Det tycks som
om Lukas hade en icke-judisk
åhörarskara i åtanke eftersom
han förklarar betydelsen av
många hebreiska ord och återger
ett flertal berättelser om Jesu
handlingssätt mot icke-judar.

Hur skiljer sig denna bok från Matteus
och Markus?
Matteusevangeliet skrevs för att visa judarna att Jesus uppfyllde
de gammaltestamentliga profetiorna om den utlovade Messias
(se inledningen till Matteusevangeliet på s 9). Markus visade
upp Jesus som Guds mäktige Son som utförde många under-
verk, varav det största var försoningen (se inledningen till
Markusevangeliet på s 39). Som icke-jude hade Lukas ett unikt
perspektiv på Jesu Kristi evangelium. Lukas vittnesbörd är det
längsta evangeliet. Det innehåller mycket information som inte
nämns av de andra evangelieförfattarna. Han insåg att evan-
geliet var till för alla människor, inte bara judarna, och han fram-
höll att Jesus led och dog för alla vår himmelske Faders barn.

Endast i Lukas
Här följer några av de lärdomar som endast återfinns i Lukas:

• Gabriels besök hos Sakarias och Maria (se Luk 1:5–20, 26–38)

• Detaljer kring Jesu Kristi födelse i Betlehem (se Luk 2:1–20)

• Symeons och Hannas vittnesbörd (se Luk 2:21–38)

• Den tolvårige Jesus i templet (se Luk 2:40–52)

• Liknelser som återfinns i Lukas 10–19

• Sjuttiotvå blir kallade (se Luk 10:1–16)

• Hur Kristus blödde från varje por i Getsemane (se Luk 22:44)

• Jesus sade till förbrytaren på korset att han skulle vara
tillsammans med honom i paradiset (se Luk 23:39–43)

Lukas 1
Två mirakulösa födelser förutsagda

I Lukas 1 upptäckte två kvinnor, som normalt sett inte bör få
barn, att genom ett Guds underverk skulle var och en av dem
få en son. En av dessa kvinnor ansågs för gammal för att få
barn och den andra var en ung kvinna, en jungfru, som ännu
inte var gift. Beakta under din läsning av detta kapitel vilka
dessa kvinnor var, vilka deras barn skulle bli och varför deras
födelser särskilt omnämns.

Förstå skrifterna

Lukas 1

Härstammade (v 5) –
Var släkt med

Ofruktsam (v 7) – Kunde
inte få barn

Vara till åren (v 7, 18) –
Mycket gammal

Fullgjorde (v 8) – Utförde

Havande (v 24) – Gravid

Skam (v 25) – Elisabet och
andra gifta kvinnor som inte
hade några barn kände det
som om andra såg ner på dem
för att de inte hade några

Trolovad (v 27) – Förlovad
(se även ”Förstå skrifterna”
för Matteus 1:18–19, s 10)

Ringa (v 48) – Enkla

Omskärelse (v 59) –
Kännetecken som ingick i det
abrahamitiska förbundet
för manliga israeliter under
Gamla testamentets
tidsutdelningar

Frälsningens horn (v 69) –
Tempelaltaret var dekorerat
med ett tjurhorn i varje hörn
som symboliserade Guds
förmåga att frälsa
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Lukas 1:3 – Vem var Theofilos?

Theofilos var den vän som Lukas skrev sitt evangelium till.
Troligen var han en icke-jude som antingen var medlem i kyrkan
eller som undersökte den, och Lukas ville att han skulle lära
känna sanningen (se Luk 1:3–4).

Lukas 1:17 – ”Elias ande och kraft”

Elia var en profet i Gamla testamentet. Profeten Joseph Smith
förklarade: ”Elias’ ande är att bereda vägen för en större
Gudsuppenbarelse . . . det prästadöme som Aron ordinerades
till” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 290). Johannes döparen
uppfyllde denna roll på varje tänkbart sätt. Han bar aronska
prästadömet och han beredde vägen för de större lärdomar och
förordningar som skulle komma genom Jesus Kristus.

Lukas 1:19 – Vem var Gabriel?

Profeten Joseph Smith sade att Gabriel är densamme som
profeten Noa i Gamla testamentet.

Lukas 1:31 – ”Ge honom namnet Jesus”

Jesus är den grekiska formen av det hebreiska namnet Josua
eller Jesua. Det betyder ”Gud hjälper” eller ”Frälsare”.

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Lukas 1.

Två mirakulösa födelser

1. Gör följande uppställning i din anteckningsbok och fyll i den
med informationen du finner i Lukas 1.

TVÅ MIRAKULÖSA FÖDELSER

Skriftställehänvisning
till berättelsen Lukas 1:1–25 Lukas 1:26–38

Vad hette föräldrarna?

Hur visste de att de
skulle få barn?

Hur reagerade de när
de fick nyheten?

Varför ansågs det som
underverk att de skulle

få barn?

Vilka namn gav de
sina barn?

Var fick de namnen 
ifrån?

Vilken särskild mission
skulle barnen få

när de blev äldre?

Lukas 2
Frälsaren föds

Lukas är den evangelie-
författare som ger oss flest
detaljer kring Jesu Kristi
födelse, däribland skatt-
skrivningen under kejsar
Augustus, Marias och Josefs
resa till Betlehem, födelsen
i ett stall, herdarna och äng-
larna, Symeon och Hanna
samt Jesu undervisning
i templet. Varför tror du
att Lukas ville att hans

icke-judiske vän Theofilos skulle få kännedom om dessa ting?

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 2

Lukas 2:1–39 – Matteus 1:18–25

Förstå skrifterna

Lukas 2

Lukas 2:21 – ”När åtta dagar hade gått”

Som ett tecken på det förbund som Herren ingick med Abraham
och hans efterkommande skulle alla manliga nyfödda i Israels
hus omskäras när de var åtta dagar (se 1 Mos 17:12).

Lukas 2:22 – ”Tiden var inne för deras rening”

Modern till en nyfödd son betraktades som oren (vilket innebar
att hon inte fick delta i Moselagens förordningar) i fyrtio dagar.
Efter fyrtio dagar kunde hon komma till templet och frambära
offer som renade henne.

Krubba (v 7, 12) – Plats där
djuren åt

Israels tröst (v 25) – Messias
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Lukas 2:46–47 – Jesus undervisar i templet

I Joseph Smiths översättning står det att det var lärarna som
ställde frågor, inte Jesus. Dessa lärare ”häpnade över hans
förstånd och de svar han gav” (Luk 2:47).

Lukas 2:52 – Jesu utveckling under ungdomsåren

President Ezra Taft Benson lärde om Lukas 2:52: ”Det mest
framgångsrika ungdomsprogram som någonsin getts till män-
niskan beskrevs med fjorton ord [i King James; ö a] . . . Här
finns idealet för alla ungdomsprogram, att hjälpa ungdomarna
tillväxa i ålder och visdom och att vinna Guds och sina med-
människors välbehag. Det täcker allting – fysisk kondition,
mental styrka, social begåvning, känslomässig stabilitet och
andlig duglighet” (The Teachings of Ezra Taft Benson, s 555–556).

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och C, eller endast aktivitet B, när du
studerar Lukas 2.

Julberättelsen

Lukas 2 innehåller en av de vackraste och mest välkända
berättelserna i Bibeln. Läs noggrant igenom Lukas 2:1–16 och
gör följande:

1. Gör en frågesport med minst sex frågor som täcker vad du
tror är de viktigaste detaljerna kring Jesu födelse. Inom
parentes efter varje fråga skriver du det rätta svaret och den
vers där svaret går att finna.

2. Skriv upp fem uttalanden från Lukas 2:1–16 som du tror
skulle vara lämpliga rubriker i ett tal om Jesus Kristus vid
jultiden.

Vittnen om Kristusbarnet

Läs Lukas 2 och skriv upp var och en av dem som nämns
i detta kapitel och som såg Jesus. Bredvid varje namn skriver
du upp hur han eller hon fick kännedom om Jesus.

Ett mönster för personlig tillväxt

Efter att ha läst Lukas 2:40, 49–52 skriver du upp de olika
områden inom vilka Jesus tillväxte och utvecklades. Hur kan
du ”tillväxa” inom dessa områden?

Lukas 3
Johannes döper Guds Son

Johannes döparen och Jesus var kusiner (se Luk 1:36), och
Johannes var bara sex månader äldre än Jesus. Hans uppgift
var att bereda vägen för Jesu Kristi mission. Sök under dina
studier av Lukas 3 efter vad Johannes lärde människorna
och hur detta hjälpte dem att förbereda sig för att lyssna till
Frälsaren. 

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 3

Lukas 3:1–22 – Matteus 3; Markus 1:2–11
Lukas 3:23–38 – Matteus 1:1–17

Förstå skrifterna

Lukas 3

Lukas 3:8–9 – ”Vi har Abraham till fader”

Herren gav stora löften till Abraham på grund av dennes
trofasthet (se 1 Mos 13:14–17; Abr 2:8–11). Många judar trodde
att de skulle bli frälsta enbart på grund av att de var ättlingar
till Abraham. Johannes döparen sade till dem att om de inte
omvände sig så skulle de huggas ner som värdelösa träd. Denna
lära betonade att vi kommer att dömas efter våra gärningar,
och att bara de rättfärdiga får evigt liv.

Lukas 3:19–20 – Vad hade Herodes gjort som var fel?

I Lukas 3:19–20 syftas på Herodes Antipas, tetrarken. Han var
son till Herodes den store, som du läste om i Matteus 2. Herodes
Antipas lämnade sin första hustru för att gifta sig med sin
brorsdotter Herodias, som hade varit gift med hans bror Filippos.
Ett sådant äktenskap stred mot Moses lag (se 3 Mos 20:21). När
Johannes döparen kallade Herodes till omvändelse lät denne
kasta honom i fängelse.

Ståthållare (v 1) – Styresman

Den kommande vreden
(v 7) – Guds kommande domar

Frukt som hör till
omvändelsen (v 8) –
Handlingar som visar sann
omvändelse

Yxan är satt till roten (v 9) –
Se ”Förstå skrifterna”
för Matteus 3:10 (s 12)

Tullindrivare (v 12) – De som
tog upp skatt

Driv inte in (v 13) – Samla
inte mer

Kastskovel (v 17) –
Ett verktyg eller redskap
som användes för att skilja
vetekärnorna från deras yttre
skal, vilket inte ska ätas

Att skilja vetet från agnarna

Gick till rätta (v 18) –
Tillrättavisade



56

Studera skrifterna 
Gör följande tre aktiviteter (A–C) när du studerar Lukas 3.

Johannes bereder vägen

1. Gå igenom Lukas 3:7–14 och skriv upp ”sådan frukt som
hör till omvändelsen”, vilken Johannes bad människorna att
bära (v 8).

2. Skriv om hur var och en av dessa frukter hjälper oss att bli
förberedda för att möta Frälsaren.

Vad bör vi göra?

När Johannes döparen hade lärt människorna att varje träd
som inte bär god frukt ska huggas ner och ”kastas i elden”
(Lukas 3:9), frågade människorna: ”Vad skall vi då göra”?
(v 10.) Därefter gav Johannes några exempel på vad det innebär
att bära god frukt.

1. Skriv upp Johannes förslag för:

a. Människor med mat och kläder

b. Tullindrivare

c. Soldater

2. Skriv med utgångspunkt från vad Johannes lärde, vad du
tror att han skulle föreslå i vår tid för:

a. Tonåringar i skolan

b. Barn som bor tillsammans med sina föräldrar

c. Föräldrar

Välj en symbol

1. Förklara vad vart och ett av följande ord i Lukas 3:7–18
kan symbolisera i Johannes döparens budskap eller mission:
Huggormsyngel, stenar, frukt, roten, sandalremmar, vete.

2. Välj en av ovanstående symboler som människor du är
bekant med troligen känner till sämst. Fundera över en annan
symbol som människorna i ditt område bättre kan förstå.
Beskriv hur du skulle använda den för att undervisa om en
princip som Johannes lärde ut.

Lukas 4
Jesus övervinner Satan och inleder

sin verksamhet

I början av sin verksamhet fastade och bad Jesus i fyrtio
dagar. Därefter kom Satan för att fresta honom. Varför? Vad
hoppades djävulen att vinna? Vår himmelske Fader vill att
alla hans barn ska få ”odödlighet och evigt liv” (Moses 1:39).
Satan vill ”göra alla människor olyckliga, liksom han själv är”
(2 Ne 2:27; se även v 18). Nödvändigt i vår himmelske Faders
plan för vår frälsning är en syndfri Frälsare som betalar priset
för våra synder. Satan hade ingen framgång med sina försök
att få honom att synda.

Satan angriper också Guds tjänare. Han försökte till exempel
fresta Moses (se Moses 1:12–22), och han angrep Joseph Smith
(se Joseph Smiths skrifter 2:15–17). På tal om denna erfarenhet
skrev profeten Joseph: ”Det tycks som om redan tidigt i mitt
liv motståndaren förstod, att jag var bestämd till att oroa och
besvära hans rike. Varför skulle annars mörkrets makter förena
sig mot mig?” (Joseph Smiths skrifter 2:20.)

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 4

Lukas 4:1–13 – Matteus 4:1–11; Markus 1:12–13
Lukas 4:31–37 – Markus 1:21–28
Lukas 4:38–43 – Matteus 8:14–17; Markus 1:29–38

Förstå skrifterna

Lukas 4

Tempelmuren (v 9) –
Hög plats

Smort (v 18) – Utvalt

Spetälska (v 27) – Människor
som led av en fruktansvärd
hudsjukdom

Elisha (v 27) – Elisa

Överväldigades (v 32) –
Blev förbluffade, häpnade

Talade strängt till febern
(v 39) – Befallde febern att
försvinna
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Lukas 4:16–30 – Varför försökte människorna i Jesu
hemstad döda honom?

Judarna i synagogan i Nasaret förstod att när Jesus påstod att
han uppfyllde Jesajas profetia så sade han att han var Messias.
Dessa människor var emellertid bekanta med Jesus sedan hans
uppväxt. Deras felaktiga uppfattningar om hur Messias skulle
vara och göra gjorde det svårt för dem att tro att den person
de kände var deras Messias. Att dessutom falskeligen påstå att
man är Messias är hädelse – vilket var straffbart med döden
under Moses lag. Människorna i Nasaret trodde att Jesus hade
hädat och därför ansåg de att de hade rätt att döda honom.

Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Lukas 4.

Hur påverkas vi av frestelser?

I Matteus 4:1–10 läste du om hur Satan frestade Jesus och iden-
tifierade hur han på liknande sätt försöker fresta oss idag. Om
denna händelse sade äldste McKay, dåvarande medlem av de
tolv apostlarnas kvorum: ”Nästan varje frestelse som kommer
till er och mig kommer i en av dessa former. Klassificera dem
och ni kommer att finna att under dessa tre kan man inordna
nästan varje given frestelse som befläckar er och mig, om än
i kanske mycket liten omfattning. De kommer till oss som (1) en
frestelse till begärelse, (2) till att ge efter för den stolthet, de seder
och den ärelystnad som finns hos dem som vänt sig bort från det som
tillhör Gud, eller (3) ett tillfredsställande av passionen, eller en
önskan att få världslig rikedom, eller makt bland människorna”
(Nordstjärnan, apr 1977, s 11).

1. Vad tror du det innebär att vi inte ”bara skall leva av bröd”
(se Luk 4:4)? Vi måste äta för att leva, men jämför en persons
liv som frossar i mat med någon som lever på det sätt som
Jesus föreslog.

2. Vilket erbjudande gav Satan Jesus om denne dyrkade honom?
(Se Luk 4:5–8.) Jämför detta med vad Gud har lovat
(se L&F 76:50, 54–59; 84:37–38).

3. Satan frestade Jesus att bevisa vem han var genom att försätta
sig själv i fara och se om han kunde räddas på ett mirakulöst
sätt. Hur hade Jesus frestat Gud om han hade gjort detta
(se Luk 4:12)? Satan visste att Jesus var Guds Son. Varför tror

du att han frestade Jesus att bevisa någonting som han, Satan,
redan visste?

4. Anta att du har en vän eller familjemedlem som kämpar med
en frestelse. Använd vad du har lärt dig om Jesu frestelser
och skriv ett stycke där du förklarar varför Satans frestelser
aldrig kan jämföras med vår himmelske Faders löften till
de lydiga.

Gör en översikt över Jesu mission

1. Jesus citerade från Jesaja 61:1–2. I dessa verser profeterade
Jesaja vad Messias skulle göra som en del av sin verksamhet.
Använd dig av Lukas 4:18–19 och skriv upp de sex ting som
Jesaja profeterade att Jesus skulle göra.

2. Ge åtminstone två exempel på hur Jesus fortsätter att
uppfylla sin mission i enskilda människors liv i vår tid.

Lukas 5
”Följ mig!”

En viktig del av Frälsarens mission var att upprätta Guds rike
på jorden. Jesus Kristus kallade män som han kunde lita på
att leda kyrkan efter hans uppståndelse och himmelsfärd. Dessa
män blev de tolv apostlarna. Jesus tillbringade mycket tid
med att instruera och förbereda sina apostlar för deras viktiga
uppgift. Lukas 5 berättar hur några av dessa män kallades
att följa Jesus.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 5

Lukas 5:1–11 – Matteus 4:18–22; Markus 1:16–20
Lukas 5:12–16 – Matteus 8:2–4; Markus 1:40–45
Lukas 5:17–39 – Matteus 9:2–17; Markus 2:1–22

Förstå skrifterna

Lukas 5

Lukas 5:36–39 – Varför inte lappa gamla kläder med nytt
tyg eller hälla nytt vin i gamla säckar?

Kläder krymper när man tvättar och bär dem. Om man lappar
gamla kläder med nytt, okrympt tyg, går de sönder när
tyglappen krymper.

Gennesaretsjön (v 1) –
Galileiska sjön

Hållit på (v 5) – Arbetat

Hädare (v 21) – En som talar
illa om heliga ting

Levi (v 27) – Ett annat namn
för Matteus

Tullhuset (v 27) – En plats
där folk betalade sina skatter

Brudgum (v 34) – Man som
ska gifta sig. Jesus Kristus
kallas också för brudgum
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På Nya testamentets tid för-
varades vin i buteljer gjorda
av djurhudar. Dessa läder-
buteljer kallades ofta för vin-
läglar eller vinsäckar. Under
tidens gång brukade skinnet
bli torrt och skört och kunde
lätt spricka. Det nya vinet
genomgick en jäsningspro-
cess, vilket helt naturligt fick
vätskan att utvidgas. Om

nytt vin hälldes i en gammal lägel så kunde jäsningsprocessen
få det gamla vinskinnet att tänjas ut och brista.

Följande frågor av äldste Bruce R McConkie, som var medlem
av de tolv apostlarnas kvorum, hjälper till att förklara dessa
två liknelser: ”Vadå, ett nytt dop i en gammal kyrka, ny uppen-
barelse i ett döende rike, ny lära i en avfällig organisation!
Kan Jesus lägga till kristna förordningar, med deras anda och
kraft, till den döda formalismen och ritualen i de mosaiska
procedurerna?” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:186).

Studera skrifterna 
Gör en av följande aktiviteter (A eller B) när du studerar Lukas 5.

Ge några råd

Föreställ dig att du var en av personerna på Petrus båt i
berättelsen i Lukas 5:1–11. Det är några år senare och en vän
har nedslagen kommit till dig därför att en person som han
eller hon försökt hjälpa att bli aktiv i kyrkan under nästan ett
år, fortfarande inte har besökt något av kyrkans möten. Skriv
hur du kan uppmuntra din vän genom att återge berättelsen
i Lukas 5:1–11. Förklara vad du har lärt dig av berättelsen och
tillämpa den på hans eller hennes situation.

Om du var där

Föreställ dig att du bevittnade hur den lame mannen botades
i berättelsen i Lukas 5:18–26 och därefter var med på den fest
som beskrivs i verserna 27–32. Anteckna vad du skulle ha skrivit
till en vän om dessa händelser. Ta med vad du lärde dig om
Jesus och hans verksamhet och hur ditt liv är annorlunda på
grund av denna erfarenhet.

Lukas 6
Jesus ordinerar och undervisar

de tolv apostlarna

Jesus hade tidigare kallat män att följa honom. I Lukas 6 finns
en uppteckning om hur de tolv apostlarna officiellt kallades.
Det står också en del om vad han lärde dem när de gick
ut för att predika i hans namn. Hans råd till dem liknar vad
du kan läsa i Bergspredikan i Matteus 5–7. Somliga kallar
Lukas 6:20–49 för Slättpredikan.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 6

Lukas 6:1–11 – Matteus 12:1–21; Markus 2:23–3:12
Lukas 6:12–16 – Matteus 10:2–4; Markus 3:13–19
Lukas 6:17–49 – Matteus 5:1–7:29

Förstå skrifterna

Lukas 6

Lukas 6:12–16 – Apostlar kallas

Äldste David B Haight, medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
sade: ”Varje apostel ordineras under ledning av kyrkans presi-
dent, som innehar alla nycklar i hela Guds rike. Han ger till
varje ny apostel den prästadömets auktoritet som är nödvändig
för att han skall kunna inneha alla positioner i kyrkan. Vi för-
kunnar att auktoriteten att handla i Guds namn finns i Jesu Kristi
Kyrka av Sista Dagars Heliga idag. Vi vittnar vidare om att
denna makt och myndighet förlänades kyrkans första ämbets-
män genom ordination under deras händer som innehade
samma myndighet i tidigare tidshushållningar. Joseph Smith
mottog apostlaskapets nycklar av Petrus, Jakob och Johannes, de
som innehade denna apostoliska myndighet på Nya testamen-
tets tid. Denna myndighet har förlänats från profeten Joseph
Smith till [den nuvarande profeten]” (Nordstjärnan, jan 1995, s 14).

Studera skrifterna 
Gör tre av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Lukas 6.

Tolv apostlar utväljs

Fundera över vad du läst i Lukas 5:1–6:16 och ge akt på följande
om hur de tolv apostlarna kallades:

1. På vilka sätt prövade Jesus en del av de män som han kallade
till apostlar?

Äldste Harold B Lee, dåvarande medlem av de tolv apostlar-
nas kvorum, talade om sådana lojalitetsprov: ”Det är min
övertygelse att varje man som kallas till höga positioner i
denna kyrka blir tvungen att genomgå dessa prov som inte
tänkts ut av mänsklig förmåga, varigenom vår Fader räknar
dem som en förenad grupp av ledare, villiga att följa den
levande Gudens profeter och att vara lojala, sanna vittnen
och exempel på de sanningar de lär ut” (i Conference Report,
apr 1950, s 101).

2. Vad var männen tvungna att veta om Jesus innan de kallades?

3. Hur kan det vara betydelsefullt att händelsen i Lukas 6:12
inträffade före händelserna i verserna 13–16?

Skådebröd (v 4) – Det bröd
som ställdes ut i Tabernaklet.
Det symboliserade Jesus
Kristus

Utom sig (v 11) – Upprörda

Smädar (v 22) – förolämpar

Bjälke (v 41) – Tjock
träplanka. Betydligt större
än en flisa
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Vad heter de tolv apostlarna?

Skriv i din anteckningsbok upp namnen på de män som för
närvarande verkar i de tolv apostlarnas kvorum.

Skriv upp huvudtankarna

I Lukas 6:17–26 undervisar Jesus sina lärjungar om välsignelser
och förbannelser (verop). Gör en översikt i din anteckningsbok
enligt nedan, och skriv upp välsignelserna och förbannelserna.
Använd bara nyckelord i din översikt. När du är klar väljer du
en punkt från din översikt och förklarar vilken tillämpning den
har idag.

Du skördar vad du sår

I Lukas 6:43–49 ges två exempel för att undervisa om principen
att man bara kan skörda det man sår (se Gal 6:7). Med andra
ord skördar man inte majs om man planterar ärtor. Rita en bild
över något av Frälsarens exempel från antingen Lukas 6:43–47
eller 48–49. Förklara varför detta exempel är verkningsfullt.

Skriv under din läsning av Lukas 6:27–42 upp tre principer som
vi enligt Frälsaren bör ”så” (praktisera i vårt liv) och vilken frukt
(välsignelser) som utlovas för var och en.

Lukas 7–8
En fråga om tro

Kan människor som inte är medlemmar i kyrkan tro på
Jesus Kristus? Kan de också be och ta emot välsignelser, även
underverk, från Gud? Fundera över, under din läsning
av Lukas 7–8, vilka som blev välsignade och vilka som inte
blev det. Begrunda vad detta lär oss om att få välsignelser
från Gud.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 7–8

Lukas 7:1–10 – Matteus 8:1–13
Lukas 7:18–35 – Matteus 11:2–19
Lukas 8:4–18 – Matteus 13:1–23; Markus 4:1–25
Lukas 8:19–21 – Matteus 12:46–50; Markus 3:31–35
Lukas 8:22–56 – Matteus 8:18–34; 9:18–26; Markus 4:35–5:43

VÄLSIGNELSER FÖRBANNELSER

(Förteckning) (Förteckning)

Förstå skrifterna

Lukas 7

Lukas 7:18–23 – Tvivlade Johannes på Jesu Kristi
gudomlighet?

Äldste Bruce R McConkie sade:

”Misstankar att Johannes döparen skulle vara osäker eller tviv-
lade på Mästarens identitet och mission är helt oberättigade.
I själva verket använde den fängslade [Johannes] och Herrens
förelöpare detta tillvägagångssätt för att övertyga sina lärjungar
att lämna honom och följa Jesus.

Johannes visste vem Jesus var; han var inte ett strå som vajar
för vinden . . . Denna åtgärd att sända sina lärjungar till Jesus
var i själva verket ett sista stort vittnesbörd från Johannes sida
om att Jesus var Guds lamm, för Johannes visste att när hans
lärjungar personligen såg Mästaren och hörde hans undervis-
ning så skulle de inte kunna undgå att följa det större ljuset”
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:261–262).

Lukas 7:31–35 – Hur var människorna i Frälsarens släkte?

Äldste Bruce R McConkie gjorde följande omskrivning av
Frälsarens budskap: ”Vilken bild kan jag använda för att visa
hur småaktiga, retliga och oärliga ni otroende judar är? Ni är
som nyckfulla barn som leker, när ni leker bröllop vägrar era
lekkamrater att dansa. När ni ändrar leken till en begravnings-
procession vägrar era lekkamrater att sörja. På samma sätt
leker ni med religionen. Som sura och nyckfulla barn förkastar
ni Johannes därför att han kom med en nasirs stränghet, och ni
förkastar mig därför att jag visar prov på det mänskliga uppfö-
rande som skapar ett behagligt och varmt umgänge” (Doctrinal
New Testament Commentary, 1:263).

Den minste i Guds rike
(v 28) – Den som ni anser vara
minst betydelsefull. Jesus
talade om sig själv

Flaska balsam (v 37) – Flaska
eller kruka gjord av alabaster
och fylld med dyrbar,
doftande olja.

Penningutlånare (v 41) –
Person som någon annan är
skyldig pengar

Denar (v 41) – Silvermynt
som var en arbetares normala
dagslön
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Lukas 8

Lukas 8:2 – Vem var Maria från Magdala?

Äldste James E Talmage,
som var medlem av de
tolv apostlarnas kvorum,
skrev: ”Maria Magdalena
blev en av Kristi när-
maste vänner bland kvin-
norna, och den tillgiven-
het hon hyste för honom,
sin helbrägdagörare,
vilken hon tillbad som
Messias, var orubblig.
Hon stod helt nära hans
kors, när de andra
kvinnorna stannade på
avstånd i hans smärtas
stund; hon var bland de
första vid graven på
uppståndelsens morgon,
och hon var den första
dödliga varelse, som såg
och igenkände den upp-
ståndne Herren, vilken
hon hade älskat med
den andliga kärlekens
innerliga dyrkan”
(Jesus Kristus, s 260).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet B och två av de andra (A, C, eller D) när du
studerar Lukas 7–8.

Beskriv hans karaktär

Läs Lukas 7:1–10 och skriv upp vad du tror är officerens fem
mest imponerande karaktärsegenskaper eller personliga drag.
Skriv vid var och en av de fem egenskaperna upp en mening
från skrifterna som visar att han ägde denna egenskap.

Följ Frälsarens exempel

Läs berättelsen om änkan i Nain i Lukas 7:11–17.

1. Läs vers 13 i Markus och begrunda vad det innebär att känna
omtanke om någon.

2. Fundera över hur någon i din församling eller gren skulle
bli välsignad om du visade honom eller henne omtanke
(kan vara en änka eller änkeman).

3. Bestäm dig för någonting som du kan göra för denna person
under den kommande veckan och gör det.

4. Skriv ner i din anteckningsbok vad ditt tjänande gick ut på
och vad du tyckte om det.

Dödsklagan (v 52) – Sörjde över
Gör en sammanfattning

Efter att noggrant läst igenom berättelsen i Lukas 7:36–50, gör
du följande:

1. Skriv en kort berättelse som sammanfattar dessa verser. Skriv
den på ett sådant sätt att du kan läsa den för en primärklass
för att hjälpa dem bättre förstå berättelsen.

2. Fundera på en mening som beskriver det väsentliga
budskapet i dessa verser. Använd denna mening som titel
på din berättelse.

Fundera över en nutida situation

Para ihop följande beskrivningar (a–d) med de fyra situationer
som nämns (1–4). Du måste noggrant läsa igenom Lukas 8:5–15
för att fastställa de rätta svaren. Skriv i din anteckningsbok
numren med de korrekta bokstäverna vid varje.

Beskrivningar:

a. Frön som fåglar äter

b. Frön på berghällen

c. Frön som kvävs av tistlar

d.Frön i god jord

Situationer:

1. Sara träffade missionärerna när hon hade fått punktering på
sin cykel. De hjälpte henne laga den och berättade för henne
om sin mission. Hon var en upptagen högskoleelev, men hon
lyssnade till deras budskap, blev medlem i kyrkan och var
en aktiv medlem. Hennes rumskamrater började reta henne
och hennes pojkvän gjorde slut med henne. Hon kände sig
ensam och slutade gå till kyrkan för att hon skulle kunna
vara tillsammans med sina vänner.

2. Tomas drev med missionärerna när de knackade på hans
dörr, men de gav inte igen. Eftersom de var annorlunda blev
Tomas alltmer nyfiken. Han lyssnade till vad de lärde ut
och blev vän med dem. Han tyckte om dem och blev därför
medlem i kyrkan. Han gick i kyrkan tills missionärerna
flyttade till ett annat område och därefter förlorade han
intresset och upphörde med att gå till kyrkan.

3. Anna växte upp i kyrkan. Hon var alltid aktiv tills hon träf-
fade Mattias. Hon älskade honom och brydde sig inte om att
han var medlem i en annan kyrka. Han var inte intresserad
av det återställda evangeliets lärdomar och tyckte att Anna
hade en barnslig tro. Han sade till henne att de bara kunde
vara tillsammans om hon slutade med att gå till kyrkan. Anna
blev ledsen, men gjorde som Mattias sade eftersom hon
älskade honom.

4. Mikaels familj blev medlemmar i kyrkan när han var tolv år.
Han tyckte det var spännande att bli diakon och hans far
ordinerade honom. Hans familj gjorde sitt bästa för att hålla
hemaftnar och missade aldrig att hålla familjebön. De gick till
kyrkan tillsammans och talade ofta om evangeliets lärdomar.
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Lukas 9
De tolv apostlarna sänds ut

för att predika

Jesus ordinerade tolv apostlar för att de skulle hjälpa honom
med hans arbete och föra det vidare efter hans himmelsfärd.
För att kunna utföra denna stora uppgift behövde apostlarna
kraft, auktoritet, erfarenhet och kunskap, men som president
Thomas S Monson, medlem av första presidentskapet, påminde
oss: ”Den Gud kallar, förbereder han” (Nordstjärnan,
juli 1987, s 38). Fundera över, under din läsning av Lukas 9,
på vilka sätt som Jesus hjälpte de tolv att få den nödvändiga
träningen och erfarenheten. Vi kan känna oss säkra på att
Herren hjälper alla dem som tar emot en kallelse. Han vill att
vi ska ha framgång.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 9

Lukas 9:1–6 – Matteus 10; Markus 6:7–13
Lukas 9:7–9 – Matteus 14:1–2; Markus 6:14–16
Lukas 9:10–17 – Matteus 14:13–21; Markus 9:10–17;

Johannes 6:1–14
Lukas 9:18–50 – Matteus 16:13–18:8; Markus 8:27–9:50
Lukas 9:57–62 – Matteus 8:19–22

Förstå skrifterna

Lukas 9

Lukas 9:5 – ”Skaka bort dess damm från era fötter”

När en Herrens tjänare skakar dammet av sina fötter är det ett
vittnesbörd om att de som Herren sänt honom att undervisa
förkastat hans umgänge och budskap. Det intygar att han
inte är ansvarig för de domar som drabbar dem som förkastar
honom. Äldste Joseph Fielding Smith, dåvarande medlem av
de tolv apostlarnas kvorum, sade att ”utförandet av en sådan
handling inte bör äga rum förrän Herrens ande bekräftar
att så ska ske” (Church History and Modern Revelation, 4 del
[1946–1949], 1:115).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Lukas 9.

Följ Jesus

Skriv med utgångspunkt från vad du har läst i Lukas 9:23–27,
57–62, ett eller två stycken om vad det innebär att i sanning
följa Jesus och varför en person bör vilja göra detta.

Påse (v 3) – En slags resväska

Tetrark (v 7) – Styresman
eller härskare över ett område

Uttåg ur världen (v 31) – Död

Sliter i honom (v 39) – Gör att
han drabbas av kramper

Lukas 10
Sjuttiotvå sänds ut för att predika

Allteftersom verket tillväxte kallade och ordinerade Jesus
sjuttiotvå (se även fotnot till Luk 10:1; annan läsart ”sjuttio”,
ö a) andra att gå ut på det sätt som de tolv hade gjort.
I Lukas 10 kan vi läsa något om vad de blev undervisade om
och vilka upplevelser de hade. Mönstret att kalla de sjuttio
till att bistå de tolv ”i uppbyggandet av kyrkan . . . ibland alla
folk” (L&F 107:34) fortsätter i vår tid. Lukas 10 innehåller
också en av Jesu mest välkända liknelser.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 10

Lukas 10:1–24 – Matteus 10:20–27

Förstå skrifterna

Lukas 10:30–33 – En präst, en levit och en samarier

Präster och leviter var religiösa ledare och som sådana borde
de hjälpa de behövande. Jesus hade en avsikt med att visa att
det var en samarier som gav hjälp i denna liknelse. Samarier
var hatade (se Joh 4:9). Judarna ansåg att samarierna stod lägre
än de, både fysiskt (se 2 Kung 17:24–34) och andligt (se Joh
4:20–22). Samarier och judar hade traditionellt en öppet fientlig
inställning till varandra, men genom denna liknelse lärde
Frälsaren att vår kärlek inte bör begränsas till dem som tillhör
samma nationalitet eller ras.

Lukas 10:38–42 – Marias och Martas hängivenhet

Äldste James E Talmage
skrev: ”I detta fanns
ingen förebråelse mot
Marta, för att hon ville
ordna allting väl, och
han gav inte heller sitt
bifall till någon möjlig
försummelse från Marias
sida. Vi måste tro, att
Maria villigt hade hjälpt
till innan Mästaren kom,
men att hon, när han nu
var där, valde att stanna
hos honom. Om hon
verkligen hade varit
försumlig och glömsk av
sina plikter, skulle Jesus
inte ha lovordat hennes
handlingssätt. Han
önskade inte endast en
vällagad måltid och

fysisk bekvämlighet utan ville också vara tillsammans med
systrarna och önskade framförallt, att de skulle motta det som
han hade att säga dem. Han hade mer att ge dem, än de
någonsin kunde erbjuda honom. Jesus älskade de två systrarna
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och deras broder. Båda dessa kvinnor var hängivna anhängare
till Jesus, och var och en av dem uttryckte sin tillgivenhet på sitt
eget sätt. Marta var praktiskt lagd och ägnade sig åt praktiskt
tjänande; hon var gästfri av naturen och självuppoffrande. Maria
som var mer inåtvänd och andligare lagd, visade sin tillgivenhet
genom att hålla Herren sällskap och tacksamt mottaga hans
ord” (Jesus Kristus, s 423).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Lukas 10.

De sjuttios mission

1. Läs Lukas 10:1–24 och skriv upp likheter mellan de sjuttios
mission och de tolv apostlarnas mission, enligt uppteck-
ningen i Lukas 9:1–6, 10. (Du kan också jämföra den med de
tolvs mission såsom det upptecknats i Matteus 10.)

2. Läs Läran och förbunden 107:23, 25, 33–35, 38 och skriv om
likheterna och skillnaderna mellan de sjuttios och de tolv
apostlarnas ansvar i vår tid.

Var reporter

Läs liknelsen om den barmhärtige samariern i Lukas 10:30–37
och skriv upp vilka som är de tre huvudpersonerna i berättelsen.
Föreställ dig att du är tidningsreporter och att du ska skriva
om denna händelse.

1. Bredvid namnen på var och en av de tre huvudpersonerna
skriver du tre frågor som du kan utgå ifrån till din tidnings-
artikel och de svar du tror att de kommer att ge.

2. Gör en skriftlig sammanfattning av tidningsartikeln som
undervisar om huvudtankarna i denna liknelse och upp-
muntra eleverna i din klass att vara som den barmhärtige
samariern.

Läs mellan raderna

Läs noggrant Lukas 10:38–42 (se även ”Förstå skrifterna” till
dessa verser). Skriv i din anteckningsbok ett stycke som förklarar
vad Frälsaren lärde i denna berättelse.

Lukas 11
Visa ditt ljus

Vad innebär ordet uppriktig för dig? Vad är det för skillnad
på uppriktighet och hyckleri? Frälsarens lärdomar blir
verkningsfulla i vårt liv om vi tillämpar dem. Om vi till
exempel ber med tro och verkligt uppsåt kommer Herren att
besvara våra böner. Om vi emellertid endast ber för att
göra intryck på andra människor så är det inte till stor hjälp.

Beakta under din läsning av Lukas 11 hur Frälsarens lärdomar
kan vara till välsignelse för dem som uppriktigt tillämpar dem
i sina liv. Vad lärde Jesus om hyckleri? Varför tror du att det
är viktigt att inte låtsas vara rättfärdig?

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 11

Lukas 11:1–4 – Matteus 6:9–13

Förstå skrifterna

Lukas 11

Lukas 11:5–13 – Liknelsen om vännen mitt i natten

Herren lärde: Om människan, med all sin själviskhet, inte desto
mindre ger till sin nästa när han fortsätter att be trots motstånd
och tillfälliga avslag, kommer då inte Gud att bevilja det som
människor ihärdigt ber om i tro och med rättfärdiga avsikter?

Lukas 11:29–32 – Vad är ”Jona-tecknet”?

Äldste Bruce R McConkie
skrev: ”Jonas begravning
i och framkomst ur den
’stora fisken’ (Jona 1:15–17; 2)
symboliserar Kristi död,
begravning och upp-
ståndelse” (Mormon
Doctrine, 2:a uppl [1966],
s 711–712).

Lukas 11:52 – Vad menade Jesus med ”nyckeln till
kunskapen”?

I Joseph Smiths översättning av Lukas 11:52 framgår att nyckeln
till kunskapen syftar på skrifterna. Äldste Bruce R McConkie
förklarade:

”Djävulen för krig mot skrifterna. Han hatar dem, förvränger
deras uppenbara mening och förstör vad han kan. Han lockar
dem som ger efter för hans frestelser till att ta bort och förkasta,
att förändra och fördärva, förvandla och tillägga, och på
så sätt tar han bort den nyckel som hjälper människan att få
’kunskap . . . att bli räddad’ (2 Tim. 3:15–17).

Följaktligen överöser Jesus här verop över dem som har förorenat
och förstört skrifter som skulle ha kunnat vägleda och upplysa
judarna” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:624–625).

Påträngande (v 8) – Envis

Stum (v 14) – Person som inte
kan tala

Beelsebul (v 15) – Satan

Saligt det moderliv som har
burit dig, och saliga de bröst
som du har diat (v 27) –
Välsignad är den mor som
födde och ammade dig

Jona (v 29) – Den profet
i Gamla testamentet som
slukades av en stor fisk

Vinningslystnad (v 39) –
själviskhet, habegär

Mynta och vinruta (v 42) –
Två slag av trädgårdsörter

Gravvård (v 47–48) – Gravsten
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Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Lukas 11.

Förklara liknelsen

Efter att ha undervisat lärjungarna om hur de skulle be
(se Luk 11:1–4), gav Jesus två korta liknelser för att hjälpa dem
förstå hur bönen fungerar. Läs liknelserna (v 5–13) och
förklara sedan med egna ord vad de lär oss om hur vi ska be.

Ve, ve, ve

”Ve” är ett utrop av sorg eller vrede som gjordes för att fördöma
de ogudaktiga. Gör en uppställning enligt nedan i din anteck-
ningsbok och leta efter de sex veropen i Lukas 11:37–53. Förklara
varför Jesus fördömde varje handling och på vilket sätt du tror
att Jesus skulle vilja att människorna förändrade sig, och vad
människor gör idag som liknar detta:

Lukas 12
Sök i stället Guds rike

Om vi ska följa Frälsaren måste vi lämna bakom oss världens
ogudaktighet. På grund av många distraherande faktorer och
frestelser kan detta vara svårt. Jesus lovade emellertid stora

Verop från
Lukas 11

Varför fördömde
Jesus

handlingen?

Hur tror du att 
Jesus ville att

människorna skulle
förändra sig?

Vad gör människor
idag som

liknar detta?

”Rengör
utsidan av

bägare och fat”
(v 39)

”Ger tionde av
mynta och

vinruta” (v 42)

”Älskar att
sitta främst”

(v 43)

”Lastar på
människorna
bördor som är
svåra att bära”

(v 46)

”Reser
gravvårdar 

över
profeterna”

(v 47)

välsignelser till dem som följer honom. Sök under din läsning
av Lukas 12 efter vad Jesus kräver av sina lärjungar och vilka
löften han ger.

Förstå skrifterna

Lukas 12

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Lukas 12.

Välj en favorit

Välj under din läsning av Lukas 12 ut tre verser som gör störst
intryck på dig och besvara sedan eller gör följande:

1. Varför valde du dessa verser?

2. Vad tror du att var och en av verserna försöker lära ut?

3. Memorera en av verserna och läs upp den utantill för en
familjemedlem, lärare eller vän.

Vad betyder antalet?

Läs Lukas 12:15 och sök efter vad Jesus varnade för. Läs
verserna 16–21 och besvara följande frågor:

1. Hur många gånger används ordet Jag för att beskriva den
rike mannens känslor för det som Herren hade välsignat
honom med?

2. Vad visar detta om hans inställning?

3. På vilket sätt undervisar Frälsarens liknelse att vi ska akta
oss för ”habegär”?

4. Vad lär dig denna liknelse om världsliga rikedomar?

Avsluta meningen

Läs Lukas 12:35–48. Avsluta följande meningar med den
information du kan finna där:

Surdeg (v 1) – Jäst

Känns vid mig (v 8) –
Bekänner, erkänner

Habegär (v 15) – Girighet

Aln (v 25) – En halvmeter
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1. Var vaksamma och förberedda för . . .

2. Om vi visste när, då skulle vi . . .

3. När herren återvänder bör tjänaren vara . . .

4. Herren kommer att återvända vid en tidpunkt då . . .

5. Herren kommer att straffa de tjänare som . . .

6. Mycket förväntas av . . .

Lukas 13
Omvänd er eller förgås

Föreställ dig ett vackert träd med grenar fyllda av din favorit-
frukt. Frukten är rund, mogen och har en härlig doft. Föreställ
dig nu ett fruktträd med större grenar och friska gröna blad.
Men trots att det är den rätta årstiden och du tittar noga,
så kan du inte finna en enda frukt på trädet. Jesus använde en
liknande illustration för att undervisa om rättfärdighet och
omvändelse.

Sök under din läsning av Lukas 13 också efter andra lärdomar
om omvändelse och hur du kan använda dessa lärdomar i
ditt liv.

Förstå skrifterna

Lukas 13

Lukas 13:1–5 – ”Om ni inte omvänder er, skall ni alla
mista livet”

Äldste Bruce R McConkie kommenterade dessa verser på
följande sätt:

”Sänder Gud elände, våldsam död och andra olyckor över
[enskilda personer] för att straffa dem för deras synder?
Uppenbarligen fanns det somliga bland Jesu åhörare som
trodde det. Följaktligen finner vi att Mästaren uttryckligen
säger att de som drabbats av de olyckor som det här gäller inte
är större syndare än deras medmänniskor vars liv sparades.

Sant är, som allmän princip, att Gud sänder katastrofer, olyckor,
hemsökelser och lidande över de upproriska, och att han
bevarar och skyddar dem som älskar och tjänar honom . . .

Men att säga att enskilda personer som dödats i krig, dödats
i olyckor, smittats av sjukdomar, hemsökts av plågor eller
berövats sina ägodelar på grund av naturkatastrofer, har skilts
ut från sina medmänniskor för att de är särskilt förtjänta av
sådan förmodad hämnd, är helt utan grund. Det åligger inte
människan att i enskilda fall av lidande eller personlig olycka,
påstå att detta har drabbat personen som rättmätig hämnd
för ogudaktiga gärningar . . .

Tre mått mjöl (v 21) – Stor mängd mjöl

Herren låter för övrigt sina mest rättfärdiga heliga utsättas för
svårigheter för att pröva dem . . .

Den verkliga lärdomen i Jesu uttalande, ’om ni inte omvänder
er, skall ni alla mista livet’, är att det inte förelåg någon skillnad
i rättfärdighet mellan dem som dödats och dem som överlevde,
och att om inte de levande omvände sig så skulle också de
mista livet” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:475–476).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Lukas 13.

Tolka liknelsen

Läs liknelsen i Lukas 13:6–9 och rita en bild som illustrerar
Jesu lärdomar. Skriv upp ord eller yttranden på bilden som du
tycker ger lämpliga tolkningar. (Mannen syftar exempelvis
på Gud och fikonträdet representerar de judar som Jesus bodde
ibland.)

Tillämpa skrifterna

I Lukas 13:10–17 berättas om en kvinna som botades på sabbaten
i synagogan. Besvara följande frågor för att lättare kunna
tillämpa denna berättelse på dig själv och för att lära dig hur
Frälsaren kan välsigna dig med sin mirakulösa kraft:

1. Vad kan få
en person att
bli andligt
”krokryggig”?

2. Läs Lukas
13:12–13. När
uppmanar Jesus
oss att bli ”fria”
från våra problem
och bli ”räta”?

3. Vad vill Jesus
särskilt, enligt
vers 16, att vi ska
bli lösta ifrån?

Skriv en liknelse

Jesus gav två liknelser i Lukas 13:18–21 som undervisar om
kyrkans tillväxt och utveckling. Läs dessa två liknelser och
skriv sedan själv en liknelse (använd välkända exempel eller
föremål från ditt liv) för att illustrera kyrkans tillväxt. (För
ytterligare information om surdeg, se ”Förstå skrifterna” för
Markus 8:15, s 45.)
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Lukas 14
Lärjungeskapets kostnader

President Marion G Romney, dåvarande andre rådgivare i
första presidentskapet, sade: ”Kristi inbjudan att bli hans
lärjunge är universell. Han utsträcker den till alla människor.
Hans kallelse och löfte är ’kommen till mig, I alla som arbeten
och ären betungade, så skall jag giva eder ro’ (Matt 11:28). . . .
Jesus satte inte någon prislapp på sin inbjudan. Nephi citerar
honom genom att säga: ’Kommen till mig, I alla jordens
ändar, köpen mjölk och honung utan penningar och utan
kostnad’ (2 Ne 26:25). Detta innebär emellertid inte att det,
på grund av avsaknad av prislapp, inte finns något pris.
Det finns ett pris att betala för att bli en Kristi lärjunge, en
mycket reell kostnad. Men denna kostnad har att göra med
handlingar, inte med pengar” (Nordstjärnan, apr 1979, s 63).

Sök, när du läser Lukas 14, efter några av de kostnader det
innebär att vara en lärjunge till Jesus Kristus. 

Förstå skrifterna

Lukas 14:26–27 – Bör vi hata vår familj?

Äldste Bruce R McConkie förklarade: ”[Jesus menade inte]
hata i bemärkelsen intensiv avsky. Detta strider mot andan och
innehållet i evangeliet. Människan ska till och med älska sina
fiender, för att inte tala om sitt eget kött och blod. (Matteus
5:43–48.) Betydelsen av Jesu undervisning är att sanna lärjungars
plikt mot Gud överstiger alla andra skyldigheter som rör familjen
eller dem själva [se även Matt 10:37; 19:27, 29; L&F 103:28]”
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:503).

Lukas 14:28–33 – ”Om någon av er vill bygga ett torn,
sätter han sig då inte ner och räknar ut vad det kostar?”

De som blir medlemmar i kyrkan bör vara förberedda på att
göra de offer som krävs i evangeliet. Nyomvända bör betänka
dessa kostnader före dopet och besluta sig för att helt följa Jesu
lärdomar. När president John Taylor en gång ställdes inför en
ny kallelses utmaningar sade han: ”När jag först hängav mig åt
mormonismen gjorde jag det med öppna ögon, jag beräknade
kostnaden. Jag såg det som ett livslångt arbete, och jag insåg att
det inte bara krävde mitt engagemang under en tid, utan också
för evigheten, och jag ville inte rygga tillbaks trots att jag kände
mig otillräcklig” (i B H Roberts, The Life of John Taylor [1963], s 48).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Lukas 14.

Vad är principen?

När du läser skrifterna är det ofta till hjälp att du gör ett uppe-
håll och frågar dig: ”Vilken fråga besvaras eller vilket problem
blir löst av lärdomarna i dessa verser?” Skriv under din läsning
av Lukas 14:7–14 ner åtminstone en viktig fråga som besvaras
av det som lärs ut där, och skriv sedan med egna ord ner svaret
på frågan.

Skriv upp ursäkterna

Liknelsen i Lukas 14:15–24 berättar om många människor som
inbjudits till en stor fest.

1. Rita följande översikt i din anteckningsbok. Skriv upp vilka
ursäkter de hade som inbjöds i liknelsen, och skriv sedan upp
nutida ursäkter som liknar dem i liknelsen.

2. Sammanfatta huvudprincipen i liknelsen.

Beräkna kostnaden

I Lukas 14:25–34 anges vissa förväntningar som Kristus hade
på sina lärjungar.

1. Läs dessa verser och skriv upp så många undantag du kan
komma på.

2. Varför tror du att Frälsaren vill att vi ska göra så stora
uppoffringar för att följa honom?

3. Vad kan du göra för att följa dessa lärdomar?

4. Hur tror du att de blir välsignade som är lärjungar till Kristus?

Ursäkt 
i liknelsen

Nutida 
ursäkt

Lukas 14:18

Lukas 14:19

Lukas 14:20
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Lukas 15
Tid för liknelser

En liknelse är en kort berättelse
som lär ut en evig sanning. Jesu
liknelser handlade om alldagliga
ting, men de lärde ut viktiga
andliga sanningar. Liknelser
hjälper människor att förstå
sanningen genom Andens kraft
snarare än genom intellektuell
förmåga. Många av liknelserna
i Lukas 15–16 undervisar om
själarnas värde och det ansvar
vi har att hjälpa och välsigna
andra människor.

Förstå skrifterna

Lukas 15

Lukas 15:3–32 – Fåret, myntet och den förlorade sonen
hade gått förlorade av olika anledningar

President David O McKay jämförde det som hade gått förlorat
i dessa tre liknelser med det sätt varpå en del av Guds barn går
förlorade idag:

Det förlorade fåret: ”Hur gick fåret förlorat? Han var inte upp-
rorisk. För att fortsätta jämförelsen så sökte fåret sitt levebröd
på ett fullständigt legitimt sätt, men oavsett om det var av
dumhet, kanske omedvetet, följde det ängens lockelser, utsikten
att få bättre gräs, tills det kom bort från hjorden och gick vilse.”

Det förlorade myntet: ”I detta fall hade inte det som gått
förlorat något eget ansvar. Den person som blivit anförtrodd
med detta mynt hade, genom vårdslöshet eller försummelse,
förlagt eller tappat det.”

Den förlorade sonen: ”Här rör det sig om frivillighet, här har
vi ett val, ett medvetet val. Här rör det sig på sätt och vis
om uppror mot myndighet” (i Conference Report, apr 1945,
s 120–121, 123).

Studera skrifterna 
Gör en av följande aktiviteter (A eller B) när du studerar
Lukas 15.

Avsluta översikten

Rita av följande översikt i din anteckningsbok. Fyll i den med
den information du finner i Lukas 15.

Utsvävningar (v 13) – lyx

Skriv ett brev

Skriv i din anteckningsbok ett av följande typer av brev när
du har läst Lukas 15. (Du vill kanske skicka det till den person
som du skrev det till när du fått tillbaks uppgiften.) Ta med
åtminstone fem skriftställen i brevet som du tror är till hjälp för
den person som du skickar det till.

1. Ett brev till en missionär som du känner. Uttryck din upp-
skattning och tacksamhet för missionärens tjänande när det
gäller att försöka finna dem av vår himmelske Faders barn
som gått vilse.

2. Ett brev till någon som du känner och som förbereder sig för
att gå på mission. Berätta vad du har lärt dig genom att
läsa Lukas 15 och hur det kan hjälpa honom eller henne att
förbereda sig för att gå på mission.

3. Ett brev till dig själv som du ska klistra igen och inte öppna
förrän det är dags för dig att gå på mission. Skriv ner de
känslor du fick av att läsa Lukas 15 och vilka mål du har för
ditt missionsarbete.

Lukas 16
Förberedelser för att möta Gud

Liknelserna i Lukas 15 betonade hur mycket Herren älskar
syndaren och glädjer sig när någon som är ”förlorad” beslutar
att omvända sig. Liknelserna och lärdomarna i Lukas 16
framhåller denna tanke genom att påminna oss om varför det
är viktigt att vända sig till Herren före domen.

Liknelse Var den
berättas Huvudtanke Nutida

exempel

Hur blev
personerna

hjälpta
i liknelsen?

Hur kan
man idag
hjälpa till
med det
som gått

förlorat på
detta sätt?

Förlorat 
får

Människor
vandrar
bort från
kyrkan
och går
vilse.

Herden
lämnade

de nittioni
och

räddade 
det

förlorade
fåret

Lukas
15:8–10

En
oförsiktig

eller
oförskämd

anmärk-
ning sårar

någons
känslor 

och denna
person

slutar att
komma till

kyrkan.

Förlorad
son

Människor
gör uppror

mot och
lämnar
kyrkan.
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Förstå skrifterna

Lukas 16

Lukas 16:1–15 – Varför använde Herren den ohederliga
förvaltaren som exempel i denna liknelse?

Jesus sade inte att vi bör vara ohederliga som förvaltaren. Istället
lärde han att även en person vars liv är inriktat på pengar vet
hur han ska planera för framtiden. Hur mycket mera borde då
inte de som har kännedom om det som hör Gud till planera för
framtiden – nästa liv. Dessa giriga fariseer låtsades vara efter-
följare till Gud, men fäste större uppmärksamhet vid att få det
som världen erbjöd.

Lukas 16:14–23 – ”Fariseerna . . . gjorde narr av honom”

Profeten Joseph Smith gjorde ett flertal inspirerade förändringar
i denna text, såsom de återges i hans översättning av Lukas
16:16–23. Dessa förändringar ökar vår förståelse för (1) den
påtagliga ogudaktigheten hos fariseerna, (2) det direkta sätt
varpå Frälsaren tillrättavisade dem, och (3) de särskilda synder
som fariseerna var skyldiga till, vilket i sin tur ledde till de lär-
domar och den liknelse som riktades till dem i Lukas 16:18–31.

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Lukas 16.

Gör om en liknelse med egna ord

Välj antingen liknelsen om den ohederlige förvaltaren (se
Luk 16:1–14) eller liknelsen om den rike mannen och Lasaros
(se Luk 16:19–31), och gör följande:

1. Läs första versen i liknelsen.

2. Skriv om denna vers med egna ord.

3. Fortsätt på detta sätt med varje vers i liknelsen.

Klyfta

A N DEVÄRLDENAb

rah
ams sida (Paradiset)

Dödsriket (Andefängelse

t)

A N DEVÄRLDENAb

rah
ams sida (Paradiset)

Dödsriket (Andefängelse

t)

Klyftan överbryggas

Jesus Kristus överbryggade klyftan
mellan paradiset och andefängelset.

Förvaltare (v 1–3) – Tjänare

Räkenskaper (v 2) –
Det ansvar han fått

Mammon (v 9, 11, 13) –
Världsliga rikedomar

Skändligt (v 15) – Ogudaktigt

Abrahams sida (v 22) –
Andevärlden, mer specifikt
paradiset

Dödsriket (v 23) –
Andefängelset

Lukas 17
När ska Guds rike komma?

Jesus undervisade sina lärjungar om sin andra ankomst. Han
berättade inte exakt när han skulle komma. Istället talade
han till dem om att förbereda sig för denna dag, vilken kommer
att ta många människor med överraskning. De lärdomar
som finns i Lukas 17, vilka inbegriper tro, lydnad, tjänande,
tacksamhet och att undvika ogudaktighet, är viktiga för
dem som strävar efter att vara redo för Kristi ankomst. Fundera
under din läsning av detta kapitel över hur var och en av
dessa lärdomar kan förbereda och skydda dig i de sista dagarna.

Förstå skrifterna

Lukas 17

Lukas 17:11–19 – Endast en av de tio som botades från
spetälska visade tacksamhet mot Jesus

President Spencer W Kimball skrev: ”Otacksamhet är en
beklämmande synd som upptänder Herrens vrede. (Se L&F
59:21.) . . . När Frälsaren helbrägdagjorde de tio spetälska och
endast en tackade honom, utpekade han de nio otacksamma till
en lärdom åt alla när han sade: ’Blevo icke alla tio gjorda rena?’
(Luk 17:17.) Såväl vuxna som ungdomar gör sig ofta skyldiga
till otacksamhet och olydnad till sin himmelske Fader som
ger dem allt. Många underlåter att visa sin tacksamhet genom
tjänande, genom familjeböner, genom att betala sitt tionde eller
på något av de många andra sätt som Gud har rätt att förvänta
sig” (Förlåtelsens under, s 58–59).

Förförelser (v 1) – Handlingar
som får människor att vackla
eller synda

Kvarnsten (v 2) – Stor rund
sten som användes till
malning av säd

Fäst upp dina kläder (v 8) –
Förbered dig (”kavla upp
skjortärmarna”)
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Studera skrifterna 
Gör aktivitet B och en av de två andra aktiviteterna (A eller C)
när du studerar Lukas 17.

Jämför med ett liknande skriftställe

Läs Lukas 17:5–10 och Mosiah 2:18–22.

1. Vilka likheter ser du mellan dessa verser?

2. Vilken väsentlig lärdom finns i uttrycket ”onyttig tjänare”?

Titta närmare

Läs på nytt berättelsen om hur tio spetälska botas i
Lukas 17:11–19.

1. Hur blev alla de tio spetälska välsignade? (Se v 14.)

2. Vilken ytterligare välsignelse fick den spetälske som
uttryckte tacksamhet? (Se v 19.)

3. Vad tror du är den betydelsefulla skillnaden mellan att
bli helbrägdagjord och ”hel” (”Din tro har gjort dig hel”
i King James; ö a)?

4. Den spetälske som uttryckte tacksamhet var samarier. Med
tanke på vad du känner till om samarier, varför tror du att
detta är en viktig del av berättelsen?

Kristi andra ankomst

Läs Lukas 17:22–33 och fundera över hur det blir i världen vid
Kristi andra ankomst och vad människorna kommer att göra
då. Skriv ner det råd som du tror är viktigast i dessa verser och
berätta varför du tror att människor idag behöver detta råd.

Lukas 18
En skatt i himlen

Vill du komma in i celestiala riket? Varför? Vilka välsignelser
tror du väntar dig där? Vilken slags person tror du att du
behöver bli för att kunna inträda där?

Jesus lärde: ”Den som inte tar emot Guds rike som ett barn,
han kommer aldrig dit in” (Lukas 18:17). Var och en av
berättelserna och liknelserna i Lukas 18 kretsar kring löftet
att de trofasta som följer Jesu lärdomar får inträda i himlen.
Sök under din läsning av detta kapitel efter hur var och en av
Jesu lärdomar kan hjälpa dig bli lik ett barn och kvalificerar
dig för att ta emot hans dyrbaraste skatter.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 18

Lukas 18:15–30 – Matteus 19:13–29; Markus 10:13–30
Lukas 18:31–34 – Matteus 20:17–19; Markus 10:31–34
Lukas 18:35–43 – Matteus 20:29–34; Markus 10:46–52

Förstå skrifterna

Lukas 18

Lukas 18:1–8 – Varför gav Herren liknelsen om den
orättfärdige domaren?

Äldste James E Talmage skrev: ”Jesus menade inte, att Gud
skulle göra som den orättfärdige domaren, när denne slutligen
villfor änkans begäran, utan han framhöll, att om till och med
en sådan människa som denne domare, vilken ’icke fruktade
Gud, och ej heller hade försyn för någon människa’, till sist
tog sig an änkans sak och uppfyllde hennes begäran, så skulle
ingen betvivla att Gud, den rättfärdige och barmhärtige
hör och besvarar [våra böner]” (Jesus Kristus, s 426; se även
L&F 101:81–92).

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Lukas 18.

Använd dina egna ord

Läs liknelsen om den orättfärdige domaren i Lukas 18:1–8 och
skriv med egna ord vad du tror är det väsentligaste budskapet
(se även ”Förstå skrifterna” för Lukas 18:1–8).

Gör en jämförelse

I Lukas 18:1 lärde Jesus att vi alltid bör be. Dessutom lär oss
liknelsen i Lukas 18:9–14 att vi bör ha en särskild inställning när
vi ber. Jämför farisén och tullindrivaren i liknelsen genom att
skriva av och färdigställa följande översikt i din anteckningsbok:

Skymfa (v 32) – förolämpa
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Lukas 19
Jesus kommer till Jerusalem

Föreställ dig att du fick reda på att Jesus skulle besöka din
stad, skola eller hem. Hur skulle du känna dig? Vad skulle
du göra för att välkomna honom? Vad skulle du ändra på
för att vara redo att ta emot honom? Föreställ dig vad Jesus
skulle säga om det han såg där. Vad skulle han be dig göra
annorlunda? Vad skulle han vara nöjd med? Vad skulle göra
honom besviken?

Beakta under din läsning av Lukas 19, som berättar om hur
Jesus färdades genom Jeriko och gjorde sitt intåg i Jerusalem,
hur olika människorna reagerade på hans ankomst. Fundera
också över hur Jesu handlingar visade hans känslor inför
människorna i dessa städer.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 19

Lukas 19:29–48 – Matteus 21:1–16; Markus 11:1–18

Förstå skrifterna

Lukas 19

Lukas 19:12–27 – En tolkning av denna liknelse

Äldste Bruce R McConkie förklarade:

”Kristus är mannen av hög börd. Landet långt borta är himme-
len. Det rike som han där skulle få var ’all makt i himlen och
på jorden’ (Matt 28:18), och hans utlovade återkomst är den
härliga andra ankomsten, då det bokstavliga och synliga riket

Pund (v 13) – En talent var hundra pund

Farisé Tullindrivare 

Vad tyckte människorna
om honom?

Vad tyckte han om
sig själv?

Vad bad han om?

Vad sade Jesus om var
och en av männen?

Läs Alma 31:13–20 och
33:3–11. Vilken typ av
bön tycker du bäst
överensstämmer med de
båda männens böner?

ska grundläggas på jorden. De tio tjänarna är de medlemmar
i kyrkan som han har gett fysiska, mentala och andliga egen-
skaper (pund) att användas i hans tjänst. De som betecknas som
’landsmän’ är de andra människorna i världen, de som är under-
kastade honom därför att han är Gud över hela jorden, men
som inte har tagit emot hans evangelium och kommit in i hans
hjord som tjänare. Tjänarna är befallda att arbeta i vingården på
sin Herres uppdrag tills han återvänder . . .

När mannen av hög börd återvänder för att döma världen
kommer han att belöna tjänarna i enlighet med deras gärningar.
Alla ska inte få samma ställning i de boningar som är förbe-
redda. Det finns grader av härlighet. En del kommer att regera
över tio städer, andra fem, och de som var lata ska helt lämnas
utan arv.

Oanvända förmågor går förlorade. Rätt använda förmågor
kan utökas tills dess att fullkomning nås. Åt varje tjänare som
är flitig ska ges en stor belöning, och från den som är lat ska tas
bort även det ljus, de förmågor och egenskaper som han hade”
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:572–573).

Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Lukas 19.

Dagboksanteckningar

Under din läsning av Lukas
19 kommer du att se att
ett flertal människor kom i
kontakt med Jesus medan
han färdades mot Jerusalem
och där gjorde ett trium-
fartat intåg. (Kom ihåg att
Jesu triumfartade intåg
inledde den sista veckan i
hans liv). Föreställ dig att du
är en av följande människor.
Föreställ dig hur de kan ha
upplevt Jesus utifrån vad du
har läst i skrifterna. Fundera
över vad de kan ha tänkt om

Frälsaren. Skriv en dagboksanteckning för var och en av dessa
människor (som om du var dessa personer) vilken handlar om
hur de upplevde Jesus under denna tid.

1. Sackaios

2. Någon i folkmassan i Jerusalem som bevittnade hur Jesus red
in på en åsna.

3. En person som var i templet när Jesus rensade det.

Skriv en modern version

I liknelsen i Lukas 19:11–27 används ordet pund för att hänvisa
till en myntenhet. Pengarna symboliserar de färdigheter och
egenskaper som vi har fått och som vi förväntas utveckla under
detta liv. Läs denna liknelse och skriv sedan en nutida version
av liknelsen med ett likalydande budskap. Istället för en man av
hög börd kan du till exempel använda dig av en arbetsgivare
eller förälder.
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Lukas 20
De försökte röja honom ur vägen

Händelserna i Lukas 20 ägde rum under den sista veckan av
Frälsarens jordiska liv. Beakta följande frågor när du läser om
den: Varför ville de judiska ledarna döda Jesus? Vilka anspråk
gjorde Jesus som retade upp dem? Varför kan dessa människor
ha haft sådana känslor, särskilt med tanke på den kärlek,
omtanke och glädje som Jesus erbjöd under sin jordiska verk-
samhet? Vad kan jag lära mig av Frälsarens exempel om
hur man bemöter dem som är motståndare till Guds rike?

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 20

Lukas 20:1–8 – Matteus 21:23–27; Markus 11:27–33
Lukas 20:9–19 – Matteus 21:33–46; Markus 12:1–12
Lukas 20:20–39 – Matteus 22:15–33; Markus 12:13–27
Lukas 20:40–47 – Matteus 22:41–23:15; Markus 12:34–40

Förstå skrifterna

Lukas 20

Lukas 20:9–18 – Liknelsen om de ogudaktiga
arrendatorerna

Tjänarna i denna liknelse representerar forntida profeter
som förkastades. Arvingen syftar på Jesus Kristus, som borde
ha respekterats av människorna, men som blev förkastad
och dödad.

Lukas 20:27–38 – ”De gifter sig inte och blir inte bortgifta”

Skrifterna och de nutida profeternas ord gör klart att äktenskap
och familjerelationer kan fortsätta efter döden (se L&F 132:19–22;
Matt 19:6). Den eviga familjerelationens välsignelser kommer
de människor till del som är beseglade i heliga tempel och som
håller de förbund de ingår där. Jesus talade med saddukeerna,
som inte trodde på uppståndelsen. Att känna till detta hjälper
dig att bättre förstå varför Jesus svarade dem på detta sätt.
(Se ”Familjen: Ett tillkännagivande för världen”, Nordstjärnan,
okt 1998, s 24.)

Äldste James E Talmage lärde: ”Kvinnan skulle och kunde
bli hustru till blott en man i den eviga världen och denne var
den man till vilken hon hade givits med det heliga prästa-
dömets auktoritet på jorden som maka för tid och all evighet.
Kort sagt kvinnan skulle bli hustru till den man med vilken hon
hade ingått förbund för evigheten, ett förbund som beseglats
med gudomlig auktoritet. Inget kontrakt och ingen överens-
kommelse som endast gällde för tiden skulle ha någon verkan
i uppståndelsen” (Herrens hus, s 92).

Prygla (v 11) – piska

Skymfa (v 11) – förolämpa

Spela rättfärdiga (v 20) –
Försökte få det att se ut
som om de var trofasta och
rättfärdiga

Bild och namn (v 24) –
Det som var inristat på myntet

Skaffa efterkommande
(v 28) – Få barn

Dina fiender som en pall
under dina fötter (v 43) –
Har besegrat alla dina fiender

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Lukas 20.

Var tidningsreporter

Föreställ dig att du är en tidningsreporter som fått i uppdrag
att följa Jesus under de händelser som beskrivs i Lukas 20. Du
är inte en av hans efterföljare, men du är inte heller hans fiende.
Skriv en berättelse om de händelser som du har bevittnat, som
om den skulle tryckas i morgondagens tidning. Skapa en rubrik
som du tror fångar dina läsares uppmärksamhet.

Forska i skrifterna

Läs Lukas 20:9–18 och avdelningen ”Förstå skrifterna” för
dessa verser.

1. Sök i Gamla testamentet efter namnen på tre valfria profeter
vilka behandlades som de tre tjänarna i liknelsen.

2. Finn en vers i Nya testamentet som visar att Jesus behandlades
på samma sätt som arvtagaren i denna liknelse.

Lukas 21
”Tiden är nära”

Nära slutet av sin verksamhet uppenbarade Frälsaren vad som
skulle hända före hans andra ankomst. Vi kallar ofta dessa
händelser för tidernas tecken. Fundera under din läsning av
Lukas 21 över hur välsignad du är att kunna leva i en tid
när några av dessa förutsagda tecken håller på att uppfyllas.
Begrunda också hur privilegierad du är som får ledning av en
levande profet som hjälper dig känna till och förstå tecknen.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 21

Lukas 21:1–4 – Markus 12:41–44
Lukas 21:5–38 – Matteus 24:1–42; Markus 13;

Joseph Smiths skrifter 1

Förstå skrifterna

Lukas 21

Kopparslantar (v 2) –
Små mynt med lågt värde

Överflöd (v 4) – Rikedom

Rådlöshet (v 25) – Förvirring
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Lukas 21:5–38 – Joseph Smiths översättning ger
viktig hjälp

Du kan få stor hjälp genom att läsa ”Förstå skrifterna” för
Matteus 24 (s 33). Joseph Smith gjorde många inspirerade
ändringar i Matteus 24 (se Joseph Smiths skrifter 1). Där finner
du mycket som är till hjälp.

Lukas 21:24 – ”Hedningarnas tid”

Äldste Joseph Fielding Smith, dåvarande medlem av de tolv
apostlarnas kvorum, förklarade: ”Hedningarnas tid inleddes
strax efter vår Återlösares död. Judarna var snara att förkasta
evangeliet och därefter fördes det ut till hedningarna. Hedning-
arnas tid har fortgått sedan denna tid fram tills nu” (Church
History and Modern Revelation, 1:179).

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Lukas 21.

Tidernas tecken

I Lukas 21:5–36 berättas om hur Jesus besvarade lärjungarnas
frågor om förstörelsen av templet i Jerusalem och vilka händel-
ser som skulle föregå denna förstörelse. I detta avsnitt berättas
inte bara vad som skulle hända innan templet förstördes, utan
också vad som skulle ske innan Herren återvänder i härlighet.

Beskriv de tecken som ges i Lukas 21:8, 11–12, 26–27, när du
läser detta avsnitt.

Gör en kontrollista för att se om du
är förberedd

Kristi andra ankomst kommer att bli ”stor och fruktansvärd”
(se Malaki 4:5) för de ogudaktiga, ”men om I ären beredda
skolen I icke frukta” (L&F 38:30). Läs Lukas 21:32–38 och skriv
upp åtminstone sju sätt varpå du kan förbereda dig för Jesu
Kristi andra ankomst.

Lukas 22
Sakramentets symbolik

Enligt vår himmelske Faders vilja, och som förberedelse för
försoningen, instiftade Jesus Kristus sakramentet i en
övervåning i Jerusalem. Detta symboliserade det oändliga och
eviga offer som genomfördes som en följd av Frälsarens kärlek
till oss. Fundera när du läser Lukas vittnesbörd om vad som
hände i övervåningen och i Getsemane, och begrunda hur
viktig försoningen är i ditt liv. På vilket sätt är Jesu offer en
välsignelse för dig? Hur gör deltagande i sakramentet att din
tro på Jesu Kristi försoning byggs upp och att ditt vittnesbörd
om honom som din Frälsare och Återlösare stärks?

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 22

Lukas 22:1–65 – Matteus 26; Markus 14
Lukas 22:66–71 – Matteus 27:1; Markus 15:1

Förstå skrifterna

Lukas 22

Lukas 22:31–34, 54–62 – Petrus förnekar Jesus

I ett tal med titeln Petrus, min broder, sade äldste Spencer W
Kimball, dåvarande medlem av de tolv apostlarnas kvorum, att

Tvista (v 24) – Gräla,
argumentera

Uppträder som herrar (v 25) –
Regerar över dem

Öste glåpord (v 65) –
Förolämpade honom
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vi bör akta oss för att döma Petrus för hårt för hans handlingar
den natt som Jesus greps. Han påminde oss om att Petrus hade
övergett allting för att följa Jesus (se Matt 19:27–28). Dessutom
hade Jesus vid olika tillfällen befallt de tolv att inte ”berätta . . .
för någon om det ni har sett, förrän Människosonen har uppstått
från de döda” (Matt 17:9; se även Matt 16:20).

Därefter sade äldste Kimball: ”Jag påstår mig inte veta vilka
Petrus inre reaktioner var eller vad som fick honom att säga det
han gjorde denna fruktansvärda kväll. Men i ljuset av hans
förevisade tapperhet, mod, stora hängivenhet och obegränsade
kärlek till Mästaren, kan vi då inte tyda allt till det bästa eller
åtminstone förlåta honom på samma sätt som hans Frälsare
tycks fullständigt ha gjort? Nästan omedelbart upphöjde Kristus
honom till den högsta ställningen i sin kyrka och begåvade
honom med alla rikets nycklar” (Brigham Young University
Speeches of the Year, 13 juli 1971, s 5).

Lukas 22:39–44 – Jesus blödde ur varje por i Getsemane

Äldste Russell M Nelson lärde: ”Försoningens eldprov kon-
centrerades till staden Jerusalem. Där inträffade den största
kärleksgärningen i hela den upptecknade historien. När Jesus
lämnade rummet i övervåningen, gick han och hans vänner
tvärs igenom den djupa ravinen öster om staden och kom till en
olivlund på de lägre sluttningarna på Olivberget. Där i örtagår-
den som har det hebreiska namnet Getsemane – vilket betyder
’oljepress’ – oliverna hade slagits och pressats till olja och föda;
där i Getsemane led Herren ’alla människors pina, på det alla . . .
måtte omvända sig och komma till honom’. Han tog på sig
bördan av alla människors synder och bar den stora tyngd som
fick honom att blöda ur varje por” (Nordstjärnan, jan 1997, s 33).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet B och en av de tre andra aktiviteterna (A, C, eller D)
när du studerar Lukas 22.

Förklara det för ett barn

Läs Lukas 22:7–20 och
sök efter orsaker till
att dessa verser kan
ha varit en beskriv-
ning av det första
sakramentsmötet.
Föreställ dig att du
ska förklara för en
primärklass vad Jesus
menade i verserna
19–20. Skriv upp vad
du skulle säga till
dessa barn.

Vad innebär det för dig?

När du har läst Lukas 22:39–53 begrundar du följande vittnes-
börd av president Joseph Fielding Smith: ”Här bar Guds Son
bördan av mina överträdelser och era överträdelser och varje
själs överträdelse som tar emot Jesu Kristi evangelium. . . . Han
bar bördan – vår börda. Jag lade någonting till den. På samma
sätt gjorde ni. Så gjorde alla andra. Han tog själv på sig den
för att betala det pris som var nödvändigt för att jag skulle bli
befriad – att ni skulle bli befriade – från straffet, på villkor att vi

tar emot hans evangelium och är sanna och trofasta mot det”
(Fall – Atonement – Resurrection – Sacrament [tal vid Salt Lake
Institute of Religion, 14 jan 1961], s 8).

Föreställ dig dessa händelser och hur Jesus led i sin ensamhet.
Beskriv vad Jesu lidande innebär för dig.

Jämför två män

Läs om Judas i Lukas 22:1–6, 46–48 och om Petrus i
Lukas 22:31–34, 54–62. Besvara följande frågor:

1. Varför tror du att Judas handlade på detta sätt?

2. Varför tror du att Petrus handlade på detta sätt?

3. Judas hängde sig. Petrus kallades senare att leda kyrkan.
Vad visar detta om skillnaderna mellan de två männen?

Rapportera vad som hände

Nutida reportrar som bevakar rättegångar skriver ner vad som
händer vid dessa. Om du var en reporter som fått i uppgift att
bevaka den rättegång som beskrivs i Lukas 22:66–71, vad skulle
du då skriva? Skriv en rapport och ta med en rubrik som kan
användas i en tidning.

Lukas 23
Korsfästelsen

Begrunda orden i psalmen ”Oändlig är kärleken” när du läser
om Jesu Kristi korsfästelse:

Oändlig är kärleken Jesus förunnar mig.
Jag kan ej förstå all den nåd han förkunnar mig.
Jag bävar vid tanken att korsfäst för mig han var,
att en gång på korset han oskyldig bördan bar.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Jag tänker på händer, som stungna har blött för mig.
Ej nåden jag glömmer ej kärleken innerlig.
O låt mig i vördnad få tillbedja vid hans fot,
då livet och kronan jag lycklig får ta emot.

O vilken kärlek stor att han till jord kom ned
och för mig döden led!
O vilken kärlek stor, himmelsk kärlek stor!
(Psalmer, nr 125).

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 23

Lukas 23 – Matteus 27:2–61; Markus 15; Johannes 18:28–19:42

Förstå skrifterna

Lukas 23

Lukas 23:7 – Herodes

Herodes var inte ett egennamn utan ett familjenamn för alla
ättlingar till Herodes den store. Denna särskilda regent hette
Herodes Antipas.

Lukas 23:18 – Barabbas

Barabbas var en brottsling som satt fängslad i Jerusalem för
upplopp och mord. Hans namn speglade en grym ironi.
Bokstavligt översatt betyder Barabbas ”faderns son”. När Pilatus
erbjöd sig att, som en del av påskhögtiden, släppa en fånge
fri, begärde de judiska ledarna att Barabbas skulle släppas fri,
istället för Jesus, Faderns enfödde Son (se Luk 23:18).

Lukas 23:31 – Det förtorkade och det gröna trädet

Äldste Bruce R McConkie skrev: ”Om denna bild av det gröna
trädet och det förtorkade trädet sade Lukas: ’Med detta tal
syftade han på Israels förskingring, och icke-judarnas ödeläg-
gelse, det vill säga den ödeläggelse som skulle drabba hedning-
arna” [Luk 23:31; JSÖ]. Detta var den förskingring som ägde
rum vid Jerusalems förstörelse, de ödeläggelser som skulle

Förleder vårt folk (v 2) – Leder bort folket från kejsaren

drabba människorna i de sista dagarna, den ogudaktighetens
och hämndens tid som skulle föregå Kristi andra ankomst”
(The Mortal Messiah, 4:208).

Lukas 23:39–43 – ”I dag skall du vara med mig
i paradiset”

Profeten Joseph Smith förklarade att orden ”I dag skall du vara
med mig i paradiset” innebar: ”I dag skall du vara med mig i
andarnas värld, och då skall jag lära dig allt därom och besvara
dina frågor” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 266, 267). Jesus
uppmuntrade inte tanken på att man kunde omvända sig på
dödsbädden.

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Lukas 23.

Ur en annan synvinkel

Läs noggrant Lukas 23 och föreställ dig att du befinner dig i
någon av följande personers kläder: Pilatus, Barabbas, den
ödmjuke rövaren (se Matt 27:38) på korset, Simon från Kyrene
och Josef från Arimataia. Använd ledtrådarna som finns i
skrifterna och skriv vad du tror att var och en av dem tänkte
om Frälsaren.

Lukas 24
”Jag vet att min förlossare lever”

Äldste Robert L Backman, före detta president för de sjuttios
kvorum, gav följande uppmaning: ”Tänk dig att du är i lär-
jungarnas och andra troendes sällskap denna uppståndelsens
dag. Många timmar har gått sedan du bevittnade den fruk-
tansvärda korsfästelsen av den vänlige nasarén. Du har varit
med om hopplösa stunder av djup sorg. Du har känt dig
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förvirrad och inte vetat vem du skulle vända dig till, eller hur
du skulle handla. Dina tankar är dunkla av förtvivlans töcken.
Då kommer två lärjungar fram till dig och säger att de har
talat med Herren på vägen till Emmaus. Vågar du tro på dem
som säger: ’Herren är verkligen uppstånden, och han har visat
sig för Simon’? (Luk 24:34)” (Nordstjärnan, jan 1992, s 9).

Fundera under din läsning av Lukas 24 över ditt vittnesbörd
om Herrens uppståndelse och vad du kan göra för att stärka det.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 24

Lukas 24:1–11 – Matteus 28:1–15; Markus 16:1–11;
Johannes 20:1–18

Lukas 24:36–48 – Markus 16:14; Johannes 20:19–23
Lukas 24:49–53 – Markus 16:19–20

Förstå skrifterna

Lukas 24:1 – ”Dagen efter sabbaten”

Den första dagen i veckan i den judiska kalendern var söndagen.
Jesus uppstod denna dag. Efter hans himmelsfärd helgade kyr-
kans medlemmar, vare sig de var judar eller hedningar, denna
dag och kallade den för Herrens dag (se Apg 20:7; 1 Kor 16:2).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Lukas 24.

Att förklara skrifterna

I Lukas 24:13–35 kan vi läsa om hur Jesus visade sig för två
män som inte klart förstod vad som hade hänt med honom eller
vad som var hans mission. I vers 27 berättas det för oss att
han detaljerat förklarade på vilket sätt Gamla testamentet hade
profeterat om hans liv och mission. Finn och skriv upp tre
skriftställen i Gamla testamentet som profeterar om hans liv
och mission och förklara betydelsen därav.

Hur samtalar Herren med oss?

Herren samtalar med sina barn på många olika sätt. Några av
dessa sätt nämns i Lukas 24:13–45. Läs följande skriftställe-
hänvisningar och skriv upp åtminstone sex sätt varpå Herren
samtalar med oss.

1. Lukas 24:13–16, 33–52

2. Lukas 24:23

3. Lukas 24:32; se även Läran och förbunden 9:8

4. Lukas 24:27, 32, 44–45

5. Lukas 24:36; se även Läran och förbunden 6:23

Kunskap om nyckelskriftställen –
Lukas 24:36–39

Läs Lukas 24:36–39 och skriv vad du tycker är det viktigaste man
lär sig om den uppståndna kroppen. Läs också Lukas 24:40–44;
Alma 11:42–46 och 40:19–24. Skriv upp åtminstone fem andra
viktiga lärdomar om uppståndelsen eller uppståndna kroppar.
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Evangeliet enligt Johannes
Vem var Johannes?
Johannes var en av Jesu tolv apostlar. Hans bror Jakob tillhörde
också de tolv apostlarna. Johannes och Jakob var fiskare fram
till dess att Jesus kallade dem att bli hans lärjungar, och senare
apostlar. Johannes var en av de tre apostlar som var tillsam-
mans med Jesus på härlighetens berg och en av de tre apostlar
som Jesus bad vara tillsammans med honom i Getsemane träd-
gård. Han kallas ofta för Johannes den älskade eftersom han
säger om sig själv att han är ”den som Jesus älskade” (Joh 13:23;
19:26; 20:2; 21:7, 20).

Johannes är också känd som Johannes uppenbararen eftersom
han skrev Uppenbarelseboken. Han skrev dessutom tre korta
brev som finns i Nya testamentet. När Petrus var överhuvud
för kyrkan efter Jesu död och uppståndelse var Johannes en av
hans rådgivare (se John W Taylor, i Collected Discourses, sam-
manst av Brian H Stuy, 5 del [1987–1992], 4:256). Johannes dog
inte, utan förvandlades och tilläts leva kvar på jorden som
en av Herrens tjänare tills Herren kommer en andra gång (se
L&F 7). Johannes kom, tillsammans med Petrus och Jakob, till
Joseph Smith och Oliver Cowdery och återställde melkisedekska
prästadömet år 1830.

Johannes som fiskare Härlighetens berg

Johannes skriver Johannes ordinerar Joseph 
och Oliver

Varför skrev Johannes detta evangelium?
Johannes var tillsammans med Jesus och kände och älskade
honom. Han skrev om Frälsaren så att människor över hela
världen också skulle kunna lära känna honom och älska honom.
Han var ett vittne om vad Jesus sade och gjorde. Hans bok
är inte en berättelse om Jesus, utan ett vittnesbörd om honom
(som det heter i Joseph Smiths översättning). Han sade att
han skrev sitt evangelium för att läsaren ”skall tro att Jesus är
Messias, Guds son” (Joh 20:31). Johannes evangelium kallas
ibland för ”kärlekens evangelium”, eftersom Johannes så ofta
talar om Guds kärlek i sin bok. Han framhöll också att Jesus
var den utlovade Messias.

Johannes, det unika evangeliet
Matteus’, Markus’ och Lukas’ evangelier återger till stor del
samma berättelser och följer samma grundläggande ordning

och mönster. De berättar till största delen vad Jesus uträttade
i Galileen, men Johannesevangeliet innehåller berättelser som
skiljer sig från dem och berättar mer om vad Jesus gjorde i
Judeen och Jerusalem. Här följer några av Jesu lärdomar och
upplevelser som endast berättas av Johannes:

• Den förjordiske Jesus (se Joh 1)

• Tidpunkter när Jesus vittnade för enskilda om vem han
verkligen är (se Joh 3–4, 8)

• Jesus är livets bröd och det levande vattnet (se Joh 6–7)

• Uppväckte Lasaros från de döda (se Joh 11)

• Tvättade apostlarnas fötter (se Joh 13)

• Undervisade om den Helige Anden (se Joh 14–15)

• Jesus bad för sina apostlar (se Joh 17)

• Jesus uppmanade Petrus att ”föra mina lamm på bete”
(se Joh 21)

Johannes 1
Jesus är den förjordiske Kristus

och Skaparen

Matteus, Markus och Lukas inleder sina redogörelser med att
berätta om Jesu födelse eller dop. Johannes inledde sitt evange-
lium på ett annorlunda sätt. I det första kapitlet sammanförde
Johannes sitt vittnesbörd med Johannes döparens för att
berätta vem Jesus var till och med innan han kom till jorden.

Herren uppenbarade många förändringar i Johannes 1 för
profeten Joseph Smith. 

Andra redogörelser för vad du kan läsa
i Johannesevangeliet 1

Johannes 1:32–34 – Matteus 3:13–17

Förstå skrifterna

Johannes 1

Det fanns (v 2) – Syftar på
Jesus Kristus, Guds Son

Har inte övervunnit det
(v 5) – Enligt Joseph Smiths
översättning: ”Världen förstår
det inte”

Johannes (v 6) – Detta syftar
på Johannes döparen, inte på
aposteln Johannes

Går före mig (v 15, 30) –
Enligt Joseph Smiths övers-
ättning: ”Är större än jag”

Nåd och åter nåd (v 16) –
Joseph Smiths översättning av
sista meningen i denna vers
lyder: ”Av hans fullhet har
vi alla fått del, ja odödlighet
och evigt liv, genom hans nåd.”
Odödlighet innebär att leva för
evigt; evigt liv att vara upp-
höjd – att leva tillsammans
med Gud och vara lik honom.
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Johannes 1

JSÖ, Johannesevangeliet 1:1, 14 – Varför kallar Johannes
Jesus för ”Ordet”?

Äldste James E Talmage lärde att Jesus var den person genom
vilken ”Faderns vilja, bud och ord sattes i verket” (Jesus Kristus,
s 33). Han står i samma förhållande till vår himmelske Fader
som orden i förhållande till tanken. På samma sätt som ett ord
kan ses som budbärare för ett ting eller en idé, var Kristus bud-
bärare för vår Fader och hans evangelium, som är en frälsnings-
plan för hela människosläktet.

Johannesevangeliet 1:18 – ”Ingen har någonsin sett Gud”

Utan hjälp av Joseph Smiths översättning tycks denna vers
säga att ingen människa har sett Gud. Joseph Smiths översätt-
ning återställer betydelsen av versen och hjälper oss inse att
när Fadern har visat sig så har han burit vittne om att Jesus är
Kristus, hans enfödde Son (se Matt 3:17; 17:5; 3 Ne 11:6–7;
L&F 76:23; Joseph Smiths skrifter 2:17). Skrifterna lär att somliga
har fått tillstånd att se Gud Fadern, även om sådana händelser
är sällsynta. Se till exempel Apg 7:55–56; L&F 76:23; Joseph
Smiths skrifter 2:17. Aposteln Johannes såg själv den uppståndne
Herren (se Upp 1:12–18).

Johannesevangeliet 1:41 – ”Messias”

Det hebreiska ordet Messias betyder ”utvald” eller ”smord”.
Den grekiska översättningen av Messias, eller ”den utvalde”,
är Kristus. ”Jesus Kristus” betyder ”Jesus, den utvalde”. Jesus
är Messias. Jesus är Kristus. Jesus är den utvalde.

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Johannes 1.

Kan någon se Gud?

Anta att en vän till dig, som inte är medlem i kyrkan, sade att
han eller hon inte kunde tro på Joseph Smiths berättelse om
att han såg Gud Fadern och Jesus, eftersom det i Bibeln står att
”ingen har någonsin sett Gud” (Joh 1:18). Med utgångspunkt
från vad som står under ”Förstå skrifterna” ovan, skriv vad du
skulle säga till din vän.

Nåd (v 16) – Guds gåva som
hjälper de trofasta att vara
bättre än de skulle kunna vara
av egen kraft

Mästare (v 38) – Ledare, lärare

Svek (v 47) – Falskhet

”Följ med och se!”

1. Gör en översikt enligt nedan och fyll i den med den information
som du hämtar från Johannes 1:35–51.

2. Hur är dessa människor exempel på hur människor idag
finner Kristus och hans evangelium?

Johannes 2
Jesus inleder sitt verk

Jesus var trettio år när han inledde sin verksamhet genom
att gå ut bland folket för att undervisa, välsigna och utföra
många underverk. I Johannes 2 kan du läsa om Jesu först
upptecknade underverk, som inträffade på ett bröllop i Kana
ungefär 1,5 mil norr om Nasaret. Jesus begav sig sedan till
Jerusalem för att närvara vid påskhögtiden. Den rensning
av templet som Johannes beskriver i detta kapitel handlar
om första gången som Jesus gjorde detta. Han rensade
åter templet under veckan för sin korsfästelse (se Matt 21;
Mark 11; Luk 19).

Namn 

Andreas

Simon Petrus

Filippos

Natanael

Vad sade Jesus
till honom?

Hur fick 
han höra talas 

om Jesus?

Vad sade eller
gjorde han?
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Förstå skrifterna

Joh 2:4 – ”Min stund har inte kommit än”

När man läser Johannes 2:4 kan man tro att Jesus inte ville
uppfylla sin mors önskan, men i Joseph Smiths översättning
framgår det att han ville hjälpa henne, på alla tänkbara sätt –
och han gjorde det.

Johannes 2:14–16 – Varför köpte och sålde människorna
i templet?

Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 21:12–13 (s 29).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Johannes 2.

Vatten till vin

Äldste Bruce R McConkie skrev att det vin som omtalas i
Johannes 2:1–11 var en dryck som var gjord av ”det som vin-
stocken ger” (Matt 26:29), vilket var ett lätt, sött vin (vanligtvis
ojäst). Tillsammans med bröd var detta en av dagens viktigaste
måltider” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:136).

1. Hur påverkade detta underverk Jesu efterföljare? (Se v 11.)

2. Vad lärde de sig (och du) om Jesus av det han gjorde i denna
berättelse?

Templet rensas

1. Vad gjorde Jesus enligt Johannes 2:13–17, som fick så många
människor att bli upprörda? Varför?

2. Vad lär oss denna berättelse om hur Jesus vill att vi ska
uppföra oss i Guds heliga byggnader?

3. Skriv upp tre ting du kan göra för att visa större vördnad för
Guds hus.

Ett tempel som uppstår på tre dagar?

Vilket ”tempel” syftade Jesus på i Johannes 2:19?
(Se Matt 27:62–64 för ytterligare hjälp.)

Johannes 3
”Ni måste födas på nytt”

Några av de mest grundläggande religiösa frågeställningarna
är: Finns det en Gud? Känner han eller bryr han sig om mig?
Vad vill han att jag ska göra? Finns det en himmel? Om
så är fallet, vad kan jag göra för att komma dit? En farisé vid
namn Nikodemos ställde några av dessa frågor. Han kom
till Jesus på natten, för att han, kan man förmoda, inte skulle
bli sedd av andra fariseer. Var under din läsning av Johannes 3
uppmärksam på vad Jesus lärde honom.

Förstå skrifterna

Johannes 3

Johannes 3:8 – ”Vinden blåser vart den vill”

Det är svårt att förklara hur det känns att känna Anden. Jesus
jämförde det med att försöka berätta för någon om vinden,
som den medföljande illustrationen visar.

Den Helige Anden Vinden

Den går inte att se,
ändå kan vi uppleva hur den verkar.

Vi känner den, vi förnimmer den.
Vi vet att den finns genom de effekter

den framkallar.
Den kan vara mjuk eller mycket kraftfull.

Reningsbruk (v 25) – Dop och
annan ceremoniell rening

Reningsfunt i Qumran.

Utan att mäta (v 34) – Gud ger
inte Anden i små doser
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Den orm som Mose satte upp på en stång var en symbol för Frälsaren.
På samma sätt som israeliterna räddades undan den fysiska döden genom
att se på ormen, så kan Kristus rädda oss från fysisk och andlig död.

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A och en annan aktivitet (B–D) när du studerar
Johannes 3.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Johannes 3:5

1. Hur visste Nikodemos enligt Johannes 3:2 att Jesus var
”från Gud”?

2. Vad var enligt Jesus ett mera säkert sätt att ”se”? (Se v 3.)

3. Vad sade Nikodemos som visar att han inte tänkte på ett
andligt sätt, när han började tala med Jesus?

4. Finn åtminstone två skriftställen som förklarar de två
slags dop som Jesus sade att vi måste ta emot (använd de
hjälpmedel som finns i dina skrifter för att finna dem).

5. Varför tror du att Nikodemos kom till Jesus ”en natt” (v 2)?

6. Läs Johannes 19:38–40. Tror du att Nikodemos trodde på
det som Jesus lärde honom? Motivera ditt svar.

Så älskade Gud världen

1. Vad är enligt Johannes 3:16–17 ett sätt varpå vi kan veta hur
mycket Gud älskar oss?

2. Vad lär oss dessa verser om vad vår himmelske Fader och
Jesus vill göra för alla människor?

3. Förklara på vilket sätt du tror att människorna hade gått
under om Jesus inte kommit till världen.

Ljus respektive mörker

1. Skriv med egna ord minst två meningar som förklarar de
principer som Jesus lärde ut i Johannes 3:19–21.

2. Ge ett exempel från ditt eget liv, eller från något du har sett,
som visar att båda meningarna är sanna. (Du måste inte
berätta vad människorna heter i dina exempel.)

Lärdomar från en stor profet

Använd dig av Johannes 3:25–33 och skriv upp vad du tror
att ledare, lärare och missionärer kan lära sig av det som
Johannes döparen sade och gjorde. Ta med de verser där du
fann tankarna.

Johannes 4
Kvinnan vid brunnen

Jesus och hans lärjungar hade varit i Jerusalem på påskhög-
tiden. När det var dags att återvända till Galileen färdades de
genom den del av landet som kallades för Samarien (se den
medföljande kartan). Samarierna och judarna var inte vänligt
inställda till varandra. Judarna ansåg att samarierna var
”orena”. Ibland tog judarna till och med en omväg på en eller
två dagar för att undvika Samarien. Fundera under din läsning
av Johannes 4 över vad Jesus lärde om dessa traditioner, både
genom vad han sade och vad han gjorde. 

”Han skall bli större 
och jag bli mindre.”
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Förstå skrifterna

Johannes 4

Johannes 4:12 – ”Vår fader Jakob”

Samarierna och judarna var båda ättlingar till Jakob, vars namn
förändrades till Israel. Fader innebär ”förfader” eller ”stamfader”.

Johannes 4:22 – ”Frälsningen kommer från judarna”

Jesus menade inte att judarnas religion, såsom den praktise-
rades av fariseerna och saddukeerna, skulle skänka frälsning åt
folket. En gång hade den innehållit de frälsande förordning-
arna, lärdomarna och sedvänjorna, men människorna hade för-
ändrat dem. Jesus var en jude genom sin mor och det var han
som åvägabringade frälsning. Namnet Jesus betyder ”frälsning”.

Johannes 4:24 – ”Gud är ande”

Vi känner till från andra skriftställen, och särskilt från nutida
uppenbarelser, att Guds ande är klädd i en uppstånden och
förhärligad kropp av kött och ben (se 1 Mos 1:26–27; Luk 24:39;
L&F 130:22).

Messias (v 25) – Se ”Förstå
skrifterna” för Johannes 1:41,
s 76)

I detsamma (v 27) –
Vid denna tidpunkt

Sjunde timmen (v 52) –
Omkring 13.00

Jo
rd

a
n

JUDEEN

PEREEN

SAMARIEN

Döda havet

Galileiska sjön

Jerusalem

Sykar

Nasaret

Medelhavet

GALILEEN

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Johannes 4.

En gradvis omvändelse

Under din läsning av Johannes 4:5–42 kan du få veta hur en
kvinna fick ett vittnesbörd om att Jesus är Messias, eller Kristus.

1. Skriv upp vad den samariska kvinnan kallade Jesus i
verserna 9, 11, 15, 19, och 29.

2. Vad lade du märke till om hennes sätt att tilltala Jesus, ju mer
hon talade med honom och ju mer hon lärde känna honom?

3. Vad gjorde hon när hon förstod vem han verkligen var?
Vad blev följden? (Se särskilt v 28–30, 39–42.)

4. Skriva upp några sätt som ditt vittnesbörd har vuxit på.
Ta med någonting om varför du tror att det har vuxit.

Var en missionär

Vad skulle du vilja säga till en undersökare som ber dig förklara
varför Gud har en fysisk kropp, när det står i Johannes 4:24 att
”Gud är ande”. Använd åtminstone två skriftställen i ditt svar.

Dagboksanteckning

Föreställ dig att du var en av de lärjungar som var tillsammans
med Jesus under de händelser som beskrivs i Johannes 4. Skriv
någonting i din dagbok om vad du har lärt dig genom att vara
tillsammans med Jesus denna dag. Ta med någonting av det som
Jesus lärde ut i verserna 31–38, också det som inte är så lätt att se.

Johannes 5
”Jag har kommit 

i min faders namn”

Omkring ett år efter det att Jesus mötte kvinnan vid brunnen
i Samarien (se Joh 4) återvände han till Jerusalem, för det
var åter dags för påskhögtiden. Vad Jesus gjorde under det
år som förflöt mellan dessa två besök i Jerusalem är upptecknat
i Matteus 5–11 och Lukas 6–8. Johannes 5 inleder redogörelsen
om vad Jesus sade och gjorde under denna andra påsk
i Jerusalem.

Förstå skrifterna

Johannes 5

Dragit sig undan (v 13) – Gått
till en annan plats i hemlighet

Överlåtit (v 22) –
Gett tillåtelse till
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Johannes 5:4 – ”En ängel steg ned . . . och rörde vattnet”
(Karl XII:s bibel)

Det tycks som om Betesdas damm kom från en källa som då
och då började svalla. Enligt traditionen var det osynliga änglar
som fick vattnet att svalla och den som först kom ner i vattnet
efter det att vattnet ”svallat”, eller rörts upp, blev botad. Detta
vara bara vidskepelse, men många tycktes ivriga att pröva
det, kanske därför att de hoppades på ett enkel lösning på sina
problem, eller kanske därför att de prövat allt annat som de
kände till.

Johannes 5:25, 28 – ”De döda skall höra Guds sons röst”

Det finns många profetior i Gamla testamentet om att andarna i
andefängelset skulle få besök av Guds son (se Ps 88:1; Jesaja 24:22;
61:1). Enligt uppteckningen i Johannes 5:25, 28, tillkännagav
Jesus att han snart skulle uppfylla dessa profetior. Han uppfyllde
dem när han gick till andevärlden efter sin korsfästelse
(se L&F 138:11–22, 29–35).

Johannes 5:29 – ”De som har gjort det goda skall uppstå
till livet”

Medan profeten Joseph Smith arbetade på sin inspirerade
version av Bibeln frågade han vår himmelske Fader om inne-
börden av Johannes 5:29. Som svar fick han den syn som nu
finns upptecknad i Läran och förbunden 76.

Studera skrifterna 
Gör en av följande aktiviteter (A–B) när du studerar Johannes 5.

Underverk är lärorika

Precis som med de flesta underverk som finns upptecknade
i Nya testamentet, kan vi lära oss andliga sanningar från vad
Jesus och de som var med om underverket gjorde eller sade.
Följande frågor bör hjälpa dig att koncentrera dig på några av
de sanningar som du finner i berättelsen i Johannes 5:1–16.

1. Vad tycks vara orsaken till att Jesus valde ut denne man att
bli botad? (Se v 5–6.)

2. Vad lär oss detta om Jesus?

3. Hur var denne man lik alla syndare?

4. På vilket sätt påminner det som Jesus sade och gjorde för
mannen, om det som han kan och vill göra för alla som syndar
och omvänder sig?

5. Vad kunde enligt Jesus orsaka något ännu värre, än det
handikapp som mannen i berättelsen hade? (Se v 14.)

6. Skriv vad du tror att mannen sade när han talade till judarna
(se v 15).

Sådan fader, sådan son

1. Skriv ner de sanningar Jesus lärde ut i Johannes 5:17–47 om
sig själv och vår himmelske Fader.

2. Vad gör starkast intryck på dig i det som Jesus lärde ut?
Varför?

3. Hur visar dessa lärdomar att Jesus och hans Fader i himmelen
inte logiskt sett kunde vara samma varelse?

Johannes 6
Jesus är livets bröd

Varför behöver anden, såväl som kroppen, näring? I de före-
gående evangelierna kan man läsa om hur Jesus gav mat till
fem tusen människor med bara några få bröd. I Johannes 6
fortsätter denna berättelse, särskilt om människornas inställ-
ning till den fysiska föda som de fick från Jesus, jämfört med
den andliga föda som han ville ge dem. Jesus vittnade om
betydelsen av att såväl våra andar som kroppar får näring.
Lägg märke till hur människorna reagerade.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Johannes 6

Johannes 6:1–14 – Matteus 14:13–21; Markus 6:30–44;
Lukas 9:10–17

Johannes 6:5–21 – Matteus 14:22–33; Markus 6:52

Förstå skrifterna

Johannes 6

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

Välj en kung

1. En stor åhörarskara ville att Frälsaren skulle bli deras kung
(se Joh 6:15). Varför ville människorna att Jesus skulle bli deras
kung, enligt Johannes 6:5–14, 24–26?

Två hundra denarer (v 7) –
200 arbetares dagslöner

Tvista (v 52) – Argumentera,
gräla
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2. Varför bör vi vilja ha honom
som vår konung?

3. Vilken betydelse har våra
motiv att följa Jesus för vårt
sätt att leva?

Gör en jämförelse

Rita en översikt enligt nedan. Fyll i den med det som Jesus
hänvisade till i Johannes 6:22–27.

Livets bröd

Om du någonsin har ätit varmt nybakat bröd så fundera på hur
det smakar och hur det får dig att må. Läs Johannes 6:48–59 och
fundera över på vilket sätt Jesus ger oss andlig föda. Besvara
följande frågor:

1. Vilka två ting måste vi, enligt Jesus i verserna 51–58, göra för
att få evigt liv?

2. Hur kan dessa lärdomar göra sakramentets förordning mer
meningsfull för dig?

”Den obekväme Messias”

Äldste Jeffrey R Holland, dåvarande president för Brigham
Young University, sade: ”Livet var mycket obekvämt för [Jesus],
och, om jag inte helt har misstagit mig, är det ofta likadant för
er och för mig när vi tar på oss hans namn” (”The Inconvenient
Messiah”, Brigham Young University 1981–82 Fireside and
Devotional Speeches, s 77). Läs Johannes 6:60–71 och förklara
följande:

1. Hur var Jesu lära ”obekväm” för många av hans lärjungar?

2. Vad gav Petrus, trots att det var ”obekvämt”, styrkan att
fortsätta följa Jesus?

3. Vad kan du göra för att vara säker på att lyda när Herren ber
dig att göra det som är svårt?

Johannes 7
Jesus vittnar i Jerusalem

De händelser som beskrivs i Johannes 7 ägde rum i Jerusalem
under lövhyddefesten. Denna fest, som Herren hade befallt

”Föda” som är förgänglig ”Föda” som består

Israels barn att hålla sedan Mose tid, innehöll ett flertal vik-
tiga symboliska ceremonier. På Jesu tid utgjordes en av dessa
ceremonier av att prästerna hämtade vatten från Siloadammen
och göt ut det i templets heliga rum – vilket var en symbol för
Guds utgjutande av sin Helige Ande över folket (se Bruce R
McConkie, The Mortal Messiah, 3:123). Lägg under din
läsning av Johannes 7 märke till vad Jesus undervisade om och
som hade samband med denna symboliska handling, tillsam-
mans med de många andra vittnesbörd som han bar för folket.

Förstå skrifterna

Johannes 7

Johannes 7:1, 13, 15, 35, 45–48 – Vilka judar var det som
försökte döda Herren?

Jesus hade många efterföljare bland judarna (se Joh 6:2). De
judar som försökte döda honom var de religiösa ledarna bland
judarna, huvudsakligen de skriftlärda och fariseerna. Jesus
hade gjort dem vreda genom att utföra underverk på sabbats-
dagen och genom att hävda att han bokstavligen var Guds Son
(se Joh 5:16–18).

Johannes 7:6–9, 30, 33; 8:20 – ”Min tid är ännu inte inne”

Jesus visste att han bara hade några månader kvar av sitt jordiska
liv. Han visste också att hans mission ännu inte var avslutad,
men hans Fader i himmelen skulle bevara hans liv tills dess att
han fullbordat allt han sänts att utföra. Enligt Joseph Smiths
översättning av Johannes 9:4 vittnade Frälsaren: ”Tiden kommer
då jag skall ha avslutat mitt verk, då går jag till Fadern.”

Studera skrifterna 
Gör en av följande aktiviteter (A eller B) när du studerar
Johannes 7.

Stryk under ord och meningar

Har du någonsin känt dig ensam eller som om alla människor
var emot dig? Läs Johannes 7:1–13 och sök efter tecken på att
Jesus kan ha känt denna slags ensamhet.

1. Skriv upp de verser som innehåller ord som visar att de
judiska ledarna öppet försökte döda Jesus.

2. Beskriv hur situationen i Johannes 7:5 kan ha påverkat hur
Jesus kände sig. Hur skulle den ha påverkat dig?

Kunskap om nyckelskriftställen –
Johannes 7:17

Äldste Richard G Scott, medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
vittnade: ”Din fria vilja, rätten att välja, har inte getts för att du
ska kunna få det som du vill. Denna gudomliga gåva har getts
för att du ska kunna välja det som din himmelske Fader vill med
dig. På så sätt kan han leda dig att bli allt det som han avsett att
du skall bli” (Nordstjärnan, juli 1996, s 26).

Förklara hur äldste Scotts uttalande kan hjälpa dig att förstå
betydelsen av Johannes 7:17.

Kringspridda (v 35) – De skingrade israeliterna
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Johannes 8
”Jag är”

Händelserna i Johannes 8 inträffade under samma lövhydde-
fest som vi kan läsa om i Johannes 7. En annan symbolisk
aktivitet under denna fest var att många ljus tändes i templet.
Orsaken var att påminna Israel om att vara ett ljus för värl-
den. Jesus använde detta som en möjlighet att återigen vittna
om vem han var. Fundera under din läsning av detta kapitel
över hur Jesus och hans lärdomar kan liknas vid ljus och
på vad sätt mörker är en lämplig symbol för synd och otro.

Förstå skrifterna

Johannes 8

Johannes 8:11 – Förlät Jesus äktenskapsbryterskan?

President Spencer W Kimball
lärde: ”Han befallde henne:
’Gå nu, och synda inte mer.’
Han sade till den syndfulla
kvinnan att gå sin väg, överge
sitt onda liv, inte begå några
fler synder, omvandla sitt liv”
(Förlåtelsen under, s 147).

Det är uppmuntrande att det
i Joseph Smiths översättning
står: ”Och allt sedan dess
lovprisade kvinnan Gud,
och trodde på hans namn”
(JSÖ, Joh 8:11).

Johannes 8:58 – ”Jag var innan Abraham blev till”

Under namnet ”Jag är” uppenbarade Gud för Mose att denne
kallats till profet (se 2 Mos 3:14). Genom dessa ord förkunnade
Herren att han (Jehova) var Gamla testamentets Gud och den
utlovade Messias. Judarna betraktade ett sådant påstående
som hädelse och ”de tog upp stenar för att kasta på honom”
(Joh 8:59).

Skattkammaren (v 20) – Plats
där offergåvorna förvarades

Härstammar från Abraham
(v 33, 37) – Abrahams ättlingar

Oäkta barn (v 41) – Barn
födda utom äktenskapet

Studera skrifterna 
Gör tre av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Johannes 8.

Är livet rättvist?

Läs Johannes 8:1–11 och skriv upp vad du anser vara orättvist
i denna berättelse. Gör en annan lista över vad du tycker är
rättvist. Skriv dina tankar om hur Jesus Kristus har makt att
skapa ”rättvisa” i ditt liv.

Håll upp ljuset

Fundera på vad som
händer när du håller upp
ett brinnande ljus i ett
mörkt rum. Vad sker när du
kupar för elden med handen?
Markera och tvärhänvisa
Johannes 8:12 med Tredje
Nephi 18:24. Förklara
vad ljus är och hur du kan
”hålla upp det”.

Ge exempel

Jesus gjorde två mycket viktiga uttalanden om frihet och fången-
skap i Johannes 8:32–34. Ibland vill människor få oss att tro
att det är motsatsen till det Jesus sade som är sant. Vi behöver
emellertid endast se oss omkring för att inse sanningen i det
som han lärde ut. Särskilt känner vi igen sanningen om vi har
efterlevt hans lärdomar (se Joh 7:17).

1. Ge ett exempel på sanningen i det Jesus sade i Johannes 8:32
med utgångspunkt från visdomsordet, kyskhetslagen eller
något av de andra buden.

2. Ge ett exempel på hur det han sade i Johannes 8:34 gäller i
förhållande till samma bud.

Skriv en berättelse

Sök under din läsning av Johannes 8:48–59 efter vem de judiska
ledarna beskyllde Jesus för att vara, och vem Jesus vittnade
om att han var. President Thomas S Monson, dåvarande andre
rådgivare i första presidentskapet, sade att vi skulle vara
”lojala mot det kungliga inom er” (Nordstjärnan, juli 1991, s 51).
Fundera över vem du egentligen är och skriv ett kort stycke om
hur kunskapen om sin egen identitet gav Jesus mod att klara
av svåra förföljelser.

Johannes 9
Jesus och den blindfödde mannen

Har du någonsin gått vilse eller varit utan ljus mitt i natten?
Hur skulle du vilja beskriva dina känslor? Herrens mission
var att lysa upp en förmörkad värld. Han öppnade bokstav-
ligen ögonen på en blindfödd man, vilket var en symbol för
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kraften i hans mission. Sök under din läsning av Johannes 9
efter hur människor såg bara mörker trots att ”världens ljus”
sken på dem.

Förstå skrifterna

Johannes 9:1–3, 34 – ”Vem har syndat?”

Det var vanligt på den tiden, vilket det på sätt och vis är också
idag, att tro att människor erfar prövningar för att de har syndat
(se Luk 13:1–5). Judarna tycks ha trott på någon form av förjor-
diskt liv, eftersom de frågade om hans blindhet hade orsakats
av att han själv hade syndat. På grund av att han var född blind
måste de ha undrat om han syndat före sin födelse. Emellertid
sade Jesus att blindheten inte hade orsakats av synd.

Johannes 9:22, 34 – ”Uteslutas ur synagogan”

En person som uteslutits ur synagogan förlorade många rättig-
heter, förmåner och vänner. Hans barn nekades skolgång, socialt
umgänge och religiös utbildning.

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Johannes 9.

Ett syfte med prövningar

1. Varför hade mannen fötts blind, enligt Jesu ord i
Johannes 9:1–3?

2. Vad lär oss detta svar om de handikapp människor drabbas av?

Vem var egentligen blind?

1. Gör upp tre kategorier på ett papper och kalla dem för
”Fariseer”, ”Föräldrar” och den ”Blinde mannen”. Skriv upp
ord eller meningar från Johannes 9:13–38 under varje kategori
som visar deras andliga blindhet eller andliga insikt.

2. Fysisk blindhet anses ofta vara ett svårt handikapp i detta
liv. Hur kan på samma sätt andlig blindhet anses vara ett
handikapp?

Johannes 10
Den gode herden

Det fanns många herdar i Palestina på Jesu tid. Goda herdar
kändes igen på det trofasta sätt varpå de tog hand om och
beskyddade sina får. En sann herde gick framför fåren och
ledde dem, hellre än att driva på dem bakifrån, och många
herdar hade till och med namn på sina får. Till skillnad från
den som bara var anställd så ägde herden sina får, och han
var villig att riskera sitt liv för att vart och ett av dem skulle
vara säkert. Eftersom fåren förlitade sig på dessa goda herdar
så kom de när han kallade, men de följde inte en främling.
I Johannes 10 kan du läsa om hur Jesus använde dessa välkända
tankar om får och herdar för att undervisa om sitt förhållande
till sina efterföljare.

Johannes 10 berättar också om vad Jesus sade till och om dem
som vägrade att ta emot hans lärdomar och försökte fördöma
honom.

Förstå skrifterna

Johannes 10

Fårfålla

Fårfålla (v 1) – Ett inhägnat
område för fåren

Grindvakt (v 3) – Tjänare som
vaktar och öppnar dörren

Bete (v 9) – Ängar med gräs
(i detta sammanhang talade
Frälsaren om bete som bestod
av andlig föda för dem som
följer honom)

Lejd (v 12–13) – Någon som
får betalt för att vaka över
fåren

Hädar (v 33) – Talar lättsinnigt
om, gör sig lustig över eller på
annat sätt visar vanvördnad
inför heliga ting
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Johannes 10:22 – Tempelinvigningsfesten

Denna fest firades åtta dagar under vår månad december som
åminnelse av en händelse 167 f Kr, då en grupp judar i ett krig
återvann sitt tempel från grekerna. Det hade erövrats och sedan
befläckats (gjorts oheligt) av grekerna. Judarna renade och
återinvigde det. Idag kallas denna högtid för ”ljusens fest” eller
Hanukka.

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Johannes 10.

Fördjupa din insikt om symbolerna

I Johannes 10:6–18, 25–29, förklarade Jesus delvis vad han
menade med liknelsen i verserna 1–5. I sin förklaring sade Jesus
att två skilda ting i liknelsen representerade honom (se v 7, 11).
Orsaken är att de båda symboliserade en viss del av hans
mission.

1. Vilken ytterligare information finner du i Andra Nephi
9:41–42, som hjälper dig att förstå liknelsens symbol med
Jesus som grind?

2. Med utgångspunkt från vad som står i Johannes 10, hur kan
det som en god herde gör för sina får liknas vid det som
Jesus gör för oss?

3. Använd dig av Johannes 10 och markera varje vers som
undervisar om och nämner egenskaperna hos Jesu får.

4. Även om Mosiah 5:10–13 inte specifikt nämner får, vad kan
vi lära oss av dessa verser om hur de som är Jesu får kan
jämföras med dem som inte är det?

Kunskap om nyckelskriftställen –
Johannes 10:16

Läs Tredje Nephi 15:11–24 och 16:1–3 för att få veta vilka dessa
”andra får” är, som hänvisas till i Johannes 10:16. Skriv upp
det i din anteckningsbok. Du kan också skriva upp vilka de är
i marginalen i din bibel, bredvid Johannes 10:16.

”Är du Messias?”

I Johannes 10:22–39 kan vi läsa att några av judarna bad Jesus
att uttryckligen berätta för dem om han var Kristus. Han
gav dem inte ett direkt svar, men de förstod vad han menade
och de ville döda honom för det svar han gav. Det var kanske
därför som han inte direkt svarade på deras fråga.

1. Vad vittnade enligt Jesus om vem han var? (Se v 25, 37–38.)

2. Vad var det Jesus sade som fick en del människor att vilja
stena honom?

3. Hur kan du tillämpa denna berättelse och Jesu exempel när
det gäller att bemöta den som kritiserar kyrkan eller angriper
ditt vittnesbörd?

Johannes 11
Lasaros uppväcks från de döda

I Johannes 10 sade Jesus till dem som inte trodde på hans ord
att hans verk vittnade om vem han var (se v 25, 32, 37–38).
Uppväckandet av Lasaros från de döda, såsom det skildrats
i Johannes 11, var kanske den bästa möjligheten för de otroende
att få ett vittnesbörd om att Jesus verkligen var deras Messias.
Detta underverk, som inträffade i slutet av hans jordiska
verksamhetstid, var ett storslaget vittnesbörd om hans person
och makt. Johannes berättelse vittnar inte bara om Jesu makt
utan också om hans kärlek och omtanke. Lägg under din
läsning av Johannes 11 märke till vilken effekt detta underverk
hade på de judiska ledarna.
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Förstå skrifterna

Johannes 11:55 – ”För att rena sig”

Innan män och kvinnor deltog i den heliga påskmåltiden och
i offren följde de vissa sedvänjor för att bli ceremoniellt rena.
Detta inbegrep att tvätta sig på ett visst sätt, att inte vidröra
något dött eller orent enligt Moses lag, och att följa andra regler
som de judiska ledarna lagt fram under årens lopp. Några
visade att de var hycklare när de försökte få Jesus korsfäst. Till
och med när de törstade efter hans oskyldiga blod var de var
måna om att inte bli ”orena” (se Joh 18:28).

Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Johannes 11.

Avsluta meningarna

Skriv upp följande meningar i din anteckningsbok, vilka återger
berättelsen om Lasaros, och avsluta dem så bra du kan genom
att använda informationen i Johannes 11.

1. När Jesus hörde att Lasaros var sjuk . . .

2. Jesus väntade två dagar innan han begav sig till Betania,
därför att . . .

3. När Jesus kom till Betania var Lasaros . . .

4. Marta trodde att . . .

5. Jesus grät därför att . . .

6. Jesus bad högt till sin Fader därför att . . .

7. När Jesus uppväckt Lasaros från de döda var det många
judar . . . , men en del judar . . .

8. Vad som gör störst intryck på mig i denna berättelse är . . .

Skriv en pressrelease

Reaktionen från de judiska ledarna på att Jesus uppväckt
Lasaros från de döda finns upptecknad i Johannes 11:47–54.
Föreställ dig att det fanns tidningar på den tiden och använd
dig av dessa verser för att svara på följande:

1. Skriv vad du tror att Kajafas skulle ha sagt om han av en
romersk tidning blivit ombedd att ge sina synpunkter på Jesus
och hans verksamhet.

2. Vad tror du att Kajafas skulle ha sagt till en lokal judisk
tidning, som han inte trodde att romarna skulle läsa?

3. Vad tror du att Kajafas var mest rädd för?

4. Ge ett nutida exempel på hur någon i din egen ålder kan
förhindras att få en nära relation till Gud av samma grund-
läggande anledning som Kajafas förhindrades från att ha
ett starkt vittnesbörd och förhållande till Gud.

Johannes 12
Jesu sista offentliga vittnesbörd

Om du hade levt på Jesu tid och sett det som du kan läsa om
i Johannes 1–11, hur starkt skulle då ditt vittnesbörd ha varit?
Nästan varje kapitel i Johannes inbegriper inte bara kraftfulla
anledningar till att stärka sitt vittnesbörd om Jesus utan
innehåller också vanligen en redogörelse om dem som vägrade
att ta emot detta vittnesbörd. Johannes 12 utgör inte något
undantag. Lägg under din läsning av detta kapitel märke
till vad det står om dem som trodde på Jesus, vad de gjorde,
och vad det står om dem som inte trodde på honom och vad
de gjorde.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Johannes 12

Johannes 12:1–7 – Matteus 26:6–13; Markus 14:3–9
Johannes 12:12–19 – Matteus 21:1–11; Markus 11:1–11;

Lukas 19:28–40

Förstå skrifterna

Johannes 12

Johannes 12:14–19 – Varför var det betydelsefullt att
Jesus red in i Jerusalem på en åsna?

Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 21:1–11 (s 29).

Johannes 12:25–26 – Krävs det verkligen av oss att vi ska
hata vårt eget liv?

Rådet i dessa verser påminner mycket om de råd som Jesus
gav vid andra tillfällen om att vi skulle ”mista” vårt liv för hans
skull (till exempel, se Matt 16:24–26). I Mosiah 3:19 får vi veta
att ”den naturliga människan är fiende till Gud”. Det bör inte
vara svårt att förstå att vi måste hata det slags liv som gör att vi
blir fiender till Gud, om vi ska kunna få det eviga liv som Jesus
utlovade i Johannes 12:25–26.

Johannes 12:31 – ”Denna världens härskare”

Denna mening syftar på Satan, djävulen. Han är ”denna världens
härskare” i bemärkelsen att han har stor makt och inflytande
i denna fallna värld och regerar över de många som gett honom
makt över dem. Johannes 12:31 talar om för oss att han kommer
att avlägsnas från sin maktposition vid tiden för domen, som
först inträffar vid Jesu andra ankomst.

Äkta nardusbalsam (v 3) –
Väldoftande olja

Tre hundra denarer (v 5) – En
normal årslön för en arbetare

Hosianna (v 13) – Ett rop
av lovprisning som betyder
”Fräls nu”
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Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Johannes 12.

Olika uppfattningar om Jesus

1. Anteckna följande människor och grupper av människor
i din anteckningsbok: Maria (se Joh 12:1–8), Judas (se v 1–8),
människor som kom med palmkvistar (se v 12–18), greker
(se v 20–22), överstepräster och människor i rådet (v 10–11,
42–43). Berätta, med utgångspunkt från Johannes 12, vad du
tror att de tyckte om Jesus.

2. Beskriv två eller tre rättfärdiga principer som du nu följer i
ditt liv och som visar att du älskar Jesus Kristus.

Jag är

Som det förklarades i anslutning till Johannes 8 hade orden
”jag är” särskild betydelse för det judiska folket (se ”Förstå
skrifterna” för Joh 8:58, s 82). Johannes skrev ner många av de
särskilda tillfällen då Jesus valde att vittna om vem han var
och om sin mission med ett ”jag är-uttalande”. Skriv upp och
läs Johannes 6:35, 41, 48, 51; 8:12 (och 12:46); 10:7, 9, 11, 14; 11:25;
14:6 och 15:1, 5. Efter varje skriftställehänvisning förklarar du
kortfattat vad den lär oss om Jesu Kristi mission.

Johannes 13
”Älska varandra”

Händelserna i Johannes 13 ägde rum kvällen före Jesu kors-
fästelse. Johannes vittnesbörd om vad Jesus gjorde och sade
denna kväll finns upptecknat i detta kapitel och fortsätter till
och med Johannes 17. Eftersom Jesus visste vad som skulle
hända gav han sina lärjungar det han ansåg att de behövde
höra före hans död. Vad han sade till och om sina lärjungar vid
denna tidpunkt är också tillämpligt på hans lärjungar i vår tid.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Johannes 13

Johannes 13:18–30 – Matteus 26:21–25; Markus 14:18–21;
Lukas 22:21–23

Johannes 13:36–38 – Matteus 26:33–35; Markus 14:29–31;
Lukas 22:31–34

Förstå skrifterna

Johannes 13

Johannes 13:25 – ”Lutade sig . . . mot Jesu bröst”

På Jesu tid åt människorna sittande på golvet. De lutade sig mot
armbågen eller mot en kudde av något slag, med fötterna en
bit från bordet (se den medföljande illustrationen). Vanligtvis
lutade man sig mot den vänstra sidan för att kunna äta med
högra handen. Den som satt på Jesu högra sida behövde följakt-
ligen endast luta sig bakåt för att ha sitt huvud på Jesu bröst.

Johannes 13:34–35 – Ett nytt bud

I Gamla testamentet lärde Jesus sitt folk att de skulle älska
varandra (se 3 Mos 19:18), men hans nya bud löd att vi skulle
älska ”så som jag har älskat er” (Joh 13:34). Som han visade
genom sin försoning är Jesu kärlek till oss en djup, självuppoff-
rande kärlek som har sin nästas eviga välfärd som högsta prio-
ritet. President Howard W Hunter lärde: ”Vi behöver vara vän-
ligare mot varandra, mer ömsinta och förlåtande. Vi bör vara
mer sena till vrede och mer snara att hjälpa till. Vi bör sträcka
ut vänskapens hand och stå emot hämndens hand. Kort sagt bör
vi älska varandra med Kristi rena kärlek, med äkta barmhärtig-
het och medkänsla och, när så behövs, delad sorg, för det är
så Gud älskar oss” (”En bättre väg”, Nordstjärnan, juli 1992, s 58).

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Johannes 13.

På vad sätt är Jesu ledarskap
annorlunda? Vad gör det för skillnad?

1. Fundera över vad Jesus gjorde i Johannes 13:1–17 och skriv
om de sätt varpå Jesus undervisade sina lärjungar om ett
ledarskap som är annorlunda än världens beskrivning av
ledarskap.

Lyfte sin häl mot mig (v 18) – Ett symboliskt sätt att säga att
man blivit förrådd eller att någon vänt sig mot en
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2. Skriv om ett tillfälle då en av dina ledare i kyrkan, eller någon
i skrifterna, uppförde sig på det sätt som Jesus undervisade
sina lärjungar om.

Det sanna provet

1. Hur kan andra veta att vi är lärjungar till Jesus Kristus, enligt
Johannes 13:34–35?

2. Föreslå några konkreta sätt varpå en person som försöker vara
en sann lärjunge till Kristus (enligt vad Jesus sade i Johannes
13:34–35) kan tänkas reagera i följande situationer:

a. Det finns en elev i din skola som ingen tycker om därför att
denna person säger och gör saker som hindrar honom eller
henne från att passa in i gruppen och bli accepterad av de
andra eleverna. Han eller hon klär sig också på ett sätt som
är föremål för skämt och gliringar.

b. Du ser en ny person i kyrkan.

Johannes 14
”Om ni älskar mig, kommer 

ni att hålla mina bud”

Vad skulle du tänka på om du bara hade några dagar eller
timmar kvar att leva? Skulle du oroa dig över hur plågsam
döden blir eller över de personer som du lämnade kvar?
I Johannes 14–16 finns några av Jesu sista lärdomar till hans
apostlar före hans lidande och död.

Vad skulle du ha oroat dig för, om du hade varit en av Jesu
lärjungar vid denna tidpunkt, om du visste att Jesus skulle
komma att dö och lämna er? Fundera under din läsning av de
nästföljande kapitlen över hur Jesu lärdomar kunde skänka
tröst och lugna apostlarnas farhågor.

Förstå skrifterna

Johannes 14

Johannes 14:2 – ”I min faders hus finns många rum”

Profeten Joseph Smith sade att denna mening borde lyda:
”I min Faders rike äro många riken” (Profeten Joseph Smiths
lärdomar, s 316).

Världens härskare (v 30) – Satan (se ”Förstå skrifterna” för
Johannes 12:31, s 85)

Johannes 14:4–6 – ”Jag är vägen”

Jesus Kristus dog för oss för att vi skulle bli återlösta från graven.
Han levde också för oss, ”gav [oss] ett exempel för att [vi] skall
följa i hans fotspår” (1 Pet 2:21). Vägen till evigt liv är att följa
Herrens fullkomliga exempel. Jesu Kristi efterföljare sades följa
”Vägen” (se Apg 9:2; 16:17; 18:25–26).

”Vägen till celestiala riket är
enkelriktad. När vi inte rann-
sakar skrifterna, kanske vi färdas
åt fel håll på en enkelriktad
körbana” (L Lionel Kendrick,
Nordstjärnan, juli 1993, s 12).

Johannes 14:16–26 – Vilka är de två Hjälparna?

Profeten Joseph Smith sade: ”Sedan en person har fått tro på
Kristus, omvänt sig från sina synder och blivit döpt till synder-
nas förlåtelse och erhållit den Helige Anden (genom handpå-
läggning), vilken är den förste Hugsvalaren, och om han sedan
fortsätter att ödmjuka sig inför Gud och hungrar och törstar
efter rättfärdighet och lever av varje Guds ord . . . då skall han
få förmånen att mottaga den andre Hugsvalaren, vilken Herren
lovat de heliga . . . Vem är då denne andre Hugsvalare? Det är
ingen mer eller mindre än Herren Jesus Kristus själv” (Profeten
Joseph Smiths lärdomar, s 129).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet B och en av de andra aktiviteterna (A eller C) när
du studerar Johannes 14.

Vilken väg går jag?

1. Vart skulle apostlarna bege sig, enligt Johannes 14:1–6?
Hur skulle de komma dit? (Se även 3 Ne 18:24.)

2. Fundera över hur du har försökt gå på Herrens väg. Skriv
upp två eller tre principer som du måste leva efter för att
kunna fortsätta gå på denna väg.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Johannes 14:15

1. Identifiera två bud som du nu strävar efter att hålla och som
visar din kärlek till Frälsaren.

2. Vad lovade Jesus dem som visade sin kärlek genom att hålla
buden? (Se Joh 14:16–21.)

Recept för hjärtproblem?

1. Vilket tillstånd varnade Jesus sina apostlar för, enligt
Johannes 14:1, 27?

2. Skriv upp åtminstone tre saker som Jesus lärde i Johannes 14
som hjälper dem att undvika detta tillstånd.

ENKELRIKTAD VÄG
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Johannes 15
Jesus är den sanna vinstocken

En elektrisk apparat eller
anordning är värdelös om
den inte kopplas till en
strömkälla. Jesus Kristus
berättade en liknelse för
sina lärjungar som lärde
ut någonting liknande.
Fundera under din läsning

av Johannes 15 varför du måste – och hur du kan – ”koppla
in dig på” Frälsarens liv, ljus och kraft.

Förstå skrifterna

Johannes 15:3 – Hur kan ”ordet” göra dig ren?

Herrens ”ord” är hans evangelium, vilket inbegriper hans
befallningar. Äldste Joseph B Wirthlin, en apostel, sade: ”Genom
den underbara kraften i Jesu Kristi försoning, en kraft som
utlöses genom vår lydnad mot hans bud, kan vi renas från våra
synder” (Nordstjärnan, jan 1997, s 69).

Johannes 15:22–24 – ”Ingen ursäkt för sin synd”

Vore det rätt att fördöma en person för brott mot lagen, om
han eller hon inte hade någon aning om att den fanns? Profeten
Jakob i Mormons bok lärde: ”Där ingen lag är given, där är
ej heller något straff” (2 Ne 9:25). Men de som Frälsaren hade
undervisat hade ingen ”ursäkt” för sina synder och skulle
hållas ansvariga för hur de lydde det de hade tagit emot
(se L&F 82:3–4).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Johannes 15.

Rita en bild

1. Rita ett träd som saknar en gren. Rita grenen som om den
hade blivit avhuggen från trädet.

2. Vad kommer så småningom att hända med den gren som
huggits av från trädet?

3. Vad kommer att hända med frukten på denna gren?

4. Skriv på grenarna på den friska sidan av trädet upp de sätt
varpå Jesus lärde att vi kan vara levande och fruktbara
grenar åt Herren (se Joh 15:2–8, 16).

Om . . .

I Johannes 15:6–20 finns upptecknade fem av Frälsarens
”om-satser”. ”Om-satser” är uttalanden om att vissa orsaker får
en bestämd följd. Om du till exempel håller buden kommer du
att bli välsignad. Skriv upp var och en av de fem ”om-satserna”
tillsammans med dess följder.

Är du en vän till Herren eller till världen?

Jämför Johannes 15:9–14 med Johannes 15:18–19, 23–25 och
besvara följande frågor:

1. Vad är denna större kärlek för någonting och vilket samband
har den med sann vänskap?

2. Varför tror du att världen, eller de som ”tillhör världen”,
hatar det som hör Gud till?

3. Vad kan du göra för att vara en vän till Herren?

Missionärsdagbok

Föreställ dig att du verkar som missionär och att du tillsam-
mans med din kamrat tidigare under dagen har undervisat en
familj om dopet. En av dem förklarade att han redan hade
döpts genom nedsänkning av sin präst. En del präster påstår att
de har auktoritet bara därför att de undervisar från Bibeln.
Skriv en dagboksanteckning om hur du använde Johannes 15:16
för att undervisa familjen om den rätta myndigheten att döpa.

Johannes 16
Den Helige Andens uppgift

Har du någonsin kommit bort från dina föräldrar och gått
vilse i folkträngseln? Hur kändes det? Jesus visste att han
snart skulle vara borta, att han skulle överlåta åt sin lärjungar
att föra verket vidare utan att han personligen skulle vara
närvarande för att ge dem vägledning och styrka. Han sade
att han inte skulle lämna dem ensamma och lovade att den
Helige Anden skulle vara tillsammans med dem. Sök under
din läsning av Johannes 16 särskilt efter vad Jesus lärde
om hur den Helige Anden kan ge styrka under svåra tider.

Förstå skrifterna

Johannes 16

Världens härskare (v 11) –
Satan (se ”Förstå skrifterna”
för Johannes 12:31, s 85)

Sanningens ande (v 13) –
Den Helige Anden
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Johannes 16:1–3 – ”Den som dödar er tror sig bära fram
ett offer åt Gud”

Äldste Bruce R McConkie skrev: ”Uppriktighet har nästan
ingenting att göra med att vinna frälsning. De som dödar
de heliga kan vara lika uppriktiga som de som på så sätt blir
martyrer. Människan kan så helhjärtat tro på det som är
falskt att hon till och med offrar sitt liv för det. Vad har det för
värde att de som dödade profeterna, vare sig de forntida eller
nutida, trodde att de gjorde Gud en tjänst? Vad som räknas är
sanningen, den gudagivna sanningen” (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:752).

Johannes 16:33 – ”Jag har besegrat världen”

Äldste Jeffrey R Holland, en apostel, lärde: ”Kristus har över-
vunnit världen – vår värld – och hans gåva till oss är frid nu
och upphöjelse i den tillkommande världen. Vårt huvudsakliga
krav är att – alltid – tro på honom och följa honom. När han
inbjuder oss att vandra hans väg och i hans ljus är det för att
han har gått denna väg före oss, och han har gjort det tryggt
för oss att färdas där” (Nordstjärnan, jan 1998, s 68).

Om vi trofast håller fast vid Jesu Kristi lärdomar och uthärdar
till slutet, ska också vi övervinna världen (se L&F 63:47).

Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Johannes 16.

Skaffa motgiftet!

Ett motgift är någonting som lindrar eller motverkar effekterna
av någonting dåligt. Det finns till exempel motgift som kan
användas för att motverka effekterna av en del gifter. President
George Albert Smith lärde en gång: ”Umgänge med Herrens
ande är ett motgift mot trötthet, hunger, rädsla och mot alla de
ting som ibland överväldigar oss i livet” (i Conference Report,
okt 1945, s 115–116).

1. Vad varnade Herren sina lärjungar för i Johannes 16:1–4?

2. Hur kan den Helige Anden utgöra ett andligt motgift mot
dessa andliga påfrestningar?

3. Hur kan den Helige Anden utgöra ett motgift mot en del av
det negativa som överväldigar dig i livet?

Intervjua en mamma

1. Be att din mamma (eller
någon annan mamma)
besvarar följande frågor:

a. Vilka uppoffringar,
svårigheter och smärtor
var en följd av att du
födde ett barn till världen?

b. Hur kändes det när barnet
var fött?

c. Hur påverkade dessa
känslor hur du såg på de
uppoffringar, svårigheter
och smärtor som du hade
erfarit?

2. Beskriv vad Jesus jämförde födslovåndorna med i Johannes
16:19–22, och hur den utlovade glädjen kommer att bli.

3. Beskriv hur du hoppas att det ska kännas att få möta
Frälsaren igen.

Johannes 17
”Detta är det eviga livet”

Strax innan Jesus kom till Getsemane för sista gången höll
han någonting som kallas för ”den stora förbönen”. Den
har fått detta namn därför att Frälsaren i den bad till sin Fader
för sina lärjungar och för alla dem som tror på deras ord.
President David O McKay vittnade: ”Jag känner inte till
något kapitel som är viktigare i Bibeln” (i Conference Report,
okt 1967, s 5). Läs Johannes 17 och begrunda varför det kan
ha varit så viktigt för president McKay.

Förstå skrifterna

Johannes 17

Johannes 17:11–17 – Hur kan man vara ”i världen”
men inte ”tillhöra världen”?

Äldste Joseph B Wirthlin, en apostel, sade: ”Vi skulle kanske
alla ibland vilja dra oss undan och isolera oss från livets stormar
och Satans brinnande pilar. Men vi måste leva i världen men
inte tillhöra världen, vilket betyder att vi skall gå ut mitt i all
synd, ondska och korruption som finns i världen, men stå emot
och förkasta allt detta” (se Nordstjärnan, juli 1993, s 67).

Johannes 17:12 – Vem är ”undergångens man”?

Herren syftade på Judas Iskariot, som förrådde honom.
Förtappelse är ett annat namn för Satan (se L&F 76:25–27).
En person som väljer att göra det som är ont blir ett
”djävulens barn” (Alma 5:38–41).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Johannes 17.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Johannes 17:3

Det är de flesta sista dagars heligas avsikt att uppnå evigt liv,
vilket är det slags liv som Gud lever.

1. Förklara skillnaden mellan att ”känna” den ende sanne
Guden och att bara ”känna till” honom.

Innan världen var till (v 5) –
Innan jorden skapades

Helga dem (v 17, 19) –
Gör dem heliga



han ”visste om allt som väntade honom” (Joh 18:4). Försök
under din läsning av de sista kapitlen av Johannes vittnesbörd
att för ditt inre föreställa dig händelserna. Föreställ dig att
du var där och fundera över hur det skulle ha kunnat kännas
att bevittna dessa händelser.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Johannes 18

Johannes 18:1–16 – Matteus 26:47–58; Markus 14:43–54;
Lukas 22:47–55

Johannes 18:17–18, 25–27 – Matteus 26:69–75; Markus 14:66–72;
Lukas 22:56–62

Johannes 18:28–38 – Matteus 27:2, 11–14; Markus 15:1–5;
Lukas 23:1–7

Johannes 18:39–40 – Matteus 27:15–23; Markus 15:6–14;
Lukas 23:13–22

Förstå skrifterna

Johannes 18:2–13 – Judas tar med sig en vaktstyrka för
att fånga Jesus

De andra evangelieförfattarna skrev att det var en ”folkhop”
som följde Judas till Getsemane för att fånga Jesus, men bara
Johannes upptecknade att det var en ”vaktstyrka”. Äldste
Bruce R McConkie sade att ”en vaktstyrka bestod av ungefär
600 romerska soldater med en tribun som ledare. De romerska
överherrarna ville till varje pris undvika uppror under
påskveckan” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:781).

Johannes 18:39–40 – Barabbas

Se ”Förstå skrifterna” för Lukas 23:18 (s 73).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Johannes 18.

Skriv en nyhetsartikel

Läs Johannes 18:1–13 som om du vore reporter på en lokal
tidning. Skriv en nyhetsartikel genom att använda följande
frågor som riktlinjer:

1. Vilken rubrik skulle du använda för att fånga läsarnas
uppmärksamhet?

2. Hur kan man säga att Frälsaren hade kontroll över situationen?

3. Vad skulle du vilja att dina läsare visste om denna händelse?

Johannes 19
Jesus Kristus ger sitt liv

Romerska soldater vred ihop en krans genom att fläta samman
törntaggar och sätta den på Frälsarens huvud. Hånfullt
utropade de: ”Var hälsad, judarnas konung.” När Pilatus
förde fram den gisslade Mästaren inför de judiska ledarna och
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2. Du kan tvärhänvisa Johannes 17:3 till Första Johannesbrevet
2:3–6. Använd dig av Första Johannesbrevet 2:3–6, och andra
skriftställen som du kan finna, och skriv upp sätt varpå du
kan bli lik vår himmelske Fader och hans Son.

3. Förklara hur vi genom att bli lika dem lättare kan känna dem.

”Att de alla skall bli ett”

Läs och jämför Johannes 17:9–11 med Johannes 17:20–23, och
gör följande:

1. Identifiera för varje hänvisning vem Jesus bad för och vad han
önskade för dem.

2. Läs Läran och förbunden 38:27 och berätta på vilket sätt
versen ger ytterligare insikt om Herrens bön.

3. Läs Läran och förbunden 88:67–68 och förklara vilket samband
det finns mellan ”blicken allena” och Herrens bön, och
beskriv vilka välsignelser du får genom att ha ”blicken allena
på [Guds] ära”.

En bön för en vän

Föreställ dig att du har flyttat till en ny stad. Efter flera månader
får du ett brev från en av dina närmaste vänner. Denna person
har nya vänner och deltar i olämpliga aktiviteter. Skriv upp
åtminstone två tankar från Frälsarens bön i Johannes 17:11–17
som du kan använda dig av i dina egna böner för din vän.
Förklara hur de kan hjälpa din vän.

Johannes 18
Jesus blir förrådd och fängslad

Johannes uppteckning iakttar tystnad om Jesu lidande
i Getsemane. Men den ger viktiga insikter i fängslandet av
Jesus, förhöret inför Pilatus och Petrus förnekande. Det är
också det enda evangelium som beskriver Hannas förhör av
Jesus (se Joh 18:19–24). Även om det kan tyckas som om
friheten och livet togs ifrån Jesus så vittnade Johannes om att
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presenterade honom som deras kung, utropade de: ”Bort
med honom . . . Korsfäst honom!” Ändå kommer Jesus Kristus
att återvända som ”Konungarnas konung och herrarnas herre”
(Upp 19:16) och torka bort död, sorg och smärta (se Upp 21:4).
Fråga dig när du läser de dramatiska och rörande händelser
som beskrivs i Johannes 19: Varför lät sig Guds Son utsättas
för sådana kränkningar och orättvisor? Vad lär oss detta om
hans kärlek?

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Johannes 19

Johannes 19:1–24 – Matteus 27:27–36; Markus 15:16–24;
Lukas 23:23–34

Johannes 19:28–30 – Matteus 27:46–49; Markus 15:34–37;
Lukas 23:46

Johannes 19:38–42 – Matteus 27:57–61; Markus 15:42–47;
Lukas 23:50–56

Förstå skrifterna

Johannes 19

Johannes 19:1 – Pilatus beordrar att Jesus ska gisslas

Äldste James E Talmage skrev: ”Hudflängningen eller giss-
lingen var en fruktansvärd förberedelse för döden på korset.
Straffredskapet var en piska, bestående av flera metallbeslagna
läderremmar, vilka kantats med taggiga benbitar” (Jesus
Kristus, s 626–627).

Johannes 19:6–30 – ”Korsfäst, korsfäst!”

Äldste James E Talmage förklarade: ”Döden på korset var både
den långsammaste och smärtsammaste avrättningsform, som
fanns. Offret levde vanligen i flera timmar och ibland i dagar
under ständigt ökande plågor. Spikarna, som så grymt drevs in
i händer och fötter, trängde igenom och krossade känsliga nerver
och skälvande senor utan att tillfoga några dödliga skador.
När döden äntligen kom som en välkommen befriare, så skedde
det genom att offret var fullständigt utmattat av den intensiva

Sjätte timmen (v 14) –
Vid tolvtiden

Långskjorta (v 23) –
Klädesplagg som räckte från
halsen till knäna

Isopstjälk (v 29) – En lång
stjälk eller gren gjord av
isopbusken

Myrra och aloe (v 39) –
Örter som användes av
judarna för att bereda kroppar
för att begravas

och oupphörliga smärtan och genom lokala inflammationer och
blodträngningar i samband med kroppens ansträngda och
onaturliga ställning” (Jesus Kristus, s 643).

Johannes 19:31–37 – ”Att de korsfästas benpipor
skulle krossas”

Den judiska sabbaten – som inleddes vid solnedgången –
närmade sig. Den judiska lagen tillät inte att kroppar skulle
avlägsnas från korsen på sabbaten, inte heller att de hängde
kvar på korsen över sabbaten. På de judiska ledarnas begäran
bröt de romerska soldaterna benen på förbrytarna för att
påskynda deras död. Jesus hade redan dött. Därigenom upp-
fylldes skriftens ord om att ”inget ben skall brytas på honom”
(Joh 19:36; se även 2 Mos 12:46; Ps 34:21).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Johannes 19.

Vad skulle han säga? Vad skulle du säga?

Föreställ dig att du hade möjlighet att träffa Pilatus flera år efter
de händelser som beskrivs i Johannes 18:28–19:22.

1. Med utgångspunkt från vad du kan läsa i skrifterna, vad tror
du att Pilatus skulle säga om Jesus och hans korsfästelse när
han fått tid att blicka tillbaks på den?

2. Vad skulle du svara, om han ställde samma fråga till dig som
han ställde till Jesus i Johannes 18:38?

Att lära sig älska andra människor
oavsett omständigheterna

1. Läs Johannes 19:25–27 och beskriv en av Frälsarens omsorger
medan han hängde på korset.

2. Hur är denna handling betecknande för det liv han levde?

Att vara lärjungar till Jesus Kristus

Josef från Arimataia och Nikodemos var judiska ledare och
medlemmar i det styrande råd som kallades för Sanhedrin.
Båda var i hemlighet lärjungar till Jesus.
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1. Läs Lukas 23:50–51 och Johannes 7:45–53 och beskriv hur var
och en gav prov på sitt lärjungeskap.

2. Vem tillhörde den nya graven? (Se Matt 27:59–60.)

3. Vad kan ni lära er om lärjungeskap, av Josef och Nikodemos?

Johannes 20
Tro på Jesu Kristi uppståndelse

Frälsarens jordiska verksamhet upphörde på korset, men den
tomma graven vittnade om hans gudomlighet och gav hopp
om att vi alla ska uppstå. Vilka bevis finns det för att Jesus
Kristus uppstod? Varför behöver du inte se honom för att
tro att han har uppstått från de döda? Begrunda Johannes
vittnesbörd i Johannes 20:31, innan du läser och studerar
detta kapitel.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Johannes 20

Johannes 20:1–2 – Matteus 28:1–8; Markus 16:1–8; Lukas 24:1–9
Johannes 20:3–10 – Lukas 24:12
Johannes 20:19–23 – Markus 16:14; Lukas 24:36–48

Förstå skrifterna

Johannes 20

Johannes 20:17 – Var befann sig Herrens ande medan
hans kropp låg i graven?

När den uppståndne Frälsaren visade sig för Maria från
Magdala sade han: ”Jag har ännu inte stigit upp till min fader”.
Vart hade hans ande gått medan hans kropp låg i graven?
Petrus lärde att han ”predikade för andarna i deras fängelse”

Den första dagen i veckan (v 19) – Söndagen

(1 Pet 3:18–20). Den 3 oktober 1918 begrundade president Joseph
F Smith denna redogörelse av Petrus. Han fick i en syn ta emot
en mer omfattande överblick av Frälsarens tredagarsmission
(se L&F 138).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Johannes 20.

Herren Kristus har uppstått

Hur kan vi veta att Jesus Kristus uppstod? I Johannes 20 beskrivs
tre kunskapsnivåer om uppståndelsen. Upptäck dessa nivåer
genom att läsa nedanstående hänvisningar och besvara
medföljande frågor:

1. Läs Johannes 20:1–10. Vilka bevis ger dessa verser för upp-
ståndelsen? På vilket sätt var den tomma graven ett bevis?
Hur påverkade den tomma graven vad Maria från Magdala,
Petrus och ”den andre lärjungen” (Johannes) trodde?

2. Vilket nytt bevis gavs till Maria från Magdala? (Se v 11–18.)
Hur påverkade denna upplevelse Marias tro på Frälsarens
uppståndelse?

3. Vad krävde Tomas, enligt Johannes 20:19–20, efter det att
Herren uppenbarat sig för tio av apostlarna, innan han kunde
tro deras ord om att de hade sett Herren? Vilket nytt bevis
fick Tomas om uppståndelsen? Vilken viktig princip under-
visade Herren Tomas om, när det gäller tro på uppståndelsen?

Hur kan du veta att Jesus uppstod? Skriv ner ditt vittnesbörd
om Jesu Kristi uppståndelse.
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Johannes 21
Fortsätta Herrens verk

När Johannes avslutade sitt evangelium vittnade han om att
det han skrivit var sant och att om allt det som Jesus hade gjort
blev uppskrivet ”tror jag inte att hela världen skulle rymma
de böcker som då måste skrivas” (Joh 21:25). Fundera under
din läsning av Johannes 21 över varför Johannes valde dessa
berättelser för att avsluta sitt vittnesbörd om Jesus Kristus.

Förstå skrifterna

Johannes 21

Johannes 21:18–19 – Herren profeterar om hur Petrus död
ska gå till

Jesus Kristus inbjöd Petrus att följa honom i livet (se Matt 4:18–20).
Enligt traditionen korsfästes Petrus senare upp och ner i Rom
för sitt orubbliga vittnesbörd om Frälsaren.

Johannes 21:20–23 – Vad hände med den älskade
Johannes?

Vi vet genom uppenbarelse att den älskade Johannes frågade
Herren om han fick stanna kvar på jorden för att föra själar
till honom, fram till Kristi andra ankomst (se L&F 7). Johannes
förvandlades för att kunna stanna kvar på jorden och få sin
önskan uppfylld. Du får veta mer om förvandlade varelser
genom att läsa Tredje Nephi 28:7–22.

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Johannes 21.

Låt oss gå och fiska

Petrus och några av de
andra apostlarna var till
yrket fiskare. Medan
de fiskade på Galileiska
sjön fick de besök av
den uppståndne Herren.
Jämför Johannes 21:3–11
med Lukas 5:4–11 och
besvara följande frågor:

1. Hur mycket fisk
fångade de hela
natten, genom egna
ansträngningar?

Tiberiassjön (v 1) –
Galileiska sjön

Var inte klädd (v 7) – Hade
bara underkläder på sig

2. Hur mycket fångade de när de följde Jesu anvisningar?

3. Hur blir du välsignad när du gör det som Herren ber dig om?

4. Vad säger det om Petrus att han valde att simma till
stranden?

Från fiskare till herde

1. Vilka var de andra som Jesus syftade på i Johannes 21:15?

2. Vilka var de lamm och de får som Petrus skulle föra på bete
och vara en herde för? (Se v 15–17.)

3. Hur kan det komma sig att Jesus tre gånger ställde samma
fråga till Petrus? (Se Matt 26:69–75.)

4. Hur väl lärde sig Petrus denna undervisning som Frälsaren
gav? (Se 1 Pet 5:1–4.)

5. Tidigare under sin verksamhet undervisade Mästaren Petrus
och de tolv apostlarna om att vara sanna herdar. Han sade:
”Jag är den gode herden, och jag känner mina får . . . Jag ger
mitt liv för fåren” (Joh 10:14–15). Läs Johannes 21:18–19 och
berätta på vilket sätt Petrus skulle komma att följa den sanne
herdens föredöme. På vilka sätt kan du symboliskt ge ditt liv
åt att vara en herde för Herrens lamm och får?
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Apostlagärningarna
Vem skrev Apostlagärningarna?
Apostlagärningarna skrevs av Lukas, en lärjunge som färdades
tillsammans med Paulus på hans missionsresor.

Hur skiljer sig denna bok från evangelierna?
Apostlagärningarna är en fortsättning av den uppteckning Lukas
inledde i sitt evangelium. Lukasevangeliet är en redogörelse
för Jesu Kristi liv. Apostlagärningarna är Lukas beskrivning av
uppfyllelsen av den befallning som Jesus gav sina apostlar
att predika evangeliet ”i hans namn för alla folk, med början i
Jerusalem” (Luk 24:47). Båda böckerna var riktade till Lukas
vän Theofilos (se Luk 1:1–3; Apg 1:1–3).

Apostlagärningarna är inte en fullständig uppteckning över
allting som hände i kyrkan efter Frälsarens himmelsfärd. Lukas
skrev huvudsakligen om aposteln Paulus verksamhet och tog
med några uppteckningar om Petrus och de andra apostlarna.
Apostlagärningarna är den sista historiska skildringen i Nya
testamentet. De andra böckerna innehåller brev och uppen-
barelser från denna tid.

När verkade Paulus?
Apostlagärningarna är främst en skildring av Paulus verksam-
het. Den inleds strax efter Jesu Kristi uppståndelse och slutar
omkring 60 e Kr när Paulus var fånge i Rom.

Vart färdades Paulus?
Kartor över aposteln Paulus missionsresor finns längst bak i din
bibel. Den karta som återges nedan ger en del intressanta fakta
om Paulus tid. Jämför detta med en nutida karta och ta reda på
dessa länders namn idag.

Apostlagärningarna 1
Jesu Kristi himmelsfärd

Har du någonsin skrivit till någon för att berätta någonting
spännande? Lukas ville att hans vän Theofilos skulle känna
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till att Jesus Kristus uppväcktes från de döda och steg upp
(återvände) till himmelen – den främsta nyheten i världs-
historien. Lukas beskrev hur Frälsaren utsträckte sin kallelse
till apostlarna att föra ut evangeliet till hela världen före
hans andra ankomst. När han hade stigit upp till himmelen
lovade änglarna apostlarna att han en dag skulle återvända
i härlighet. Apostlarna accepterade Herrens kallelse att sprida
evangeliet och ordinerade Mattias att som ny apostel ersätta
Judas Iskariot. Föreställ dig hur Theofilos kan ha känt sig efter
att ha fått sådana nyheter från Lukas.

Förstå skrifterna

Apostlagärningarna 1:8 – En översikt över
Apostlagärningarna

Befallningen Jesus gav till sina apostlar att vara vittnen om
honom ”i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och
ända till jordens yttersta gräns” bildar ett mönster eller ger en
överblick över Apostlagärningarna: Apostlagärningarna 1–7
innehåller predikningar i Jerusalem, Apostlagärningarna 8–9
rapporterar om hur evangeliet sprids till Judeen och Samarien,
och i Apostlagärningarna 10–28 berättas om hur evangeliet
började att föras ut till ”jordens yttersta gräns”. Kom ihåg detta
mönster när du läser Apostlagärningarna.

Röda havet

Medelhavet

Saudiarabiska 
halvön

Jerusalem

Europa

Svarta havet

•
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Apostlagärningarna 1:18 – Hur dog Judas?

Matteus 27:5 och Apostlagärningarna 1:18 ger intryck av att
Matteus och Lukas var oense om hur Judas dog. Joseph Smiths
översättning visar att båda hade rätt genom att förklara att
Judas hängde sig i ett träd, att han omedelbart föll framstupa
och att hans inälvor rann ut (se JSÖ Matt 27:6).

Apostlagärningarna 1:26 – Vad var detta för lotter?

Att kasta lott var ett tillvägagångssätt som liknade att dra sticka
idag. Apostlarna använde emellertid inte en slumpmässig
metod för att välja en ny apostel. Detta var en metod som
Herren befallde människorna i forna tider att använda för att
uppenbara hans vilja för dem (se 3 Mos 16:7–8).

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Apostlagärningarna 1.

En uppgift för apostlar

Gå igenom Apostlagärningarna 1:1–8 och besvara följande
frågor i din anteckningsbok:

1. Hur länge besökte Jesus sina lärjungar efter sin uppståndelse?

2. Vad undervisade han dem om?

3. Varför stannade de kvar i Jerusalem? Hur länge?

4. Vad lärde de sig om Israels återställelse när Kristus kommer
en andra gång?

5. Vad befallde Jesus dem att göra när de tagit emot den Helige
Anden?

Använd informationen i ”En översikt över Apostlagärningarna”
ovan, och gör en översikt över Apostlagärningarna bredvid
vers 8 i marginalen på dina skrifter.

En ny apostel väljs

Gå igenom redogörelsen i Apostlagärningarna 1:13–26 om hur
apostlarna kallade en ny apostel som ersättare för Judas. Lägg
märke till hur de ”föreslog”, ”bad” och ”kastade lott”. Skriv
en mening eller två om var och en av dessa huvudtankar, som
sammanfattning av vad som hände.

Apostlagärningarna 2
A Vittnesbördens dag

Finns det någon helgdag som skänker dig speciella minnen?
För apostlarna blev den judiska pingstdagen en sådan minne-
svärd dag. Under den pingstdag som följde på Jesu Kristi
uppståndelse erfor apostlarna enastående manifestationer av
den Helige Anden. De som bevittnade detta var ”utom sig
av förvåning” (Apg 2:7). Genom Anden kunde apostlarna
predika evangeliet för de judar som hade kommit till Jerusalem

från många olika länder, även om människorna talade många
olika språk. Petrus förklarade att detta var en uppfyllelse av
profetian i Joel 2:28–32 om att Anden skulle välsigna alla
människor. Den dagen vittnade han för människorna att Jesus
är Kristus och han inbjöd dem som lyssnade att ta emot dopet.
Omkring tre tusen människor tog emot denna inbjudan och
döptes in i kyrkan.

Förstå skrifterna

Apostlagärningarna 2

Apostlagärningarna 2:1–4 – Vad hände på pingstdagen?

Pingstdagen, som ägde rum femtio dagar efter påskhögtiden,
var ett firande av den tidiga sommarens skörd. Denna fest drog
till sig stora människoskaror till Jerusalem som festade och
firade denna högtid. När de troende samlades denna dag sände
Herren den Helige Andens kraft, som han hade utlovat innan
han for upp till himmelen (se Apg 1:4–8).

Efter att ha fått denna kraft tvekade inte apostlarna att tala
till folkskarorna om Jesus Kristus. Pingstdagens underverk
utgjordes av att den Helige Anden gav apostlarna tungotalets
gåva (se L&F 46:11, 24). Alla som lyssnade kunde förstå vad
som predikades, eftersom Anden hjälpte dem att höra det på
sitt eget modersmål. Denna storslagna händelse förde in tre
tusen nya medlemmar i kyrkan.

Apostlagärningarna 2:44 – ”Allting gemensamt”

Att ha allting gemensamt är att ha sådan kärlek och enighet i
kyrkan att alla de heliga delar med sig av vad de har till de
fattiga ibland dem. Denna evangelieprincip kallas för ”helgelse”
(se L&F 42:30–39). Äldste Bruce R McConkie beskrev helgelsens
innebörd: ”Helgelselagen innebär att vi helgar [avskiljer eller
ägnar] vår tid, våra talanger, pengar och vår egendom till att
främja kyrkans sak. Dessa är tillgängliga i den grad de behövs
för att främja Herrens avsikter på jorden” (i Conference Report,
apr 1975, s 74; eller Ensign, maj 1975, s 50).

Helgelse är en av de principer som de heliga måste lära sig att
leva efter för att bli värdiga det celestiala riket (se L&F 105:3–5).

Idag förbereder vi oss för att leva efter helgelselagen när vi
villigt betalar tionde och ger andra offergåvor som hjälper de
behövande.

Pingstdagen (v 1) – Skördefest

Proselyteter (v 11) –
Nyomvända

Förgängelse (v 27) –
Förruttnelse av kroppen

Träffade dem (v 37) –
De kände sig skyldiga
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Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Apostlagärningarna 2.

Var nyhetsreporter

De händelser som inträffade under pingstdagen var anmärk-
ningsvärda. Föreställ dig att du bevittnade de händelser
som beskrivs i Apostlagärningarna 2:1–16 som nyhetsreporter.
Skriv en tidningsartikel som skildrar de inblandade och vad
som hände.

Uppfyllelsen av en profetia

Gå igenom Apostlagärningarna 2:6–21 och besvara följande
frågor:

1. Varför tror du att somliga som lyssnade till apostlarna trodde
att de var berusade?

2. Hur förklarade Petrus deras uppträdande?

3. Vad gjorde apostlarna som uppfyllelse av profetian i
Joel 2:28–32?

4. När kommer Joels profetia att återigen uppfyllas?
(Se Joseph Smiths skrifter 2:41.)

Skriv om en tidpunkt i ditt liv då du kände att Anden utgöts
över dig.

Petrus genomgår en förändring

1. Jämför Petrus handlingar i Apostlagärningarna 2:22–36 med
vad som hände i Johannes 18:25–27. Beskriv på vilket sätt
Petrus hade förändrats och berätta vad du tror var orsaken
därtill.

2. Hur var händelserna under pingstdagen en inledning av
uppfyllandet av Herrens löfte i Apostlagärningarna 1:4–5, 8?

3. Läs Petrus modiga vittnesbörd om Jesus Kristus. Välj två
tankar från detta vittnesbörd som du tycker är mest viktiga
och förklara varför.

”Vad skall vi göra?”

Många som lyssnade till Petrus trodde på hans vittnesbörd
om Kristus och frågade vad de skulle göra. Petrus sade till dem
att de skulle omvända sig och bli döpta. Omkring tre tusen
människor förenade sig med kyrkan den dagen.

Anta att du har en vän som visat intresse för kyrkan. Skriv ett
brev till din vän för att hjälpa honom eller henne att förstå hur
och varför vi bör följa Jesus Kristus och hur man blir medlem
i hans kyrka. Beskriv i detta vittnesbörd vad Petrus sade i
Apostlagärningarna 2:37–40 och formulera det med egna ord.

Apostlagärningarna 3
Petrus predikar modigt omvändelse

Apostlagärningarna 3 berättar om ett underverk som Petrus
och Johannes utförde, som visar vilken makt Jesus hade gett
dem. Petrus stannade till för att hjälpa en lam man som
tiggde vid en av tempelingångarna och använde prästadömet
för att bota mannen. Lägg märke till vad Petrus modigt
förkunnade för de människor som hade samlats för att se den
man som hade botats.

Förstå skrifterna

Apostlagärningarna 3

Apostlagärningarna 3:19–21 – Petrus vittnar om
återställelsen

President Joseph Fielding Smith sade: ”Före sin himmelsfärd
talade Herren om för apostlarna att alltings återställelse inte var
avsedd för deras dag eller tid, och att det inte tillkom dem att
’få veta tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt’
[Apg 1:7]. Petrus och Paulus klargjorde mycket noga i sin
undervisning att det skulle komma en annan evangelieutdelning
efter den som de levde i, och denna slutliga utdelning skulle ges
strax före Guds Sons andra tillkommelse, för att förbereda människorna
och jorden för alltings återställelse, som alla de heliga profeterna hade
talat om [se Apg 3:21]” (Frälsningens lära, del 1, s 125).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A eller B när du studerar Apostlagärningarna 3.

Petrus botar en lam tiggare

Gå igenom berättelsen om hur Petrus botade en lam tiggare
i Apostlagärningarna 3:1–11 och besvara följande frågor:

1. Hur kom den lame mannen till templet?

2. Vad ville han ha från Petrus och Johannes?

3. Vad tyckte han om den gåva som Petrus istället gav honom?

Tiden för eftermiddagsbönen
(v 1) – Nionde timmen,
omkring 15.00

Okunnighet (v 17) – Att inte
känna till sanningen

Utplånade (v 19) – Borttagna,
förlåtna

Allt det blir upprättat (v 21) –
De sista dagarnas återställelse
av evangeliet
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4. Den lame mannen bad om
pengar, men istället fick
han styrka. Hur liknar
detta det sätt varpå Herren
ibland besvarar våra
böner?

Petrus vittnar om en högre makt

Läs noggrant igenom Apostlagärningarna 3:12–26 och välj ut
de fem enligt ditt tycke viktigaste formuleringarna i Petrus
vittnesbörd till judarna. Förklara varför du valde just dessa.

Apostlagärningarna 4
Petrus och Johannes fängslas

Minns du med vilken vrede de judiska ledarna bevittnade Jesu
underverk? Föreställ dig hur de kände sig när apostlarna
började utföra underverk i Jesu namn. Sök under din läsning
av Apostlagärningarna 4 efter hur modig Petrus hade blivit.
Fundera också över varför de judiska ledarna var så fast
beslutna att förhindra Petrus och de andra apostlarna från att
bära vittne om Jesus Kristus.

Förstå skrifterna

Apostlagärningarna 4

Överlade (v 15) – Samtalade, diskuterade

Apostlagärningarna 4:1–3 – Varför var prästerna och
saddukeerna så upprörda?

Män som Hannas och
Kajafas tillhörde saddu-
keerna, den grupp som
hade kontroll över templet.
De trodde inte på uppstån-
delsen och ogillade Petrus
undervisning om Kristi
uppståndelse. Tillsammans
med andra judiska ledare
och romarna, korsfäste de
Kristus för hans lärdomar
och trodde därigenom
att detta innebar slutet för
kristendomen. Prästerna,
saddukeerna och många
andra grupper blev mycket

upprörda när apostlarna fortsatte att undervisa om Jesu Kristi
evangelium.

Studera skrifterna 
Gör en av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Apostlagärningarna 4.

Apostlarna fängslas för att de botar
och undervisar

Föreställ dig att du var tillsammans med Petrus och Johannes
när de botade den lame mannen (se Apg 3:1–11) och när de
fängslades (se Apg 4:1–30). Anta att du hade en vän i en annan
stad som inte hade hört talas om vad som hade hänt. Skriv ett
brev till denna vän och försök att ge en beskrivning. Förvissa
dig om att du tar med följande detaljer:

• Åldern på den lame man som blev botad

• Varför prästerna och saddukeerna blev så upprörda

• Den fråga som högprästen ställde till Petrus

• Hur Petrus klarade av rättegången

• Vad man bad Petrus och Johannes att göra och hur apostlarna
reagerade

• Dina känslor inför vad som hände

Med egna ord

Petrus bar ett mäktigt vittnesbörd om Jesus Kristus trots att
han visste att det kunde innebära döden för honom. Gör en
omskrivning av Apostlagärningarna 4:8–12 och var noggrann
med att behålla Petrus ursprungliga tankar.

”De hade allt gemensamt”

Apostlagärningarna 4:31–37 ger en beskrivning av livet i
den första kyrkan. Medlemmarna ”var ett hjärta och en själ . . .
de hade allt gemensamt” (Apg 4:32; se även Apg 2:42–47;
”Förstå skrifterna” för Apostlagärningarna 2:44, s 95). Läs
Apostlagärningarna 4:31–37 och besvara följande frågor i din
anteckningsbok:

1. Vilka egenskaper hade dessa första heliga som gjorde det
möjligt för dem att dela allt de hade med varandra?

Farisé Sadduké
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2. Vilka välsignelser åtnjöt dessa människor på grund av sin
hängivenhet och tro?

3. Vem hade ansvar för att dela ut de pengar och de ägodelar
som de heliga skänkte?

4. Vad gör vi i kyrkan idag som förbereder oss för att leva efter
helgelselagen?

5. Hur skulle du känna det om kyrkans medlemmar i ditt
område uppmanades att leva på detta sätt?

Apostlagärningarna 5
Befriade från fängelset

Har du lagt märke till att livet är fullt av prövningar? Det
kommer inte som någon överraskning att de ogudaktiga har
svårigheter, men de rättfärdiga har fått veta att också de måste
uthärda prövningar och frestelser (se Apg 14:22; Jak 1:12).
Att övervinna dessa prövningar resulterar i upphöjelse för de
rättfärdiga (se Alma 36:3).

Apostlagärningarna 5 innehåller en god illustration av denna
princip. Apostlarna visste att om de fortsatte med att försvara
sanningen så skulle de möta stora svårigheter. Men jämför
vad som hände dem, med vad som hände Ananias och Sapfeira,
som valde att inte göra det rätta.

Förstå skrifterna

Apostlagärningarna 5

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Apostlagärningarna 5.

Apostlarna fängslas på nytt

Nedan finner du tänkbara nyhetsrubriker för redogörelsen i
Apostlagärningarna 5:12–32 om hur apostlarna fängslades på
nytt. Jämför varje rubrik med redogörelsen och skriv en mening
eller två som förklarar vad rubriken syftar på.

1. Skaror samlas för att få sina sjuka botade (se v 16)

2. Oskyldiga män i fängelse (se v 18)

3. Mirakulös fängelseflykt (se v 22)

4. Kristna trotsar högprästen (se v 29)

Vad tänkte han på?

Gå igenom Apostlagärningarna 5:34–42. Skriv en dagboksan-
teckning som om du hade varit där tillsammans med Petrus.
Rapportera rådets handlingar, särskild vad Gamaliel gjorde, och
förklara vad du tror att han menade.

Svepte honom (v 6) – Svepte
in hans döda kropp i en duk

Trosnit (v 17) – Fanatism

Apostlagärningarna 6–7
Stefanos död

I Apostlagärningarna 5 kan du läsa att lärjungarna var
”glada över att de befunnits värdiga att förnedras för [Jesu]
skull” (Apg 5:41). I Apostlagärningarna 6–7 kan du läsa om
en av dessa första lärjungar som inte var rädd att dö för sin
tro. Stefanos vittnade så modigt om sanningen att ogudaktiga
människor stenade honom till döds. Sök under din läsning av
dessa kapitel efter vem Stefanos var och vad han sade som
gjorde människorna tillräckligt ursinniga för att döda honom.

Det krävs förmodligen inte av dig att du får ge ditt liv för ditt
vittnesbörd på det sätt som Stefanos gjorde. Du kan emellertid
ställas inför andra utmaningar när du strävar efter att göra
det som du vet är rätt. Är du redo?

Förstå skrifterna

Apostlagärningarna 6

Apostlagärningarna 6:1–6 – Sju nya ledare utväljs

När kyrkan växte från en handfull medlemmar till tusentals
medlemmar var apostlarna i behov av fler ledare som hjälpte
dem att utföra sitt arbete. De kallade och avskilde sju män som
levde i harmoni med Anden. I vår tid får också apostlarna hjälp
av sju män. De är de sju presidenterna för de sjuttios kvorum.
Dessa män leder de sjuttios arbete och hjälper till med upp-
sikten över arbetet i Guds rike i hela världen. De sjuttios organi-
sation och deras uppgifter har genomgått många förändringar
i samband med att kyrkans organisation har utvecklats.

Dagliga utspisningen (v 1) –
Daglig omvårdnad om
de fattiga och behövande

Hädiskt (v 11) – Respektlöst
om Gud, vanvördigt
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Apostlagärningarna 7

Apostlagärningarna 7:19–25 – Visste Mose vem han var?

Det första kapitlet i Andra Mose-
boken berättar att Mose visste att
han var hebré och inte egyptier.
Det står emellertid ingenting i
Andra Moseboken om att Mose
visste något om sin kallelse och sin
bestämmelse. Stefanos måste ha
haft tillgång till mer information
än vad vi för närvarande har i
Gamla testamentet, eftersom han
vittnade om att Mose ”trodde att
hans bröder skulle förstå att Gud

ville rädda dem genom honom” från egyptisk fångenskap
(Apg 7:25). Dessutom sade aposteln Paulus att Mose ”vägrade . . .
att låta sig kallas son till faraos dotter. Han ville hellre fara illa
tillsammans med Guds folk” (Heb 11:24–25).

Hur fick Mose kännedom om sin kallelse? Kanske fick han
kunskap om den genom en profetia. Joseph Smiths översättning
innehåller ett tal som Josef (han som såldes till Egypten) höll
till sitt folk strax före sin död. I detta tal profeterade han om att
Herren skulle sända en befriare som skulle föra Israel ut ur
Egypten och att han skulle heta Mose (se JSÖ, 1 Mos 50:24–38).
Profeten Lehi citerade också delar av detta tal i Andra
Nephi 3:6–10.

Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller aktiviteterna B och C när du
studerar Apostlagärningarna 7.

Stefanos, förebild för trofasta tjänare

I Apostlagärningarna 6:3–8 beskrivs Stefanos, en av de sju män
som utvaldes att hjälpa apostlarna, som ärlig och fylld av den
Helige Anden, med visdom, tro och bönens kraft. Gå igenom
berättelsen om Stefanos i Apostlagärningarna 6–7 och ge exempel
på hur Stefanos visade prov på var och en av dessa egenskaper.

Mose, en profetians och bestämmelsens
man

Gå igenom Stefanos beskrivning av Mose i Apostlagärningarna
7:19–29 och Paulus beskrivning i Hebreerbrevet 11:24–25.
Skriv ner i din anteckningsbok vad du lärde dig om Mose som
du inte visste förut.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Apostlagärningarna 7:55–56

Innan Stefanos stenades till döds för sitt vittnesbörd om
Frälsaren vittnade han om att han såg honom i en underbar
syn. Läs Apostlagärningarna 7:55–60 och markera hans ord
i dina skrifter. Skriv en sammanfattning av hans sista ord och
vad som gjorde störst intryck på dig.

Den himmelska hären (v 42) –
Solen, månen, stjärnorna

Drev undan (v 45) – Drev ut,
tvingade ut

Oomskurna till hjärta (v 51) –
Ogudaktiga Apostlagärningarna 8–9

Sauls omvändelse

Har du någonsin gjort något
modigt och entusiastiskt
för att du trodde att det du
gjorde var rätt, bara för att
senare finna att det du gjorde
var fel? I Apostlagärning-
arna 8–9 introduceras Saul
från Tarsos, en farisé. Saul
var en av dem som, precis
som Frälsaren förutsagt,
trodde att han genom att för-
följa Jesu efterföljare gjorde
Gud en tjänst (se Joh 16:2).
Men Sauls största önskan
var att göra det som var rätt.

I dessa kapitel kan du läsa om hur fariseen Saul blev aposteln
Paulus och hur han förändrades från förföljare till profet.

Förstå skrifterna

Apostlagärningarna 8

Apostlagärningarna 8:14–17 – Myndigheten att förläna
den Helige Andens gåva

Genom nutida uppenbarelser har vi fått veta att det föreligger
skillnad i myndighet mellan aronska prästadömet och melkise-
dekska prästadömet. Aronska prästadömet innehar myndig-
heten att döpa (se L&F 20:46), men ytterligare myndighet är nöd-
vändig för att förläna den Helige Andens gåva. Melkisedekska
prästadömet har denna högre auktoritet. Med denna auktoritet
kan man förläna samtliga andliga välsignelser i kyrkan, där-
ibland den Helige Andens gåva (se L&F 20:38–41). Filippos mis-
sionsarbete i Samarien illustrerade denna skillnad i auktoritet.
Eftersom han bar aronska prästadömet hade han myndighet att
undervisa och döpa människorna, men det var nödvändigt att
apostlarna kom dit för att ge de nya medlemmarna den Helige
Andens gåva.

Apostlagärningarna 9

Apostlagärningarna 9:7 – Vad såg eller hörde männen?

I Joseph Smiths översättning av denna vers framgår det att de
som färdades med Saul verkligen såg ljuset och att de blev rädda.

Som hörde till Vägen (v 2) –
De som trodde på Jesus
Kristus

Utvalt . . . redskap (v 15) –
Person som förutordinerats att
utföra ett speciellt tjänande

Bitter galla (v 23) –
Extrem ogudaktighet

Snärjer med orättfärdighet
(v 23) – Gör människor
till slavar

Hoveunuck (v 27) –
Betrodd tjänare
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Men de hörde inte rösten som talade till Saul, vilket därigenom
förklarar olikheterna i redogörelserna för vad männen såg och
hörde under Paulus upplevelse i Apostlagärningarna 9:7 och 22:9.

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A–C när du studerar Apostlagärningarna 8–9.

Trollkarlen Simon

Kyrkans medlemmar drabbades av svåra förföljelser på grund
av förföljare som Saul och var tvungna att fly från Jerusalem.
Filippos flydde till Samarien, där han träffade Simon, en man
som bedrev trolldom. Gå igenom Apostlagärningarna 8:1–24
och besvara följande frågor:

1. Vad ansåg människorna om Simon, innan Filippos kom?

2. Var trodde de att Simon fick sin makt ifrån?

3. Vad tyckte Simon om Filippos budskap?

4. Varför begav sig Petrus och Johannes till Samarien?
(Se ”Förstå skrifterna” för Apg 8:14–17.)

5. Vad ville Simon ha från Petrus?

6. Vad undervisade Petrus Simon om, vad beträffar
prästadömet?

Filippos och den etiopiske hovmannen

Filippos tog många tillfällen i akt att använda sitt prästadöme
under sina resor. När han såg hur en etiopier kämpade med
att förstå skrifterna sprang han dit och undervisade honom om
omvändelsens evangelium. I Läran och förbunden 13 får vi
veta att aronska prästadömet innehar nycklarna, eller makten,
att (1) ta emot betjäning av änglar, (2) undervisa omvändelsens
evangelium och (3) döpa genom nedsänkning till syndernas
förlåtelse. Läs Apostlagärningarna 8:26–40 och beskriv i din
anteckningsbok hur Filippos använde var och en av dessa
rättigheter.

”Saul, Saul, varför förföljer du mig?”

Apostlagärningarna 9:1–31 innehåller en redogörelse för Sauls
mirakulösa omvändelse på vägen till Damaskus och inledningen
av hans missionsverksamhet. Ett flertal händelser hjälper oss
förstå varför Saul (som sedermera blev känd under namnet
Paulus) var så hängiven evangeliet efter denna upplevelse.

1. Skriv utifrån vad du har läst i Apostlagärningarna 9 en
redogörelse för vad varje händelse illustrerar.

2. Skriv en sammanfattning över vad detta kapitel lär om Saul
och om Herrens tålamod med sina barn, särskilt dem som vill
göra det som är rätt.

Apostlagärningarna 10
Evangeliet är till för alla

Sedan Mose tid har det gjorts en mycket skarp skillnad mellan
Guds förbundsfolk och alla andra. Judarna trodde att enda
sättet varpå en hedning (icke-israelit) kunde bli godtagbar för
Gud var att denna person först blev jude, genom att under-
kasta sig alla de förordningar och fordringar som Moses lag
ställde.

Petrus hade två upplevelser som dramatiskt förändrade kyr-
kans sedvänjor och en tusen år lång judisk tradition. Genom
en syn fick han veta att Gud i sanning ”inte gör skillnad på
människor” (Apg 10:34). Petrus hade sedan ett anmärknings-
värt möte med några hängivna hedningar. Fram till dess tycks
det som om alla som förenat sig med kyrkan antingen var judar
eller hedningar vilka konverterat till judendomen. Petrus
undervisade folket om att Moses lag helt hade fullbordats och
att hedningarna direkt kunde bli medlemmar i kyrkan utan att
först bli judar.

Förstå skrifterna

Apostlagärningarna 10

Apostlagärningarna 10 – En nutida parallell

Petrus syn, som lärde honom att ”Gud inte gör skillnad på
människor” (Apg 10:34), förde med sig en stor förändring i
kyrkan. För första gången döptes icke-judarna in i kyrkan utan

Hur man fastställde tiden på Jesu tid

Allmosor (v 4) – Ekonomisk
hjälp till de fattiga

Middagstiden (v 9) – Sjätte
timmen enligt judarnas sätt
att räkna

Föll han i hänryckning
(v 10) – Den Helige Anden
kom över honom

Oheligt eller orent (v 14) –
Förbjudet i Moses lag

11 12 1
2
3

4
567

8
9
10

Sjätte timmen

Nionde
timmen

Tredje
timmen

Tolfte timmen
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hänsyn till de fordringar Moses lag ställde. Detta hjälpte kyrkan
att tillväxa snabbt bland alla människor, inte bara bland judarna.

En liknande situation råder i kyrkan i vår tid. Sedan Gamla
testamentets tid har vår himmelske Fader begränsat rätten att
bära prästadömet. På Abrahams tid var rätten att bära prästa-
dömet patriarkalisk, vilket innebar att den överfördes från
far till son (se L&F 107:40; Abr 1:2–4, 26–27). På Mose tid togs
melkisedekska prästadömet ifrån Israel och det var endast
Levi stam som bar aronska prästadömet (se 4 Mos 18:6–8). När
evangeliet återställdes i de sista dagarna så återställdes också
melkisedekska prästadömet, och rätten att bära prästadömet
gavs till många som inte tillhörde Israels hus.

I juni 1978 uppenbarade Herren för president Spencer W Kimball
att tiden hade kommit då ”alla värdiga manliga medlemmar i
kyrkan [kan] ordineras till prästadömet, utan hänsyn till ras och
hudfärg” (Officiellt tillkännagivande – 2). Ånyo agerade Herren
för att hjälpa kyrkan att föra ut evangeliet till alla vår himmelske
Faders barn i hela världen.

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A eller B när du studerar Apostlagärningarna 10.

En uppenbarelse satte punkt för en
tusenårig lag och tradition

När du har läst Apostlagärningarna 10 skriver du en dagboks-
anteckning om Petrus upplevelse, som om du var han. Föreställ
dig hur det kan ha varit att ta emot en uppenbarelse som satte
punkt för den moselag som hade iakttagits i många generationer.
Se till att du tar med följande händelser och hur Petrus kan ha
känt inför dem:

• Petrus syn på taket (se v 9–16)

• Cornelius syn (se v 1–8)

• Petrus sammanträffande med hedningarna (se v 17–48)

Förklara varför detta var en sådan enastående händelse
(se inledningen till Apg 10).

Petrus syn om en stor linneduk

Rita en bild som föreställer Petrus syn om den stora linneduken.
Du kan också skriva upp vilka orena djur som Petrus kan ha sett.
Se Tredje Moseboken 11 för att få en förteckning över orena djur.

Apostlagärningarna 
11–12

Att vara kristen

Som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
är vi kristna. Vi vet att Jesus Kristus är kyrkans överhuvud.
Vi vet att han är vår Frälsare och Återlösare. Som kristna
försöker vi följa hans exempel i allting.

Apostlagärningarna 11–12 visar hur Jesus Kristus vägledde
sin tidiga kyrka genom uppenbarelse och hur han välsignade
de heliga när de hade det svårt.

Förstå skrifterna

Apostlagärningarna 11

Apostlagärningarna 12:1–3, 21–23 – Vilken ogudaktig
kung Herodes avsågs?

Ett flertal olika Herodes nämns i Nya testamentet. Kung Herodes
vid tiden för Kristi födelse var far och farfar till de andra. Han
var kung på grund av sin politiska vänskap med romarna. Han
var inte jude och judarna hatade honom för hans grymhet. Den
Herodes som dödade Jakob var Herodes Agrippa I och sonson
till den förste Herodes. Han förföljde de kristna eftersom han
var ivrig att behaga de judiska ledarna. Hans son, Herodes
Agrippa II, lyssnade till Paulus undervisning om evangeliet och
fann honom inte skyldig till något brott (se Apg 25:13–26:32).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A eller B när du studerar Apostlagärningarna 12.

Profeten tillkännager en viktig
principiell förändring

1. Gå igenom Apostlagärningarna 11:1–18 och besvara följande
frågor:

a. Hur reagerade de heliga i Jerusalem när de fick veta att
Petrus hade träffat och ätit tillsammans med hedningar?

b. Vad sade Petrus till sitt försvar (se Apg 11:4–17)?

c. Vad gjorde de heliga när de hörde Petrus förklaring?

2. Läs Läran och förbunden 21:4–6 och förklara varför det är
viktigt att följa de uppenbarelser som Herren har gett genom
sin profet.

En ängel hjälper Petrus att fly

Berättelsen i
Apostlagärning-
arna 12:1–19
är anmärknings-
värd. Skriv upp
vad du tycker
är tre eller fyra
viktiga händelser
i dessa verser och
förklara varför
de gjorde intryck
på dig.

Andens ingivelse (v 28) – Anden visade honom det som
var sant
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Apostlagärningarna 
13–14

Paulus första mission

I vilka länder har missionärer från din släkt eller område
tjänat? Dagens missionärer sänds ut nästan överallt i
världen. Paulus hade den viktiga uppgiften att inleda detta
världsomfattande missionsarbete.

I Apostlagärningarna 13 finns en redogörelse för hur Paulus
kallades till sin första missionsresa. Han lämnade Antiochia
tillsammans med Barnabas och reste till Cypern och till
nuvarande Turkiet. Många människor tog emot hans budskap,
medan andra såg honom som en fiende och försökte förhindra
det arbete han utförde. Trots detta motstånd kunde han
upprätta många nya grenar i kyrkan varthelst han begav sig.
På samma sätt som de missionärer du känner, verkade Paulus
av hela sitt hjärta för att föra ut evangeliet till världens
människor.

Förstå skrifterna

Apostlagärningarna 13

Avdela (v 2) – Avskilj för att
gå på mission

Förgängelse (v 35–37) –
Kroppens förruttnelse

Proselyter (v 43) –
Nyomvända

Apostlagärningarna 14

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Apostlagärningarna 13–14.

Inledningen av Paulus mission

Läs Apostlagärningarna 13:1–5 och besvara följande frågor:

1. Hur kallades Paulus (Saul) att gå på mission?

2. Vem kallades att verka med Paulus?

3. Vad har den femte trosartikeln för samband med denna
situation?

Undervisning i synagogan

Paulus använde samma tillvägagångssätt för att undervisa
om evangeliet i Antiochia som han använde på de flesta andra
platser under sin första mission. Skriv under din läsning av
Apostlagärningarna 13:14–52 svaren på följande frågor i din
anteckningsbok:

1. Vart begav sig Paulus först när han ville predika evangeliet
i Antiochia?

2. Varför påminde Paulus folket om den israelitiska historien?
(Se Apg 13:16–22.)

Zeus . . . Hermes (v 12) – Två falska gudar i den grekiska
mytologin
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3. Hur liknar människornas
reaktion i Antiochia det
sätt varpå människor
tar emot missionärerna
idag?

Lidande och Guds rike

Paulus sade att det endast är genom mycket lidande som vi
kommer in i Guds rike (se Apg 14:22). Jämför vad som hände
Paulus i Apostlagärningarna 14:6–18, med vad som hände
i verserna 19–21. Hur var varje erfarenhet ett exempel på det
Paulus sade i vers 22?

Res med Paulus

Rita en karta i din anteckningsbok med nedanstående karta
som förebild. Skriv upp de platser som Paulus begav sig till på
sin första mission och använd pilar för att visa hur han reste.
Se en bibelkarta om du behöver hjälp.

Apostlagärningarna 15
Mötet i Jerusalem

Undrar kyrkans medlemmar ibland vad som är kyrkans
rätta lära? I Apostlagärningarna 15 kan vi läsa om en sådan
situation i den första kyrkan. Många av de judar som hade
förenat sig med kyrkan ansåg att Moses lag och omskärelsens
förordning fortfarande var nödvändiga. De krävde till och med
att de hedningar som ville bli kristna skulle följa dessa judiska
seder. Lägg under din läsning av detta kapitel märke till hur
ordstriderna om läran löstes i kyrkan. Känner du till nutida
exempel på detta tillvägagångssätt att lösa dispyter om läran?

Apg 13:5

S
Y

R
IE

N

Medelhavet

GALATIEN

Apg 13:4

Apg 13:6

Apg 13:13

Apg 13:14

Apg 13:51
Apg 14:8

Apg 14:20

CYPERN

KAPPADOKIEN

PAMFYLIEN

KIL
IK

IEN

Förstå skrifterna

Apostlagärningarna 15:1–5 – Judiska kristna och
icke-judiska kristna

Som du lärde dig i evangelierna var fariseerna judar som strikt
iakttog Moses lag och fädernas regler (se inledningen till
Matteus 12 i denna studievägledning, s 20). När några av dessa
fariseer blev omvända till Jesu Kristi evangelium så ville de
behålla sina traditioner, och de trodde på att alla som blev
medlemmar i kyrkan, bland annat hedningarna, borde göra
detsamma.

Paulus förstod att detta inte var rätt eftersom Moses lag, bland
annat dess krav på omskärelse, hade uppfyllts i Jesus Kristus
(se Luk 24:44; 3 Ne 15:4–5). Det krävdes i fortsättningen varken
av judiska kristna eller icke-judiska kristna att de skulle leva
efter den lägre lagen. Meningsskiljaktigheterna mellan Paulus
och de judiska kristna orsakade en oenighet i kyrkan som bara
kunde lösas av apostlarna på ett möte för kyrkan.

Vid mötet förklarade Petrus att Herren hade uppenbarat för
honom att icke-judiska troende var antagliga för Gud utan
moselagens föreskrifter (se Apg 10). Rådet bestämde att det
endast krävdes lydnad till en del av den gamla lagen, bland
annat den del som inbegrep förbud mot avgudadyrkan. Lägg
märke till hur de löste problemet:

• Kyrkans ledare kom samman i ett råd för att begrunda
problemet (se Apg 15:1–6).

• Kyrkans profet och president förklarade vad Herren hade
uppenbarat om detta ämne (se v 7–11).

• Andra ledare i kyrkan talade för att ge sitt stöd till presi-
dentens råd och för att bekräfta att svaret kom från Gud
(se v 12–20).

• Rådets beslut sändes ut till de övriga medlemmarna
(se v 22–31).

De två officiella tillkännagivandena (som följer på L&F 138)
är nutida exempel på denna process i kyrkan.

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A eller B när du studerar Apostlagärningarna 15.

Att lösa tvister om läran

I Apostlagärningarna 15 ges ett exempel på hur tvister om läran
löses i Herrens kyrka (se ”Förstå skrifterna” för Apg 15:1–5).
Gå igenom följande frågor om hur man löser tvister och skriv
upp svaren i din anteckningsbok:

1. Vad handlade tvisten i Apostlagärningarna 15 om? Till vem
vände sig människorna för att få ett svar?

2. Vem ställde sig först upp för att besvara frågan? Vilken
kallelse hade han i kyrkan? (Se Matt 16:16–19.) Hur visste
han att Gud accepterade de hedningar som trodde och
omvände sig, och att han inte krävde av dem att de skulle
efterleva Moses lag? (Se Apg 10.)
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3. Vilka andra ledare i kyrkan talade? Samtyckte de eller var de
oeniga? (Se Apg 15:12–22.)

4. Hur reagerade resten av kyrkan på förvirringen?
(Se Apg 15:22–31.)

5. Vilka exempel på detta tillvägagångssätt har vi i kyrkan
idag?

Kulturella skillnader i en
världsomfattande kyrka

Tvisten om omskärelse och Moses lag i Apostlagärningarna 15
var inte bara en tvist om läran utan också en kulturkrock.
De hedningar som Paulus hade omvänt kom från många olika
länder och deras traditioner skilde sig mycket från judarnas.
Äldste Richard G Scott, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
sade:

”Att uppskatta etniska, kulturella eller nationella arv kan vara
mycket sunt och välgörande, men det kan också vidmakthålla
livsmönster som borde förkastas av en hängiven sista dagars
helig . . .

[President Howard W Hunter sade]: ’Jag föreslår att du ger
högsta prioritet till ditt medlemskap i Jesu Kristi Kyrka. Mät
vadhelst du blir ombedd att göra, antingen det kommer från
din familj, nära och kära, ditt kulturella arv eller traditioner du
ärvt – mät allt mot Frälsarens lärdomar. Om du märker att
något avviker från dessa lärdomar, förkasta det och fortsätt inte
med det. Det kommer inte att göra dig lycklig’” (Nordstjärnan,
juli 1998, s 88).

Fundera på en sed som kan vara viktig för kyrkans medlemmar
i ett land, men inte i ett annat land. Skriv ner ditt exempel och
förklara vad du tycker att den person som berörs ska göra med
denna sed, enligt president Hunter och äldste Scott.

Apostlagärningarna 16
Paulus inleder sin andra mission

Vilka svårigheter kan människor råka ut för när de besöker ett
annat land? Vi har många bekvämligheter idag som gör det
mycket enklare att resa än för bara femtio år sedan. Föreställ
dig de umbäranden som en resenär ställdes inför 50 e Kr.

I Apostlagärningarna 15:40–18:22 kan vi läsa om resor som
Paulus företog på sin andra missionsresa. Han utstod villigt
resornas och förföljelsernas faror och många andra hinder
när han spred evangeliet. Din bibelkarta visar vart Paulus
färdades på sin andra missionsresa. Fundera under din
läsning av Apostlagärningarna 16 över på vilket sätt Paulus
upplevelse liknar de upplevelser vår tids missionärer har.

Förstå skrifterna

Apostlagärningarna 16

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A eller B när du studerar Apostlagärningarna 16.

Paulus missionsresa till Filippi

Gå igenom Apostlagärningarna 16:6–15 och numrera följande
händelser i kronologisk ordning:

• Paulus reste till Filippi.

• Paulus träffade Timotheos.

• Anden tillät inte Paulus att undervisa i vissa områden.

• Paulus såg i en syn en man från Makedonien.

• Paulus mötte Lydia.

Återge berättelsen om Paulus
och spåkvinnan

Apostlagärningarna 16 handlar om Paulus missionsbesök
i Filippi. Återge berättelsen med egna ord genom att besvara
följande frågor:

1. Varför begav sig Paulus till Filippi i Makedonien?

2. Vem var Lydia?

3. Varför ville inte Paulus att spåkvinnan skulle vittna om att
han och Silas ”står i den högste Gudens tjänst”?

Spådomsande (v 16) – Ond spådomskonst
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4. Varför sattes Paulus och Silas
i fängelse? Hur utnyttjade de
denna situation?

5. Varför döptes deras
fångvaktare?

Apostlagärningarna 
17–18

”Vi har vårt ursprung i Gud”

Har du någonsin försökt bära ditt vittnesbörd om vår
himmelske Fader, för någon som inte alls tror på honom?
Var det svårt att uttrycka vad du vet på ett sätt som personen
kunde förstå? Paulus hade en liknande erfarenhet i forntida
Grekland när han försökte undervisa folket om att vi är Guds
avkomma. Människorna där trodde på många gudar, men
de hade ingen föreställning om en himmelsk Fader. Lägg märke
till hur Paulus utgick från vad de förstod för att undervisa
dem om det de inte förstod.

Förstå skrifterna

Apostlagärningarna 17

Apostlagärningarna 17:18 – ”Filosofer, både epikureer
och stoiker”

Epikureer och stoiker var två olika filosofiska grupperingar i
det forntida Grekland. Epikureerna trodde att världen kommit
till genom en slump och att om gudarna fanns så var de inte
engagerade i människorna. För dem var livets högsta mål att
finna njutning och att undvika sorg och smärta.

Stoikerna trodde på en gudomlig makt som hade skapat och
ordnat universum och som därefter upprättat bestämda lagar
för att styra livet. De lärde att människornas individuella behov
saknade betydelse och att det var deras plikt att acceptera
sin lott i livet. Stoikerna trodde också att endast det som kan
förnimmas med de fysiska sinnena är verkligt.

Apostlagärningarna 17:22–31 – Paulus vittnar om
himmelens Gud

Paulus vittnade om flera sätt som Gud skiljer sig från
avgudarna på:

• Gud skapade allting i himmelen och på jorden.

• Han ryms inte i något som är byggt av människohand.

• Han är alla människors skapare, och alla människor är syskon.

• Han bestämmer när och var människorna ska leva.

• Han är inte gjord av sten eller någon metall. Han är vår Fader
och vi är bokstavligen hans barn.

• Han har befallt oss att söka honom, omvända oss och hålla
hans bud.

• Det kommer en dag då han ska döma hela människosläktet.

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Apostlagärningarna 17–18.

Paulus undervisar om den okände
Guden

När Paulus begav sig till Athen fann han att grekerna – särskilt
epikureerna och stoikerna – var öppna för nya idéer. Paulus
höll en predikan om deras okände Gud och undervisade om
den ende sanne Guden i himmelen (se Apg 17:16–31).

1. Läs ”Förstå skrifterna” för Apostlagärningarna 17 och beskriv
hur Paulus med de sanningar som han lärde ut i denna
predikan rättade till några felaktiga läror.

2. Nämn några felaktiga föreställningar som en del människor
har idag och som skulle rättas till av en korrekt förståelse för
hurdan Gud verkligen är.

Borgen (v 9) – Pengar som betalas för att få en person frigiven
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Apostlagärningarna 
19–20

Prästadömets myndighet och
Paulus tredje missionsresa

Har du någonsin undrat över vad vår himmelske Fader anser
om dem som döper, och utför andra förordningar i hans namn,
men som saknar rätt prästadömsmyndighet? Vad är det för
skillnad mellan att vara kallad av Gud och att kalla sig själv?
Apostlagärningarna 18:23–21:17 visar hur skillnaden tydlig-
gjordes under Paulus tredje missionsresa, när han reste till
Efesos, Grekland, Miletos och andra platser.

Förstå skrifterna

Apostlagärningarna 19

Apostlagärningarna 20

Apostlagärningarna 19:23–41 – Silversmedernas upplopp

Lägg märke till vilken effekt Paulus predikan hade i Efesos. När
vissa hedningar hörde och tog emot Paulus budskap upphörde
de med sin avgudadyrkan. Eftersom de inte längre dyrkade vid

Sammansvärjning (v 3, 19) –
Hemlig plan

Villoläror (v 30) – Falska,
onda läror

Jag besvär er (v 13) –
Jag befaller er

Trolldom (v 19) – Svartkonst,
häxeri, magi

Vägen (v 23) – Kristendomen

artemistemplet så upphörde människorna att köpa små statyer
av gudinnan som Demetrios och de andra silversmederna
tjänade sitt levebröd på. Silversmederna inledde ett upplopp
mot de kristna, och de hävdade att de kämpade för att upprätta
sin falska gudinnas heder, men i själva verket hoppades de att
återfå källan till sina inkomster.

Apostlagärningarna 20:28–30 – Paulus profeterar
om avfallet

Paulus såg att ett avfall var i annalkande på grund av folkets
orättfärdighet. Äldste James E Talmage skrev: ”Inte endast
utomstående skulle komma att nästla sig in hos de heliga
i avsikt att vinna personliga fördelar – farliga vargar som inte
skonar flocken – utan också söndringar och oenighet var nära
förestående; och dessa söndringar skulle komma från personer
som då var närvarande – män som skulle aspirera på ledar-
skap, som skulle skapa sina egna läror och sålunda dra bort
lärjungarna från kyrkan till dem själva” (The Great Apostasy
[1953], 28). För ytterligare beskrivningar av avfallet, se Matteus
24:23–24; Gal 1:6–8; 2 Thess 2:1–3 och 2 Pet 2:1–3.

Studera skrifterna 
Gör en av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Apostlagärningarna 19–20.

Var detektiv

Paulus träffade en del lärjungar som sade att de redan blivit
döpta (se Apg 19:1–7). När han frågat ut dem kom han emell-
lertid fram till att de behövde döpas igen. Studera dessa verser
och lista ut vilket av nedanstående alternativ som ger bäst
förklaring till varför Paulus döpte dem igen (se även L&F 22):

1. Paulus trodde inte att Johannes döparen hade myndighet
att döpa.

2. Dessa lärjungar var döpta med Johannes döparens dop, men
av någon som inte hade rätt myndighet.

3. När Johannes döpte dem glömde han att berätta för dem om
Jesus Kristus och den Helige Anden, och därför döpte Paulus
dem igen.

Hur viktigt är det med prästadömets
myndighet?

Gå igenom de händelser
som Lukas beskriver i
Apostlagärningarna
19:1–17. Förklara på vilket
sätt Paulus handlingar
visade att prästadömets
auktoritet är nödvändig
för att utföra samtliga
förordningar inom
prästadömet.
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Att sova i kyrkan

I Apostlagärningarna 20:1–12 kan vi läsa om vad som hände en
ung man som somnade medan Paulus talade. Hur skulle du
beskriva denna händelse, om du var en lokal tidningsreporter?
Fundera över hur händelsen måste ha chockerat församlingen.
Förvissa dig om att din artikel är grundad på de fakta som ges
i dessa verser.

Paulus avslutningstal

När missionärerna lämnar det område som de hade verkat
i på mission tar de farväl av de människor som de har arbetat
tillsammans med, som de undervisat om evangeliet och som
de har lärt sig att älska. Paulus avskedstal till dessa människor
skilde sig något från ett vanligt avskedstal.

1. Läs Apostlagärningarna 20:17–38 och beskriv hur Paulus
avskedstal skiljer sig från andra ”missionärsavsked”.

2. Välj åtminstone två principer som Paulus undervisade om i
dessa verser vilka gjorde intryck på dig. Förklara varför.

3. Välj en psalm som är lämplig vid ett sådant avsked och berätta
varför du valde just denna psalm.

Apostlagärningarna 
21–23

Paulus fängslas i Jerusalem

Något av det svåraste man har att lära sig i jordelivet är
att det inte alltid är lätt att tjäna i Guds rike. Även de mest
trofasta bland Guds tjänare måste utstå umbäranden och
prövningar. Paulus fick utstå en hel del för Jesu Kristi sak.
Efter sin återkomst till Jerusalem, efter sin tredje missionsresa,
fängslades han av de romerska myndigheterna och satt i
fängelse i flera år. I allt detta gav Herren honom sitt stöd och
gav honom möjlighet att predika evangeliet för kungar och
regenter.

Förstå skrifterna

Apostlagärningarna 21

Apostlagärningarna 22

Vägen (v 4) – De som följde
Kristus, de kristna

Hänryckning (v 17) –
Fördes bort i Anden

Slet i sina kläder (v 23) –
De gjorde detta för att visa sin
vrede

Ett löfte (v 23) – Ett särskilt
löfte som visade hängivenhet
mot Gud

Tumult (v 34) –
Uppror, upplopp

Apostlagärningarna 23

Apostlagärningarna 23:24–35 – Vem var Felix?

Antonius Felix var en romare som utsetts till ståthållare över
provinsen Judeen. Hans högkvarter låg i Caesarea. Hans
hustru, Drusilla (se Apg 24:24), var dotter till Herodes Agrippa
I. Felix ersattes av Porcius Festus (se Apg 24:27).

Caesareas ruiner

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna B och D och därefter ännu en aktivitet
(A, C, eller E), när du studerar Apostlagärningarna 21–23.

Paulus återfärd till Jerusalem

Att romarna hade erövrat det land
som Paulus färdades i var på sätt
och vis en välsignelse. Det romerska
riket innebar en påtvingad fred
som gjorde det säkrare att resa, och
byggandet av bättre vägar gjorde
det lättare att färdas. Ändå var det
mycket svårare att resa på Paulus
tid än vad det är idag. Oavsett om

Paulus färdades till fots eller till havs tog hans resor vanligen
flera veckor, eller till och med månader, och hans återfärd till
Jerusalem utgjorde inte något undantag.

På sin väg till Jerusalem stannade Paulus till för att besöka
grenar i kyrkan. Nedan finns en förteckning på platser som
nämns i Apostlagärningarna 21. Ha hans sätt att färdas i
åtanke och skriv upp i din anteckningsbok ungefär hur många
kilometer som Paulus hade att färdas mellan de olika städerna.

1. Kos

2. Rhodos

3. Patara

4. Cypern

5. Tyros

6. Ptolemais

7. Caesarea

8. Jerusalem

Vitmenad vägg (v 3) –
Vägg som målats för att se
ren ut. Symbol för dem
som låtsades vara goda men
invändigt var onda

Sammansvärjning (v 13) –
Hemlig plan eller komplott att
göra det som är ont
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Agabos profeterar om Paulus

A En medlem i kyrkan vid namn Agabos ägde profetians ande
och förutsade många saker som skulle hända Paulus i Jerusalem.

1. Gå igenom Apostlagärningarna 21:10–13 och skriv upp vad
Agabos profeterade om.

2. Sammanfatta Paulus reaktioner och berätta varför du tror
att Paulus kände på detta sätt.

3. Vilka avsnitt i skrifterna skulle skänka dig mod och tröst,
om Frälsaren bad dig att ge ditt liv i hans tjänst?

Paulus fängslas i Jerusalem

Herren genomför ofta sina syften på ett tankeväckande sätt.
Paulus visste genom uppenbarelse att han måste vittna i Rom
(se Apg 19:21; 23:11), men hans resa till Rom inleddes egentligen
i och med gripandet i Jerusalem. Gå igenom Apostlagärning-
arna 21:27–40 och avgör vilka av nedanstående uttalanden som
är sanna:

1. Paulus tog med sig en hedning till templet (se Apg 21:29).

2. Paulus undervisade folket om att evangeliet hade ersatt
Moses lag (se v 28).

3. En romersk soldat räddade Paulus liv (se v 32).

4. Paulus och en egyptier orsakade upplopp i staden (se v 38).

Paulus vittnar inför kungar och regenter

Den romerske kommendanten lät Paulus tala till de judar som
hade angripit honom. Paulus tog tillfället i akt att berätta om
sin omvändelse och bära sitt vittnesbörd. Mycket av det han
sade påminner om det vi kan läsa i Apostlagärningarna 9:1–18.
Vad mer kan vi lära oss av Apostlagärningarna 22:17–21,
förutom det som står i berättelsen i Apostlagärningarna 9?

Fördelarna med att vara romersk
medborgare

Romerska medborgare hade särskilda förmåner som inte alla
de besegrade folken hade tillgång till. Romerska medborgare
fick till exempel inte straffas utan rättegång (se Apg 16:37).
De kunde också vädja till Rom och kejsaren (se Apg 25:11).

Man kunde vara romersk medborgare genom födseln (om ens
föräldrar var romare), eller köpa medborgarskap, men det var
mycket dyrt. Paulus var romersk medborgare genom födseln,
men vi känner inte till de närmare omständigheterna varför
han var det.

1. Läs Apostlagärningarna 22:24–23:35. Skriv upp de sätt varpå
Paulus behandlades annorlunda som en följd av sitt romerska
medborgarskap.

2. Vad kostar det att vara invånare eller medlem i Guds rike?
Vilka fördelar finns det med ett sådant medlemskap?

Apostlagärningarna 
24–26

Paulus sprider evangeliet

När de judiska ledarna lyckades få romarna att korsfästa
Jesus Kristus så trodde de att detta innebar slutet för kristen-
domen. Till deras bestörtning överlevde inte bara evangeliets
”glada budskap”, utan det fortsatte att sprida sig snabbare
än tidigare. De kristna nådde ut till de hatade hedningarna
och lovade dem frälsning genom Jesus Kristus på samma
villkor som judarna – utan Moses lag. Sök under din läsning
av Apostlagärningarna 24–26 efter vad de judiska ledarna
försökte göra med Paulus för att hindra att evangeliet spreds.
Hade de framgång?

En liknande situation uppstod när Jesus Kristus återställde
sitt evangelium i de sista dagarna. Förföljarna trodde att
de hade gjort slut på den återställda kyrkan när de dödade
profeten Joseph Smith, men, som han profeterade, ”ingen
gudlös hand kan hindra verkets framgång . . . men Guds
sanning skall gå fram kraftfullt, ädelt och oförskräckt, tills den
genomträngt varje kontinent, förkunnats i varje trakt, täckt
varje land och ljudit i varje öra, tills Guds avsikter utförts
och den store Jehova säger att verket är fullbordat” (History
of the Church, 4:540).
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Förstå skrifterna

Apostlagärningarna 24

Apostlagärningarna 24:27 – Vem var Festus?

Porcius Festus var en romare som utsetts att ersätta Felix som
guvernör i Judeen.

Apostlagärningarna 25

Apostlagärningarna 25:13 – Vilka var kung Agrippa
och Berenike?

Den kung Agrippa som nämns här är Herodes Agrippa II,
son till Herodes Agrippa I. Berenike var hans syster.

Apostlagärningarna 26

Studera skrifterna 
Gör en av följande aktiviteter (A–B) när du studerar
Apostlagärningarna 24–26.

Var rättegångsåskådare

I Apostlagärningarna 24 berättas om Felix två förhör av Paulus.
Gå igenom vad följande människor sade och gjorde under dessa
två rättegångar och besvara frågorna i din anteckningsbok som
om du själv hade varit åskådare:

Strängaste riktning (v 5) –
Strikt religiös grupp;
fariseerna

Spjärnar emot (v 14) –
Bekämpar Andens maningar

Vädja till kejsaren (v 11, 21) – Det var en romersk medborgares
rättighet att överklaga till kejsaren

Vanhelga (v 6) – Befläcka, göra oren

1. Vad sade Tertullus om Felix och Paulus? Hur mycket av det
var sant?

2. Vad var enligt Paulus den egentliga orsaken till att han greps?

3. Vad sade Paulus som fick Felix att bli förskräckt?

4. Varför blev inte Paulus frisläppt av Felix?

5. Känner du någon som har mod att stå för det som han eller
hon tror på, även i svåra situationer? Vad kan du göra för att
utveckla ett sådant mod?

”Det går fort för dig att få mig till kristen”

1. Gå igenom Apostlagärningarna 26 och jämför de olika reak-
tionerna från Festus, romaren, och Agrippa, juden, på Paulus
vittnesbörd. Vem av dem sade: ”Det går fort för dig att få
mig till kristen”? Varför tror du att var och en reagerade på
det sätt som han gjorde?

2. Vad kan hindra dagens människor från att tillfullo ta emot
sanningen när de hör den?

Apostlagärningarna 
27–28

Paulus vittnar hela vägen till Rom

De romerska myndighetspersonerna i Judeen insåg att Paulus
inte hade gjort någonting som var fel och ville släppa honom
fri. Men Paulus hade vädjat till kejsaren och därför sändes
han till Rom (se Apg 26:31–32). Även om detta för oss kan
verka som en olycklig utveckling så var det i själva verket en
välsignelse för Paulus. Hade han släppts fri i Judeen så hade
judarna fortsatt att försöka döda honom. Dessutom hade
Herren sagt till Paulus att han ”också måste vittna i Rom”
(se Apg 23:11). Att sända iväg Paulus som det romerska rikets
fånge var det säkraste sättet att få honom att komma dit även
om resan var svår. Paulus stötte på många svårigheter under
sitt uppdrag för Herren, men han kunde också vittna hela
vägen till Rom. Lägg märke till att många av de tillfällen
Paulus fick skulle han inte ha fått om resan hade varit lättare.

Paulus resa till Rom

Sidon
Tyros

Caesarea
Joppe

Ptolemais
Medelhavet

Svarta havet
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Puteoli

Rom

Goda hamnarna

SICILIEN

Myra

MAKEDONIEN

CYPERN

Malta

Syrakusa

Regium

EGYPTENLIBYEN

ACHAIA

Tres Tabernae
Forum Appii
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Förstå skrifterna

Apostlagärningarna 27

Fastedagen (v 9) –
Försoningsdagen
(Yom Kippur)

Stagade (v 17) – Knöt rep
under fartyget

Lodade (v 28) – Sänkte ner ett
rep för att mäta vattnets djup

Tjugo famnar (v 28) – 36,5 m,
en famn är 1,8 meter

Apostlagärningarna 28

Apostlagärningarna 28:30 – De sista åren i Paulus liv

Från andra källor vet vi att Paulus ställdes inför rätta och
släpptes fri efter två år i Rom. Han besökte ytterligare ett flertal
platser för att utföra missionsarbete. Han kanske reste så
långt bort som till Spanien. Efter omkring fyra år greps han på
nytt och fördes till Rom. Han led martyrdöden där, troligen
på våren 65 e Kr.

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Apostlagärningarna 27–28.

Paulus, en oförtröttlig missionär

Paulus resa till Rom var fylld med svårigheter vilka han vände
till möjligheter.

1. I Apostlagärningarna 27–28 berättas om hur Paulus tog
många tillfällen i akt att undervisa och välsigna andra männi-
skor. Beskriv varje tillfälle i din anteckningsbok och skriv
upp de välsignelser som Paulus och andra fick på grund av
hans tro och mod.

2. Tänk tillbaks på allt du har lärt dig om aposteln Paulus och
beskriv en egenskap som gjorde intryck på dig hos Paulus.
Ge åtminstone ett exempel från Paulus liv som illustrerar
denna egenskap.

3. Vad kan du göra för att bättre utveckla denna egenskap
i ditt liv?

De infödda (v 2, 4) – Kallades
infödda därför att de varken
talade grekiska eller latin.

Den här sekten (v 22) –
Kristendomen, Jesu Kristi
kyrka
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Till de kristna i Rom
Romarbrevet inleder
den del av Nya testa-
mentet som kallas för
de paulinska breven.
Dessa brev ”är mer
än bara brev, de är
formella undervis-
ningsredskap”. Paulus
skrev sina brev till de
heliga på avlägsna
platser för att ge råd
och tröst till dem
allteftersom kyrkan
växte. För ytterligare
information om de
paulinska breven, se

”Inledande översikt över Nya testamentet – Innehåll” i denna
studievägledning (s 8).

När skrevs Romarbrevet?
Aposteln Paulus skrev sitt brev till romarna före slutet av sin
tredje missionsresa (cirka 57–59 e Kr; omkring tjugofem år efter
Jesu Kristi uppståndelse). Han befann sig i Korinth vid detta
tillfälle och hade ännu inte gjort sin sista resa till Jerusalem.

Vilka var de romare som Paulus skrev till?
Rom var den största staden och huvudstad i det romerska riket.
Paulus skrev inte till samtliga romare utan till kyrkans med-
lemmar i Rom, som var döpta, som hade fått den Helige Andens
gåva och som hade insikt i evangeliets grundläggande princi-
per. De ämnen som Paulus skrev om skulle ha varit svåra och
förvirrande för människor utanför kyrkan. Romarbrevet är fort-
farande en källa till doktrinära missförstånd bland de kristna
kyrkorna idag. Emellertid ser medlemmar i Jesu Kristi Kyrka
av Sista Dagars Heliga Romarbrevet som en källa till kunskap
om evangeliets lärdomar och till kloka råd, eftersom de har den
Helige Andens gåva och inspirerad vägledning från forntida
och nutida profeter.

Några viktiga lärdomar i Romarbrevet
Romarbrevet innehåller några av Paulus förnämsta lärdomar.
En stor del av dessa lärdomar utgörs av Paulus övertygande
argument mot de judiska kristna som trodde att det var nöd-
vändigt att efterleva Moses lag. Han lärde att evangeliets lag
ersatte Moses lag och förklarade att om det krävdes att alla höll

hela lagen för att få Guds välsignelser så skulle alla komma till
korta. Ingen, förutom Jesus Kristus, har levat eller kommer att
leva ett syndfritt liv.

Paulus framhöll att enda sättet att komma i harmoni med
lagen (han använde ordet rättfärdig) är att utöva tro på Herren,
omvända sig från sina synder och sträva efter att hålla buden.
Paulus sade i sitt vittnesbörd att vi alla genom Jesu Kristi kraft
och nåd kan bli rena och värdiga medarvingar med Frälsaren
och få allt det som vår himmelske Fader har.

Romarbrevet 1
”Jag skäms inte för evangeliet”

Jesu Kristi evangelium visar vägen till frid och lycka i detta
liv och evigt liv tillsammans med vår himmelske Fader. Satan,
å andra sidan, frestar oss att följa en väg som leder till elände
och undergång. Paulus beskriver dessa skilda vägar på ett
mycket levande sätt i Romarbrevet 1. Därefter förkunnar han
öppenhjärtigt vilken väg han valt att följa: ”Jag skäms inte för
evangeliet. Det är en Guds kraft som räddar var och en som
tror” (Rom 1:16).

Förstå skrifterna

Romarbrevet 1

Romarbrevet 1:24–32 – ”Gud lät dem följa”

När människor förkastar Gud ”låter han dem följa sina begär”,
eller låter dem lida straffet för sina synder. Detta innebär inte
att Gud inte älskar sina barn, utan att de som är ogudaktiga
överger honom så att han inte kan hjälpa dem. Som Paulus sade
väljer de att dyrka det skapade framför Skaparen (se Rom 1:25).
Den ”orenhet” och de ”förnedrande lidelser” som Paulus
hänvisar till i verserna 24–27 är utövande av homosexualitet
och andra sexuella synder.

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Romarbrevet 1.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Romarbrevet 1:16

Handlingar talar högre än ord. Paulus sade att han inte skämdes
för Jesu Kristi evangelium och han bevisade det med sina gär-
ningar. Äldste David B Haight, medlem av de tolv apostlarnas
kvorum, sade: ”Aposteln Paulus var orädd och vacklade aldrig

Frukt (v 13) – Omvända till
evangeliet

Barbarer (v 14) – Utlänningar
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i sitt vittnesbörd om Jesus. Hans tro och beslutsamhet lyfte upp
honom från att vara tältmakare till att vara lärare, missionär,
ledare och organisatör av kristna församlingar. Han var sanner-
ligen ingen ’mes’ eller vekling. Människor som har stor tro
vet vad som är rätt och gör det. De är kompromisslösa och har
förmågan att uthärda påtryckningar eller prövningar. Paulus
visste vad som var rätt, och du vet vad som är rätt. När du
fattar mod som Paulus gjorde och gör det som du vet är rätt
kan ingenting utom du själv hindra ditt framåtskridande”
(Nordstjärnan, jan 1992, s 43).

Skriv upp åtminstone fem
särskilda saker som Paulus
gjorde och som du anser
visar att han inte skämdes
för evangeliet.

Med egna ord

Läs ”Förstå skrifterna” för Romarbrevet 1:24–32.

1. Läs Romarbrevet 1:24–32.

2. Skriv upp varje vers som har innebörden ”Gud lät dem följa”,
eller ord med liknande innebörd.

3. Förklara med egna ord vad detta betyder (se Mosiah 2:36–37
för att få hjälp).

Romarbrevet 2
Gud ska löna var och en av oss

enligt våra gärningar

Har du någonsin kritiserat
någon för att ha gjort
något som är fel och senare
kommit på att du själv
har gjort samma sak? Detta
var ett vanligt fel bland
kyrkans medlemmar på
Paulus tid. Lägg märke till
vad Paulus säger om
skillnaden mellan det sätt
varpå vi dömer och det
sätt som Gud dömer på.

Jesus Kristus, den rättfärdige domaren

Förstå skrifterna

Romarbrevet 2

Romarbrevet 2:14–29 – ”Ty jude är man inte till det yttre”

Paulus lärde de judiska kristna att det yttre tecknet på rättfär-
dighet (till exempel omskärelse) saknade betydelse om tron och
lydnaden inte fanns där. Detsamma gäller idag. Yttre tecken
på rättfärdighet (till exempel närvaro i kyrkan) räcker inte. En
anda av tro, kärlek och lydnad måste också bo i våra hjärtan.

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Romarbrevet 2.

Med dina egna ord

Läs Romarbrevet 2:1–2, 5–11 medan du begrundar vad Paulus
lärde om att döma andra och om hur Herren dömer var och en
av oss. Skriv upp huvudtankarna.

Romarbrevet 3
Alla behöver Kristus

Paulus påminde de romerska heliga om att Gud ska döma alla
människor. På grund av ogudaktighet och olydnad är alla
ofullkomliga och i behov av en Frälsare och Återlösare. Jesus
Kristus är vår Frälsare. Han återlöste hela människosläktet för
att vi, genom tro på honom och sann omvändelse, ska undgå
en rättfärdig och kärleksfull Guds fördömelse. 

Eftersom ingen fullkomligt håller lagen är vi alla i behov av en Frälsare

Obotfärdiga (v 5) – Ovilliga att omvända sig
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Förstå skrifterna

Romarbrevet 3:12–20 – ”En öppnad grav är deras strupe”

Paulus använde välkända exempel för att förklara hur vårt
tal avslöjar vad vi har inombords. ”En öppnad grav är deras
strupe” innebär att deras ord visade att deras hjärtan var
fördärvade. Orden ”huggormsgift har de bakom sina läppar”
innebär att deras språk var giftigt och orsakade dem själva
och andra andlig skada.

Romarbrevet 3:23 – Vi har alla ”gått miste om härligheten
från Gud”

Vi har alla brutit Guds lagar och därför kan vi inte genom lagen
förklaras rena och oskyldiga (rättfärdiga) (se 1 Joh 1:8). Lagen
kan bara visa oss på vad sätt vi har gjort fel. Genom att vi har
”gått miste om härligheten från Gud” (Rom 3:23) har vi inget
hopp om frälsning förutom genom Jesu Kristi nåd och barmhär-
tighet, han som sonade våra synder (se Rom 3:24–25; 2 Ne 2:8).

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Romarbrevet 3.

Koppla samman skriftställe med
nutida råd

Läs Romarbrevet 3 och
beskriv hur verserna 10–12
och 20–25 stöder följande
uttalande av äldste Russell
M Nelson, medlem av de
tolv apostlarnas kvorum:
”Vi bör försöka förstå
försoningens innebörd.
Men innan vi kan förstå
den, måste vi förstå
Adams fall” (Nordstjärnan,
jan 1994, s 32).

Det kan vara till hjälp att
läsa ovanstående ”Förstå
skrifterna”.

Romarbrevet 4–5
Tro på Jesus Kristus är nyckeln

till att övervinna synd

Fundera en stund över dina egna svagheter. Har du någonsin
undrat över hur du bättre kan övervinna de frestelser du ställs
inför? Vad kan du göra för att förbättra ditt förhållande till
Herren och få större kraft att leva rättfärdigt?

Paulus påminde de judiska kristna att även om Abraham
inte hade Moses lag så var han ett exempel på tro och levde ett
rättfärdigt liv. Moses lag lades senare till som en följd av
olydnad. Israels barn behövde lära sig att lyda lagen innan
de kunde anförtros en högre lag. Paulus lärde folket att tro
på Herren Jesus Kristus, inte Moses lag, var nyckeln till att
övervinna synd och leva rättfärdigt i varje tidsålder.

Förstå skrifterna

Romarbrevet 4

Romarbrevet 4:2–5 – Ytterligare kunskap genom Joseph
Smiths översättning

Joseph Smiths översättning hjälper oss förstå att om vi förlitar
oss på att vi blir frälsta om vi lyder lagen så kommer vi bara att
få det som vi själva förtjänar och inget mer. Men om vi har
tro på Gud och försöker vara lydiga kommer vår tro att räknas
som rättfärdighet och våra synder bli förlåtna.

Romarbrevet 4:9–12 – Vad menade Paulus med detta
tal om omskärelse?

Ordet omskärelse används här som en symbol för Moses lag.
Många judar ansåg att de var de enda som kunde kallas
för rättfärdiga, eftersom de var de enda som lydde Moses lag.
Paulus påminde dem om att Gud kallade Abraham för
rättfärdig på grund av hans tro, långt innan Moses lag gavs.

Romarbrevet 5

Romarbrevet 5:12–21 – ”En endas överträdelse . . .
en endas rättfärdiga gärning”

Genom en människas (Adams) överträdelse kom synden och
döden in i världen. Genom en annan människas (Jesus Kristus)
mission kan vi ta emot Guds gåva och bli frälsta från synden
och döden (se även 1 Kor 15:21–22).

Rättfärdig genom gärningar (v 2) – Falsk lära att enbart goda
gärningar räcker för att övervinna synden och vinna frälsning
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Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Romarbrevet 4–5.

Abraham, ett exempel på tro

Paulus använde exemplet med Abraham för att visa att tro på
Gud är början på all rättfärdighet. Abraham kallades rättfärdig
även innan Moses lag gavs. Skriv upp följande meningar i din
anteckningsbok och avsluta dem med hjälp av informationen i
Romarbrevet 4:9–25:

1. Abraham blev ____________ som en ____________ av sin tro
(se v 11).

2. Löftena till Abraham gavs som en följd av hans ____________ ,
inte genom _____________ (se v 13).

3. Guds löfte ges till följd av _____________ på grund av
_____________ . Detta gör det möjligt att bli _____________
(se v 16).

4. Jesus Kristus dog för våra _____________ , och genom hans
uppståndelse blir vi _____________ (se v 25).

Skriv ner ditt vittnesbörd

Skriv ner ditt vittnesbörd om Jesus Kristus, och hans roll som
din Frälsare, när du har läst Romarbrevet 5:12–21.

Romarbrevet 6
”Synden skall . . . inte få härska

i er dödliga kropp”

Föreställ dig en nyomvänd som klädd i vitt står i en dopfunt.
Vilka ord skulle du vilja använda för att beskriva en person
i denna situation?

Aposteln Paulus uppmuntrade de heliga att avlägga sig sina
synder, att överlämna sina själar åt Gud och komma till
Kristus. Vi kan följa Paulus råd genom att utöva tro, omvända
oss och genom att ingå och hålla heliga förbund med Herren.

Förstå skrifterna

Romarbrevet 6

Romarbrevet 6:4 – ”Genom dopet . . . blivit begravda
med honom”

Vad innebär det att vi ”genom dopet . . . blivit begravda med
honom” (Rom 6:4)? Äldste Russell M Nelson, medlem av de
tolv apostlarnas kvorum, lärde: ”Frälsarens gåva, odödlighet,
ges åt alla som någonsin levat. Men hans gåva, evigt liv, fordrar
omvändelse och lydnad till vissa förordningar och förbund.
Väsentliga förordningar i evangeliet symboliserar försoningen.
Dop genom nedsänkning symboliserar Återlösarens död,
begravning och uppståndelse” (Nordstjärnan, jan 1997, s 33).

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Romarbrevet 6.

Skriv ett femminuterstal

Föreställ dig att du blivit ombedd att tala vid ett dopmöte för
en yngre bror eller syster. Du har blivit ombedd att tala om
dopets symbolik. Skriv ett femminuterstal till detta dopmöte
genom att använda informationen i Romarbrevet 6. (Ta med
åtminstone tre skriftställen i ditt tal.)

Lemmar till slavar (v 19) – Din kropps svagheter
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Romarbrevet 7
Jesus Kristus fullbordade 

Moses lag

Romarbrevet 7 innehåller Paulus lärdomar om att Moses lag
blev onödig när Jesus Kristus uppfyllt den och gett evangeliet.
Joseph Smith förändrade tjugoen av de tjugofem verserna
i detta kapitel. 

Förstå skrifterna

Romarbrevet 7

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Romarbrevet 7.

Vad anser du?

Besvara följande frågor med utgångspunkt från Romarbrevet 7:

1. Vilket är det viktigaste budskapet i Romarbrevet 7, enligt
din åsikt?

2. Vad lär detta kapitel dig om hur Anden hjälper oss att
övervinna frestelser?

Romarbrevet 8
”Kristi medarvingar”

De löften som finns i
Romarbrevet 8 är impone-
rande och inspirerande.
Innan du läser dessa ord av
Paulus, beakta följande
uttalande av profeten Joseph
Smith: ”[Ni] skall bliva
Guds arvingar och medar-
vingar till Jesus Kristus.
Vad betyder det? Att ärva
samma makt, samma härlig-
het och samma upphöjelse,
tills man når gudatillstånd

och uppstiger på den eviga maktens tron, liksom de som hava
gått förut” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 300).

Köttslig (v 14) – Styrd av den mänskliga naturen, den naturliga
människan

Förstå skrifterna

Romarbrevet 8

Romarbrevet 8:15 – Abba

Äldste Bruce R McConkie lärde: ”Abba är det arameiska ordet
för Fader, och de adopterade barnen i den evige Faderns familj
har förmånen att tilltala honom som är universums härskare på
detta förtroliga sätt” (Doctrinal New Testament Commentary, 2:261).

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Romarbrevet 8.

Att ärva allt som Fadern har

Läs Romarbrevet 8:13–18; Läran och förbunden 84:33–42 och
132:19–21, och begrunda storheten i de välsignelser som
utlovats till dem som ärver det celestiala riket och allt det som
vår himmelske Fader har.

1. Vad krävs för att få de välsignelser som Kristi försoning
erbjuder?

2. Vilken välsignelse framstår som den mest betydelsefulla
för dig?

3. Varför vill du få denna utlovade välsignelse?

Romarbrevet 9–10
Att leva i enlighet med Kristi lag

Endast de medlemmar i kyrkan som lever värdigt erhåller evan-
geliets fullständiga välsignelser när detta liv är slut. Paulus
använde berättelsen om Jakob och Esau för att illustrera att de
av förbundets söner och döttrar som inte lever i tro på Kristus
och håller buden, går miste om sina välsignelser inom evan-
geliet. Räcker det med enbart medlemskap i kyrkan? Hur kan
din tro på Jesus Kristus hjälpa dig till ett mer rättfärdigt liv?

Köttets sinnelag (v 6, 7) – Att
ha sinnet inriktat på egoistiska
och onda önskningar

Som ger söners rätt (v 15) –
Blivit Guds andliga barn

Födslovåndor (v 22) –
De smärtor som hör samman
med barnafödande
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Förstå skrifterna

Romarbrevet 9

Romarbrevet 9:3 – Varför skulle Paulus vilja att han
”fördömdes och skildes från Kristus”?

Önskade Paulus att bli ”skild från Kristus” (Rom 9:3)? Enligt
Joseph Smith (JSÖ, Rom 9:3) skrev Paulus dock att han i själva
verket en gång hade önskat att han var skild från Kristus. Han
syftade troligen på den tidpunkt när han förföljde Jesu Kristi
kyrka.

Romarbrevet 9:4–5 – ”Som har fått söners rätt”

Paulus använde begreppet adoption för att illustrera omvändelse
till evangeliet. ”Som har fått söners rätt” (Rom 9:4) syftade på
dem som inte tillhörde Israels hus och som tog emot evangeliet
och levde efter dess lärdomar. De adopterades in i Abrahams
familj och blev bokstavligen israeliter. Profeten Joseph Smith
lärde att ”den Helige Andens verkningar på en icke-jude är
att rensa ut det gamla blodet och förvandla honom till en av
Abrahams säd” (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 128–129).

Romarbrevet 9:30–33 – Vilken stötesten?

Jesus Kristus är den klippa eller sten som judarna snubblade
på (se Rom 9:32). Han uppfyllde Moses lag och återställde
evangeliet i dess fullhet, men judarna förkastade honom och
fortsatte att tro att de kunde bli frälsta genom att ”hålla sig
till gärningarna” utan hans hjälp (se Rom 9:32).

Romarbrevet 10

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Romarbrevet 9–10.

Vem är en sann medlem i kyrkan?

President Ezra Taft Benson sade: ”För den vars kyrka detta
är innebär medlemskap långt mer än att vara en medlem på
papperet” (The Teachings of Ezra Taft Benson [1988], s 165).

1. Läs Romarbrevet 9:6–8 och Läran och förbunden 10:67. Vad
måste en person göra för att vara mer än bara en ”medlem
på papperet” i Jesu Kristi kyrka?

2. Vad kan du göra för att bli en starkare medlem i kyrkan?

Vilka är utvalda av Gud?

Läs Romarbrevet 9:18–24 och lägg märke till att Paulus beskrev
människorna som ”kärl” (behållare). De som förkastar evan-
geliet är vredens kärl och de som följer Jesus Kristus är barm-
härtighetens kärl. De hedningar som tar emot evangeliet och

Ivern (v 2) – Entusiasmen

Slutet på lagen (v 4) –
Syftet med lagen

Räckt ut mina händer (v 21) –
Räckt ut för att hjälpa

Kärl (v 22–23) – I de här verserna olydiga människor

blir barmhärtighetens kärl genom rättfärdighet blir välsignade
på samma sätt som Israels hus.

1. Läs Romarbrevet 9:25–26 och skriv upp de ord och fraser som
visar att hedningarna inte tillhörde Guds utvalda släktlinje
men att de kunde bli det.

2. Läs Romarbrevet 9:30–33 och förklara varför många av
judarna förlorade sin plats bland Guds utvalda efter-
kommande och att hedningarna istället fick en plats bland
dessa.

Israel insamlas från hela världen.

Finn skriftställena

1. Vad bad Paulus om i sin ”bön till Gud” om att Israel skulle
räddas (Rom 10:1)?

2. Läs Romarbrevet 10:9–13 och skriv upp tre ting som vi måste
göra för att Paulus bön ska bli uppfylld.

3. I Romarbrevet 10:14–15 ställde Paulus fyra ”hur-frågor”
som berättar för oss hur en person får den frälsande tron.
Formulera om varje fråga med dina egna ord och förklara
sedan vad Paulus sade till folket.

Romarbrevet 11
Evangeliet är till för 

alla Guds barn

Många människor får, på grund av sin rättfärdighet i det
förjordiska livet, välsignelsen att födas in i Israels hus. Om de
väljer att inte leva efter evangeliet går de emellertid miste om
sina välsignelser. De hedningar som inte ursprungligen tillhör
Israels hus kan få evangeliets fullständiga välsignelser genom
att ingå och hålla sina förbund med Herren (se 2 Ne 30:2).
Vår himmelske Fader vill att alla hans barn ska åtnjuta de
välsignelser som evangeliet för med sig.



117

Förstå skrifterna

Romarbrevet 11

Romarbrevet 11:25 – ”Hedningarna i fullt antal”

Äldste Bruce R McConkie lärde följande om ”hedningarna i
fullt antal”: ”Under de nästan två tusen åren mellan Abraham
och Kristus var Guds lagar och domar nästan helt reserverade
för Abrahams säd och Israels hus. Under vår Herres jordiska
verksamhet begränsades budskapet till Israel, till judarna. Det
erbjöds inte då till hedningarna. Efter Jesu uppståndelse öpp-
nade Petrus dörren till predikandet av evangeliet bland hed-
ningarna och Paulus blev dess främste apostoliske förkämpe
och lärare. Sålunda skulle judarna höra ordet under en bestämd
tidsperiod och därefter skulle främst hedningarna få lyssna till
det. Hedningarnas tid är den period under vilken evangeliet i
första hand förs ut till dem, och detta kommer att fortgå tills de
har fått varje möjlighet att ta emot sanningen, eller med andra
ord tills ’hedningarna [nått] fullt antal’. Då kommer budskapet
återigen att föras till judarna, vilket innebär judarna som en
nation och ett folk” (Doctrinal New Testament Commentary, 2:290).

Romarbrevet 11:1–5 – Utvalda av nåd

Vår himmelske Faders plan kräver att alla hans barn får möjlig-
het att ta emot eller förkasta evangeliet. För att säkerställa detta
utvaldes andar att komma till jorden genom Abrahams släkt-
linje med ansvaret att undervisa sina bröder och systrar om
evangeliet (se Abraham 2:9–11). Vår himmelske Fader ”utvalde”
dessa andar enligt sin förhandskännedom om dem i det förjor-
diska livet och förberedde dem för att bli hans tjänare under
jordelivet (se L&F 138:55–56). Att vara ”utvalda av nåd” inne-
bär att kyrkans medlemmar har uppgiften att uppfylla detta
ansvar i vår tid (se Bruce R McConkie, Doctrinal New Testament
Commentary, 2:273–275).

Romarbrevet 11:16–25 – ”Ympats in”

När grenar på fruktträd börjar dö kan en trädgårdsmästare
hugga av dem och inympa nya grenar från ett friskt träd. Om
detta görs på rätt sätt kommer de nya grenarna att växa och
bli en del av det gamla trädet. Paulus använde exemplet med
inympning för att förklara hur hedningarna kan få Israels samt-

Återstod (v 5) – De som tror

Förhäv dig inte över de andra
grenarna (v 18) – Anse dig
inte bättre än andra

Övermodig (v 20) –
Stolt, högmodig

liga välsignelser. Eftersom Herrens förbundsfolk av Israels hus
inte alltid är trofast, kan Herren, på samma sätt som med döda
grenar på ett fruktträd, hugga av dem och ersätta dem med nya
grenar från ett annat träd. Paulus lärde att omvända hedningar
är nya grenar som ”ympats in” i Israels träd (Rom 11:17).

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Romarbrevet 11.

Utvalda att undervisa om evangeliet

Läs om vad det innebär att vara ”utvalda av nåd” i ”Förstå
skrifterna” för Romarbrevet 11:1–5. Skriv sedan ett kort avsnitt
om vad denna lära innebär för dig personligen.

Liknelsen om olivträdet

Paulus lärde att olivträdets äkta grenar representerar judarna
och att de vilda grenarna representerar hedningarna. Gör två
kolumner och skriv Äkta grenar överst i den ena kolumnen och
Vilda grenar överst i den andra. Skriv upp i den rätta kolumnen,
medan du läser Romarbrevet 11:17–24, vad du får lära dig om
varje gren. Följande frågor kan vara till hjälp:

1. Varför bröts de äkta grenarna bort?

2. Varför var det nödvändigt att inympa vilda grenar (”grenar
av vildoliver”) i olivträdet?

3. Vilken förmaning gav Paulus till dessa vilda grenar?

4. Vad lärde du dig om hur Herren behandlar alla sina barn?

Romarbrevet 12–13
Råd till de heliga

De heliga bör vara ordets görare. Paulus ville att de heliga
skulle leva så att den Helige Anden kunde påverka dem och
hjälpa dem att tjäna varandra. Ett av de grundläggande bud
som vår himmelske Fader har gett oss är att vi ska älska vår
nästa, och vår villighet att leva efter denna princip påverkar
vår frälsning. Hur kan du visa att du älskar din nästa? Hur
har andra visat att de älskar dig?
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Förstå skrifterna

Romarbrevet 12

Romarbrevet 12:1–2 – Vad innebär det att ”frambära [sig]
som ett levande offer”?

Paulus använde dessa ord om att ”frambära sig som ett levande
offer” (Rom 12:1) för att betona vikten av att leva efter evangeliet
av hela sitt hjärta. På Gamla testamentets tid offrade männi-
skorna djur till Gud för att visa sin tro. Jesus Kristus offrade sitt
liv för att uppfylla Gamla testamentets lag och för att visa oss
en ny väg. Paulus inbjöd de heliga att offra det som inte är i
harmoni med deras tro på Jesus Kristus.

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Romarbrevet 12–13.

Finn den verkliga betydelsen

Om vi ska erhålla samtliga välsignelser inom evangeliet är det
inte tillräckligt att bara vara medlem i kyrkan. Välj för var och
en av följande meningar i Romarbrevet 12:1–3 ut den definition
som du tycker passar bäst ihop med meningen. Skriv sedan en
mening som sammanfattar Paulus budskap.

1. ”Frambär er själva” (v 1)

a. Förändring

b. Offra allt det du tycker om

2. ”Anpassa er inte efter denna världen” (v 2)

a. Ogudaktiga

b. Att efterlikna världens sätt

3. ”Förvandlas” (v 2)

a. Lev ett liv i tjänande

b. Förbättrad

4. ”Tänka, med självbesinning” (v 3)

a. Var inte högmodig

b. Undvik lättsinnighet

Med dina egna ord

Att förställa sig innebär att man låtsas eller inte är uppriktig.
Uppriktighet är en nödvändig del av att leva efter evangeliet.
Läs Romarbrevet 12:9–21 och skriv upp huvudtankarna i
verserna 12, 13, 16, 17 och 20 med dina egna ord. Kom ihåg att
Paulus ville att de heliga skulle vara sannfärdiga och undvika
hyckleri.

En enda kropp men många
lemmar (v 4) – Många
medlemmar i en enda kyrka

Glödande kol (v 20) –
Skuldkänslor

Kärlek uppfyller lagen

Paulus bad de heliga att vakna upp och efterleva evangeliet.
Det är lätt att vara nonchalant inför religionen. För att lära dig
hur man blir mer ståndaktig, skriv upp den vers i Romarbrevet
13:8–14 som du tycker bäst passar ihop med var och en av
nedanstående situationer:

1. Tomas försover sig och missar familjens läsning av skrifterna.
Han talar om för sin mamma att han helt enkelt var för trött.

2. Sara talar om för sin pojkvän som inte är medlem att de
måste göra slut eftersom förhållandet börjar bli för allvarligt.

3. Dan tar inte kyrkans lärdomar på allvar. Allt är ett skämt för
honom. Han stör sin söndagsskoleklass genom att skämta
och får alla andra att skratta och fjanta sig.

4. Mia träffade missionärerna för att bli intervjuad inför dopet.
Hon talade om för dem att hon var besluten att leva efter evan-
geliet och att hon ville lämna sina tidigare felsteg bakom sig.

Romarbrevet 14–16
Sanna heliga tar hand om varandra

Alla som tar emot evangeliet och uttrycker en önskan att
efterleva det bör känna sig välkomna i kyrkan. Ordets görare
slår sig inte till ro och dömer andra, de visar att de är vänner
och hjälper andra att finna ett nytt hem i kyrkan och i Guds
rike. Känner du till några nya medlemmar som bor i din
församling eller gren? Hur kan du hjälpa dem att känna sig
mer som en del av kyrkan?

Förstå skrifterna

Romarbrevet 14 – Motstridiga seder bland judar och
hedningar

Paulus blev ständigt utsatt för påtryckningar om att han borde
förmana de heliga att leva efter judarnas seder och traditioner.
Att hålla vissa sabbatsdagstraditioner, att avstå från viss sorts
mat och att följa andra sedvänjor var viktigt för de judiska
nyomvända, men inte för hedningarna. Ofta brukade grupperna
vara hårda i sina omdömen om varandra och göra bedöm-
ningar utifrån sina religiösa uppfattningar och kulturella
traditioner. Paulus ville att alla skulle förstå att traditioner är
oviktiga när det gäller att tro på Jesus Kristus och att följa hans
exempel. Även idag, som en världsomfattande kyrka, upplever
vi liknande svårigheter. President Gordon B Hinckley sade:
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”Det är ingen lätt sak att
bli medlem i denna kyrka.
För de flesta innebär det
att sluta upp med gamla
vanor, lämna gamla vänn-
ner och tidigare umgänge,
och komma in i en ny
krets som är annorlunda
och något krävande.

Med ett ständigt ökande
antal omvända, måste
vi avsevärt öka våra
ansträngningar för att
hjälpa dem hitta vägen.
Alla behöver tre saker: en

vän, ett ansvar och näring ’genom Guds goda ord’ (Moroni 6:4).
Det är vår plikt och vår möjlighet att få ombesörja dessa saker”
(Nordstjärnan, juli 1997, s 47).

Romarbrevet 15

Romarbrevet 16

Romarbrevet 16:17–19 – ”Se upp med dem som vållar
splittring”

Paulus levde under en tid då avfallet från den sanna religionen
växte sig allt starkare. Somliga utgav sig för att vara goda
medlemmar men lärde ut falska läror (se Apg 20:28–32). Paulus
varnade i Romarbrevet för ”dem som vållar splittring”, att
man skulle hålla sig undan sådana självfixerade människor
(se Rom 16:17).

Romarbrevet 16:20 – Vad innebär det att ”låta Satan
krossas under era fötter”?

Äldste Bruce R McConkie förklarade vad det innebär att ”krossa
Satan under sina fötter” (se Rom 16:20): ”De som övervinner
världen trampar Satan under sina fötter genom att förkasta hans
lockelser” (Doctrinal New Testament Commentary, 2:308).

Studera skrifterna 
Gör en av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Romarbrevet 14–16.

Intervjua en ny medlem

Människor från många olika slags kulturer blir medlemmar i
kyrkan. Läs president Hinckleys uttalande i ”Förstå skrifterna”
för Romarbrevet 14. Intervjua sedan någon som blivit medlem
i kyrkan under det senaste året och skriv en sammanfattning av
hans eller hennes svar på följande frågor:

1. Hur behövde du förändra dig som ny medlem i kyrkan?

Lovsjung (v 11) – Prisa, ära

2. Vad gjorde kyrkans medlemmar för att hjälpa dig lyckas?

3. Vad mer kan medlemmar göra som bättre hjälper nya
medlemmar att ta steget in i kyrkan?

Vad är din åsikt om att döma andra?

Paulus lärde de heliga att inte döma varandra. Läs Romar-
brevet 14:4–13 och skriv svar på var och en av följande frågor:

1. Om vi alla tjänar Gud, varför bör vi då inte döma varandra?
(Se Rom 14:4.)

2. Människor kan ha olika synpunkter och sedvänjor, men vad
är viktigast att komma ihåg? (Se v 5–6.)

3. Hur minskas meningsskiljaktigheter bland de heliga av att
vi alla tillhör Herren? (Se v 7–9.)

4. Vad kommer vi alla en gång att ha gemensamt? (Se v 10–11.)

5. Hur blir vi själva och andra skadade när vi dömer varandra?
(Se v 13.)

Kyrkan är en gemenskap

Jesus Kristus inbjuder alla människor att komma till honom.
I en gemenskap av heliga där många olika talanger och starka
sidor finns behöver vi hjälpa varandra att bli mer lika Kristus.
Läs Romarbrevet 15:1–7. Skriv sedan vad Paulus rådde oss
att göra i verserna 1–2, 5 och 7, för att övervinna inbördes
meningskiljaktigheter.
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Till de kristna i Korinth – Första brevet
Vilka var korinthierna?
Under Paulus andra missionsresa undervisade han om evan-
geliet i Korinth och upprättade en kyrkans gren där (se Apg
18:1–17). Eftersom Korinth var en stad ökänd för avgudadyrkan
och omoral var Paulus mån om att kyrkans medlemmar där
skulle hålla fast vid evangeliet.

Korrespondens med korinthierna
Paulus skrev minst tre brev till korinthierna (se 1 Kor 1:1–2; 5:9;
2 Kor 1:1). De heliga i Korinth hade skrivit till honom för att be
om hjälp med frågor rörande kyrkans lära och sedvänjor. Första
Korinthierbrevet är Paulus svar på ett av dessa brev. Det skrevs
omkring 54 e Kr när han bodde i Efesos.

Vissa saker förändras inte
En helig i våra dagar ställs inför många av de svårigheter som
de heliga i Korinth ställdes inför. Lägg märke till hur användbara
dessa råd är i vår tid:

• Enda sättet att lära känna Gud är genom Anden
(se 1 Kor 2:9–16).

• Våra kroppar är Guds tempel och måste vara rena
(se 1 Kor 3:16–17; 6:19–20).

• Gud låter oss inte bli frestade över vår förmåga att stå emot
(se 1 Kor 10:13).

• Äktenskapet är en viktig del av Guds lycksalighetsplan
(se 1 Kor 11:11).

• Om vi ovärdigt tar del av sakramentet gör vi narr av det som
Jesus Kristus gjorde för oss (se 1 Kor 11:27).

• Som medlemmar i kyrkan bör vi vara eniga i sinne och
urskillning (se 1 Kor 12:20–26).

MAKEDONIEN
Svarta havet

ASIEN

Medelhavet

Jerusalem

Athen

ACHAIA  

EGYPTEN

Korinth

Första Korinthierbrevet
1–4

Enighet genom Anden

Ibland sätter medlemmar i kyrkan sin egen visdom högre än
Guds visdom. De inser inte på vad sätt Anden kan hjälpa dem
att finna lösningar på livets problem. I Korinth hävdade en del
heliga att deras personliga synpunkter var en del av Kristi
evangelium, och detta orsakade splittring bland medlemmarna.
Vilka lösningar ger, enligt Första Korinthierbrevet 1–4,
Anden på dessa problem och hur kan den hjälpa dig när du
ställs inför liknande svårigheter?

Förstå skrifterna

Första Korinthierbrevet 1

Första Korinthierbrevet 1:26–28 – ”Det som är dåraktigt
för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där
med skam”

Vad är det ”som är dåraktigt för världen” som ska ”låta de visa
stå där med skam” (1 Kor 1:27)? Paulus syftade på missionärer
som går ut i världen och undervisar människor inom alla sam-
hällsskikt. Menade han att missionärer är dåraktiga? President
Gordon B Hinckley gav följande beskrivning av hur missionärer
ofta betraktas av världen:

”Jag hade intervjuats av en representant för BBC Radio World-
wide Service. Han hade sett missionärerna och lagt märke till
deras ungdomliga utseende. Han frågade mig: ’Hur kan ni för-
vänta er att människor ska lyssna på sådana gröna ungdomar?’

Ifall ni inte vet vad det betyder att vara grön, så betyder det att
vara omogen, oerfaren och sakna världsvana.

Jag besvarade journalisternas fråga med ett leende: ’Gröna
ungdomar? Det som gällde för Timotheos på Paulus tid gäller
även för våra missionärer idag [se 1 Tim 4:12]. . . .

Det märkliga är att folk tar emot dem och lyssnar på dem.
De är sunda. De är skärpta, de är alerta, de är rakryggade. De
ser rena och snygga ut och människor fattar snabbt förtroende
för dem’ . . .

’Grön ungdom?’ Ja, de är inte särskilt sofistikerade. Men vilken
stor välsignelse detta är. Det finns inget vilseledande hos dem.
De talar inte på ett spetsfundigt sätt. De talar ur hjärtat med

Gemenskap med sin son
(v 9) – Närhet till eller
umgänge med Kristus som
medlemmar i hans kyrka

Kefas (v 12) – Petrus

Visa (v 20) – Filosofer

Det som är dåraktigt och
svagt i världen (v 27–28) –
Jesu Kristi ödmjuka
efterföljare
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personlig övertygelse. De är alla tjänare till den levande Guden,
ambassadörer för Herren Jesus Kristus. Deras kraft kommer inte
av att de lärt sig det som hör världen till. Deras kraft kommer
av tro, bön och ödmjukhet” (Nordstjärnan, jan 1996, s 55).

Första Korinthierbrevet 2:14 – Vad menas med
”den oandlige”?

Efter Adams fall blev människorna ”köttsliga, sinnliga och
djävulska till naturen” (Alma 42:10). Denna natur står i motsats-
förhållande till Guds natur (se Mosiah 3:19). De som lever som
”naturliga” män och kvinnor förstår inte andlig kunskap, den
är dåraktig för dem. Den naturliga människan förvärvar andlig
kunskap när hon ”giver efter för den Helige Andens maning
och avkläder sig den naturliga människan” (Mosiah 3:19).

Första Korinthierbrevet 3:1–3 – ”Jag gav er mjölk”

Korinthierna var nyomvända till Jesu Kristi evangelium. Många
av dem plågades fortfarande av köttsliga (världsliga) svagheter.
Paulus jämförde dem med ”spädbarn i Kristus” och talade
om för dem att han hade gett dem mjölk eftersom de inte var
redo för fast föda (1 Kor 3:1–2). Mjölk syftar på de evangeliets
enkla lärdomar som måste förstås innan den fasta födan, eller
de mer komplicerade lärdomarna, kan läras ut. Sådana lärdomar
kan bara förstås av dem som uppnått andlig mognad genom
att leva i enlighet med det ljus som de redan har tagit emot
(se L&F 50:24; Alma 12:9–11).

Första Korinthierbrevet 4

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Första
Korinthierbrevet 1–4.

Berätta om din familj

När människor sluter sig till kyrkan blir de medlemmar i Kristi
familj (se Mosiah 15:11). Läs Första Korinthierbrevet 1:9–13.

1. Skriv upp vad som var fel med ”Kristi familj” i Korinth.

Dolt i mörkret (v 5) – Hjärtats
hemliga avsikter

Drägg (v 13) – Skräp

2. Beskriv en händelse eller tidpunkt då du fann stor glädje i att
vara tillsammans med din egen familj.

3. Skriv upp vilka beståndsdelar i denna erfarenhet som också
är nödvändiga i Kristi familj.

Den onaturliga människan

Om du hade ont på grund av en ovanlig sjukdom, vem skulle
du då söka hjälp av – polisen, en taxichaufför eller din doktor?
Varför? Läs Första Korinthierbrevet 2:10–14.

1. Skriv vart du måste vända dig för att få andlig vägledning.

2. Förklara varför den ”naturliga människan” har svårt att få
andlig kunskap.

3. Läs Mosiah 3:19 och skriv upp vad som hjälper oss att
övervinna den naturliga människan.

Heliga tempel, heliga jag

Läs Första Korinthierbrevet 3:16–17 och fundera över på vilka
sätt din kropp kan liknas vid ett heligt tempel. Förklara hur
följande situationer påverkar ett sådant tempel och begränsar
förmågan att ta emot Anden:

1. Tomas och Susanne är ute på en träff tillsammans och börjar
bli närgångna.

2. Jan tycker om att snusa tillsammans med sina vänner.

3. Katarina undviker kyrkan därför att hennes vänner inte är där.

Skriv ett kort brev till en ledare i kyrkan

Paulus talade om för kyrkans ledare att det krävdes av dem att
de var trofasta och han påminde dem om att de skulle bli
förföljda på grund av sin trofasthet (se 1 Kor 4). När du har läst
Första Korinthierbrevet 4:9–16 skriver du ett kort, uppskattande
brev till en av dina ledare i kyrkan. Skriv upp vad du tycker
mest om hos denna ledare och hur han eller hon har varit till
hjälp för dig. (Du kan visa brevet för din lärare innan du
skickar iväg det.)

Första Korinthierbrevet
5–7

Instruktioner till kyrkan

I Första Korinthierbrevet 5–7 fortsatte Paulus att ge råd till
de heliga i Korinth. Han tog upp följande typ av viktiga
frågeställningar: Hur bör de heliga umgås med syndare? När
har heliga rätt att väcka åtal mot varandra? Varför är det
bättre att gifta sig efter det att man gått på mission? Sök efter
Paulus råd i dessa frågor och fundera över på vilket sätt de
angår dig.
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Förstå skrifterna

Första Korinthierbrevet 5

Första Korinthierbrevet 5:5 – ”En sådan person skall
överlämnas åt Satan”

Medlemmar med större kunskap och erfarenhet i kyrkan straffas
hårdare. Innebörden i att ”en sådan person skall överlämnas
åt Satan, så att hans kropp går under” (1 Kor 5:5) är att en sådan
person inte ska få ta del av evangeliets välsignelser. Inbegripet
i detta är förlust av den Helige Anden, vilket lämnar personen
utan Guds läkande och beskyddande kraft. I detta tillstånd
överlämnades enskilda personer till sig själva för att i fullt mått
erfara den ondes destruktiva kraft.

Första Korinthierbrevet 6

Första Korinthierbrevet 6:9–12 – Var dessa dödliga synder
tillåtna enligt Paulus?

Joseph Smiths översättning förklarar att Paulus sade att allt
detta inte var tillåtet för honom, och att allt detta inte var nyttigt
(se 1 Kor 6:12).

Första Korinthierbrevet 6:19–20 – ”Ni tillhör inte er själva”

Äldste LeGrand Richards,
som var apostel, sade:
”Det finns många som
tror att kroppen är deras
egen och att de kan
göra med den precis vad
de vill. Men Paulus
klargör att den inte är
deras egen, ty den är
köpt för ett pris” (Ett
stort och förunderligt verk,
[1981], s 257).

Första Korinthierbrevet 7

Första Korinthierbrevet 7:29–33 – ”De som har en hustru
måste nu leva som om de ingen hade”

Joseph Smiths översättning klargör att när Paulus skrev att
”de som har en hustru måste nu leva som om de ingen hade”
(1 Kor 7:29) så vände han sig till dem som är kallade till verket,
för de är kallade och utvalda att utföra Herrens verk (se JSÖ,
1 Kor 7:29). Med andra ord skulle de som var gifta vara utan
sina hustru under sin mission.

Vad han är skyldig henne
(v 3) – Lämpliga, goda
handlingar

Bunden (v 15, 27) – Under
förbundet

Omskuren (v 18–19) –
Kännetecken inom det
abrahamitiska förbundet för
manliga israeliter på Gamla
testamentets tid

Lägga band på er (v 35) –
Behärska er

Processa (v 1, 6–7) – Att rikta beskyllningar mot, stämma

Otukt (v 1) – Sexuella
relationer mellan ogifta
personer

Lite surdeg får hela degen att
jäsa (v 6) – Lite jäst får en hel
brödlimpa att jäsa; lite synd
påverkar hela personen eller
församlingen

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Första
Korinthierbrevet 5–7.

Intervjua din biskop

Be att din biskop förklarar hur ett disciplinråd i kyrkan hjälper
kyrkan och den person som behöver omvända sig och komma
tillbaks till full gemenskap. Läs Första Korinthierbrevet 5 och
skriv upp vilka likheter du finner mellan dessa verser och vad
din biskop förklarade.

Skriv upp syndens följder

Paulus tillrättavisade de heliga i Korinth för att de bortförkla-
rade sina synder. Han påminde dem om att Anden inte kunde
bo i dem om de var orättfärdiga. Skriv, under din läsning
av Första Korinthierbrevet 6:9–20, upp åtminstone fem synder
som Paulus nämnde och förklara hur dessa synder påverkar
syndaren, syndarens familj och kyrkan.

Sammanfatta vad Paulus
undervisade om

Byt ut ”får inte lämna” i Första Korinthierbrevet 7:10 mot skilja
sig, och ”som inte är troende” i Första Korinthierbrevet 7:12–13
mot icke-medlem. Läs verserna 10–13 i detta kapitel och skriv
vad du tror att Paulus undervisade om.

Skriv en lektion

Läs Första Korinthierbrevet 7:8–9, 29–35, som om Paulus talade
till missionärer, och besvara följande frågor:

1. Hur kan dessa lärdomar vara till hjälp för
heltidsmissionärer?

2. Hur kan det vara distraherande för en missionär i sin kallelse
att ha en flickvän eller pojkvän därhemma?

Första Korinthierbrevet
8–11

Råd till nya medlemmar

De heliga i Korinth hade skrivit till Paulus och ställt många
frågor till honom. Vi får veta vilka dessa frågor är genom hans
svar på dem. Paulus rådde dem att vara på sin vakt mot att
såra andra genom sina personliga handlingar, att inse att
Gud inte låter oss drabbas av överväldigande frestelser och
att minnas betydelsen av att värdigt ta del av sakramentet.
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Förstå skrifterna

Första Korinthierbrevet 8

Första Korinthierbrevet 8:4, 8–13 – Att äta kött som
offrats åt avgudar

Moses lag tillät inte judar att äta kött som offrats till avgudar.
Paulus lärde dem att det inte är själva köttet som gör en person
oren, men de judiska konvertiterna tog ändå anstöt när de såg
hur de omvända hedningarna åt kött som offrats åt avgudar.
Paulus gav rådet att det är bättre att inte äta köttet än att såra
en medbroder.

Första Korinthierbrevet 9

Första Korinthierbrevet 10

Första Korinthierbrevet 11

Första Korinthierbrevet 11:2–12 – Regerar mannen
över kvinnan?

Paulus lärde att Gud satte Jesus Kristus till att vara ”varje
mans huvud” och att mannen skulle vara ”kvinnans huvud”
(1 Kor 11:3). Detta mönster är inte ett uttryck för dominans
och underdånighet. Det är ett uttryck för den ordning och frid
som upprättas genom rättfärdigt ledarskap inom prästadömet.
Män och kvinnor är beroende av varandra och kloka män
lyssnar noga på trofasta kvinnor åsikter.

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Första
Korinthierbrevet 8–11.

Ge ett nutida exempel

Läs Första Korinthierbrevet 8:9–13 och ge ett nutida exempel på
hur vi behöver undvika till och med det som endast ser ut att
vara ont. Det kan vara till hjälp att gå igenom ”Förstå skrifterna”
för Första Korinthierbrevet 8:4, 8–13.

Gör upp ett träningsprogram

Läs Första Korinthierbrevet 9:24–27 och sök efter vad Paulus
jämförde sin mission med. Rita följande uppställning i din
anteckningsbok. Föreställ dig att du är tränare och gör upp ett
fysiskt träningsprogram som hjälper en idrottsman att utmärka
sig inom sitt område. Gör sedan en jämförelse med den andliga
träning som behövs för att förbereda sig för att gå på mission
eller viga sig i templet.

Håret avklippt (v 6) – Att ha kort eller avklippt hår ansågs vara
en skam på Paulus tid

Herrens bord (v 21) – Guds
vägar, till exempel
sakramentet

Demonernas bord (v 21) –
Den ondes vägar, till exempel
hedniska fester

Som vissnar (v 25) – Jordisk, tillfällig

Uppblåsta (v 1) – Gör oss högmodiga

Kunskap om nyckelskriftställen –
Första Korinthierbrevet 10:13

Paulus förkunnade tydligt i Första Korinthierbrevet 10:13–14 att
frestelser inte kan övervinna oss om vi är beslutna att lyda
Guds bud. Läs Alma 13:28 och skriv upp de tre principer som
Alma sade att vi behöver lyda för att få Guds hjälp med att
övervinna frestelser. Skriv ett kort avsnitt om hur de kan hjälpa
dig att inte ”prövas över förmåga” (1 Kor 10:13).

Hur man tar sakramentet

Den viktigaste delen av när-
varon i kyrkan är att ta sakra-
mentet. När du har läst Första
Korinthierbrevet 11:20–34
skriver du upp en rad regler som
hjälper andra att ta sakramentet
på det sätt som Herren avsåg.
Håll dina riktlinjer tillräckligt
korta för att rymmas på ett kort
som du kan ge bort till andra.

Första Korinthierbrevet
12–14

Andens gåvor

När profeten Joseph Smith blev tillfrågad av Förenta stater-
nas president vad som skilde vår religion från alla andras,
förklarade han att det var den Helige Andens gåva (se
History of the Church, 4:42). Genom den Helige Anden
förlänar Gud särskilda välsignelser till sina barn som gör att
vi kan lära känna sanningen och vara till välsignelse för
varandra. De kallas Andens gåvor. Sök under din läsning av
Första Korinthierbrevet 12–14 efter de Andens gåvor som
du välsignats med.

Fysiskt träningsprogram Andligt träningsprogram

1. 1.

2. 2.

3. 3.
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Förstå skrifterna

Första Korinthierbrevet 12

Första Korinthierbrevet 12:21–28 – Varför är varje medlem
i kyrkan betydelsefull?

Varje enskild person är viktig
och för med sig särskilda
gåvor och talanger till kyrkan.
Kyrkan behöver var och en
av sina medlemmar. Äldste
Joseph B Wirthlin, en apostel,
sade: ”Oavsett vilka vi är –
oavsett våra talanger, förmågor,
ekonomiska resurser, utbild-
ningar eller erfarenheter – kan
vi alla tjäna i detta rike. Han
som kallar oss kommer att
dugliggöra oss för arbetet om
vi tjänar med ödmjukhet, bön,

flit och tro. Kanske känner vi oss otillräckliga. Kanske tvivlar vi
på oss själva, tror att vad vi har att ge Herren är för obetydligt
för att ens märkas. Herren är väl medveten om vår dödlighet.
Han känner till våra svagheter. Han förstår våra vardagliga
problem” (Nordstjärnan, juli 1996, s 36).

Första Korinthierbrevet 13

Första Korinthierbrevet 14:2, 4, 13–14, 19, 27 – ”Tungor”

Det ord som översatts med ”tungor” i Första Korinthierbrevet 14
är i Joseph Smiths översättning översatt till ”andra tungomål”.

Första Korinthierbrevet 14:4–11, 19 – När bör vi söka
tungotalets gåva?

President Joseph F Smith sade: ”Jag tror på den Helige Andens
gåvor till människor, men jag vill inte ha tungomålsgåvan utom
då jag behöver den. Jag behövde tungomålsgåvan en gång, och
Herren gav den till mig. Jag var i ett främmande land, sänd att
predika evangeliet till ett folk vars språk jag inte kunde förstå . . .
Det fanns en avsikt därmed. Det var någonting däri som stärkte
min tro, som uppmuntrade mig och hjälpte mig i mitt tjänande.
Om ni har behov av denna tungomålsgåva, sök den, och Gud
kommer att hjälpa er” (Evangeliets lära, s 166).

Första Korinthierbrevet 14:34–35 – Kan kvinnor tala
i kyrkan?

Istället för tala står det styra i Joseph Smiths översättning. Det är
helt och fullt tillåtet att kvinnor talar i kyrkan.

Kärlek (v 1) – ”Kristi rena kärlek” (Moroni 7:47)

Verksamheterna är olika
(v 6) – Dessa gåvor verkar på
olika sätt

Kroppen består inte av en
enda del (v 14) – Kyrkan är en
organisation med många olika
medlemmar

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Första
Korinthierbrevet 12–14.

Skriv en artikel till ett uppslagsverk

Paulus lärde att det finns många olika slags Andens gåvor och
gav sedan ett flertal exempel. Läs Första Korinthierbrevet 12:4–11
och skriv en artikel till ett uppslagsverk som förklarar kyrkans
inställning till Andens gåvor. Eftersom det finns begränsat med
utrymme i uppslagsverket så begränsa dina kommentarer till
högst femtio ord eller mindre.

Kärlek

Rita två kolumner där den ena överskriften lyder Kärleken är
och den andra Kärleken är inte. Skriv, under din läsning av Första
Korinthierbrevet 13:1–7, 13, upp varje definition under den rätta
rubriken. Sammanfatta med att beskriva ett tillfälle då någon
har visat kärlek mot dig.

Varför måste jag växa upp?

Läs Första Korinthierbrevet 13:9–12 och beskriv vad du tror att
det lär om andlig mognad. Ge ett flertal exempel på hur personer
i din ålder fortfarande uppför sig barnsligt inom vissa områden.
Ge sedan exempel på andra egenskaper hos personer i din
ålder som visar att de mognar i evangeliet.

Ordning i kyrkan

Paulus ville undervisa de heliga om vikten av ordning i kyrkan
(se 1 Kor 14:26–40). Skriv för varje exempel som ges nedan vad
du tror att det har att göra med ordning i kyrkan:

1. ”Allt skall syfta till att bygga upp” (1 Kor 14:26).

2. ”Profetera, en i sänder, så att alla får lära sig något” (v 31).

3. ”Gud är inte oordningens Gud utan fridens” (v 33).

4. ”Kvinnorna har inte lov att styra” (JSÖ, v 34).

5. ”Låt allt ske värdigt och med ordning” (v 40).

Första Korinthierbrevet
15–16

Läran om uppståndelsen

Har någon som du älskar avlidit? Hur kände du dig när det
hände? Jesus Kristus övervann döden genom sitt försonings-
offer. På grund av hans gåva är döden tillfällig. Hela
människosläktet kommer att uppstå och åtnjuta odödlighet.
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På Paulus tid var det somliga som ifrågasatte att Kristus
verkligen hade uppstått. Sök under din läsning av Första
Korinthierbrevet 15–16 efter Paulus kraftfulla vittnesbörd om
uppståndelsens verklighet, såväl som viktiga lärdomar om
de tre härlighetsgraderna och förordningsarbete i templen för
de avlidna.

Förstå skrifterna

Första Korinthierbrevet 15:29 – Dop för de döda

Paulus förklarade att det inte skulle vara någon mening med att
utföra dop för de döda om det inte fanns någon uppståndelse.
Därefter vittnade han om att uppståndelsen är en realitet och
att förordningsarbete för de döda ger både de döda och dem
som utför förordningarna stora välsignelser.

Profeten Joseph Smith lärde: ”De heliga hava privilegiet att låta
döpa sig för . . . sina släktingar som är döda . . . som hava mot-
tagit evangeliets ande . . . genom . . . dem som hava blivit bemyn-
digade att predika till dem” (Profeten Joseph Smiths lärdomar,
s 154). Han lärde också att ”de heliga som underlåter att utföra
förordningarna för de döda, skadar sin egen frälsning” (History
of the Church, 4:426; se även L&F 128:15–18).

Första Korinthierbrevet 15:40–42 – Celestiala, terrestriala
och telestiala kroppar

Alla kommer att uppstå, men vi kommer inte alla att uppstå
från de döda vid samma tillfälle eller med samma härlighet.
De mest rättfärdiga kommer att uppstå först och regera med
Jesus Kristus under hans tusenåriga styre. De minst rättfärdiga
kommer att uppstå sist. Följande översikt hjälper dig att bättre
förstå i vilken ordning uppståndelsen kommer att äga rum
(se även L&F 88:98–102):

Första Korinthierbrevet 15:42–54 – ”Förgängligt . . .
oförgängligt”

Paulus använde ett flertal gånger ordet förgängligt om döden
och ordet oförgängligt om odödligheten (se 1 Kor 15:42–54).
Även om vi får våra egna kroppar i uppståndelsen så kommer
vi inte att vara underkastade sjukdom, förfall och ofullkomlig-
het. Istället kommer vi att vara förhärligade, fullkomliggjorda
och odödliggjorda (se Alma 11:42–45).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Första
Korinthierbrevet 15.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Första Korinthierbrevet 15:20–22

Gör en skriftställekedja som inleds med Första Korinthierbrevet
15:20–22. Finn minst fem skriftställen till som förklarar att
alla kommer att uppstå. Du kan skriva dessa tvärhänvisningar
i marginalen på dina skrifter.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Första Korinthierbrevet 15:29

Intervjua någon som har varit i templet och utfört dop för de
döda. (Har du haft denna möjlighet kan du skriva om din egen
upplevelse.) Skriv svar på följande frågor:

1000 20000 7000 (ungefärlig tid)500040003000 6000

Adam Jesus
Kristus

Tusenårsriket

Solens härlighet

Månens härlighet

Stjärnornas härlighet

Ingen härlighet

”Kristus, de första 
frukterna” (L&F 88:98)
Vissa celestiala varelser 
kommer att uppstå 
före tusenårsriket.

”Kristus vid hans 
tillkommelse” 
(L&F 88:99)
Inga terrestriala varelser 
kommer att uppstå 
före tusenårsriket.

”Under fördömelse” 
(L&F 88:100)
Telestiala varelser 
kommer att uppstå vid 
slutet av tusenårsriket.

”Skola förbliva orena” 
(L&F 88:102)
De som förblir orena 
kommer att uppstå 
efter det att alla andra 
har uppstått.
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1. Vad tyckte du bäst om med att bli döpt för de döda?

2. Hur är ditt tjänande till nytta för de döda?

3. Varför tror du att dop för de döda är en sådan viktig lära?

Kunskap om nyckelskriftställen –
Första Korinthierbrevet 15:40–42

Skriv tre frågor som du tror att en icke-medlem kan tänkas
ställa till en missionär om uppståndelsen eller de tre
härlighetsgraderna. Skriv sedan svar på frågorna genom att
använda verser från Första Korinthierbrevet 15 i dina svar.

Varför skrev Paulus ett andra brev till Korinth?
Problemen i kyrkans gren i Korinth fortsatte. Paulus föregående
brev hade hjälpt de heliga att göra framsteg, men ytterligare
instruktioner behövdes. Detta andra brev förvissade de heliga
om Paulus kärlek och uppmuntrade dem till fortsatt trofasthet
i alla deras plikter.

MYSIEN

Efesos
Paulus stannade 
i Efesos under 
två år. Under denna 
tid skrev han Första 
Korinthierbrevet. 
Han blev tvingad 
att fly till 
Makedonien.

Korinth
ACHAIA

MAKEDONIEN
Paulus mötte Titus i Makedonien. Titus rapporterade om korinthiernas 
reaktion på Paulus brev. De flesta hade accepterat Paulus råd, men somliga 
hade förkastat det. Paulus skrev ett brev till för att ge fler instruktioner 
och uppmuntra dem att acceptera hans auktoritet som lärare i evangeliet. 
Han lovade också att han snart skulle besöka dem igen.

FRYGIENLYDIEN

ASIEN

Svarta havet

Medelhavet

Andra Korinthierbrevet
1–3

Anden ger liv

Många människor som blev medlemmar i kyrkan genomgick
en period då de fortfarande inhämtade lärdom om evangeliets
grundläggade principer och de normer och sedvänjor som är
unika för medlemmar i kyrkan. Dopet gör inte att nyomvända
automatiskt glömmer bort falska lärdomar och sedvänjor som
de en gång följde.

De heliga i Korinth var inte annorlunda. I Andra Korinthier-
brevet 1–3 kan du läsa om hur de behövde bli påminda om
de evangeliets grundläggande principer som är nödvändiga
för andligt välbefinnande. Hur var Paulus kärleksfulla under-
visning till hjälp för de heliga, i deras tro?

Förstå skrifterna

Andra Korinthierbrevet 1

Andra Korinthierbrevet 3

Dödens tjänst (v 7–9) –
Moses lag

Andens tjänst (v 8–9) –
Fullheten av Jesu Kristi
evangelium

Slöjan (v 14–16) – Det som
förhindrar eller begränsar vår
syn och insikt

Borgen (v 22) – Löfte
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Andra Korinthierbrevet 3:2–4 – ”Ni är mitt brev,
och det är skrivet i era hjärtan”

Äldste Bruce R McConkie sade: ”Ytterst sett är inte evangeliet
skrivet på stentavlor eller på skriftrullar utan i trofasta och
lydiga personers kroppar. De heliga är sålunda levande sann-
ningsbrev, de böcker vars liv är öppna för alla att läsa” (Doctrinal
New Testament Commentary, 2:414).

Andra Korinthierbrevet 3:6 – ”Bokstaven dödar,
men Anden ger liv”

President James E Faust, andre rådgivare i första president-
skapet, lärde: ”Paulus sade: ’Bokstaven dödar, men Anden ger
liv.’ Vi ska inte bara undvika det onda, inte bara göra det som
är gott, utan vad som är allra viktigast, göra det som är av
störst värde. Vi ska inrikta oss på det inre, det andliga, som vi
intuitivt känner och värdesätter, men ofta försummar på grund
av det som är trivialt, ytligt och högmodigt” (Nordstjärnan,
jan 1998, s 58).

President Ezra Taft Benson
gav rådet: ”I detta verk
är det Anden som räknas”
(Nordstjärnan, nr 6, 1986, s 79).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Andra
Korinthierbrevet 1–3.

Skriv en sammanfattning

Jordelivet för med sig svårigheter. Även Jesus Kristus behövde
lida som en del av sin jordiska erfarenhet. I Andra Korinthier-
brevet 1:3–7 kan vi läsa om några av de välsignelser som kan
bli följden av våra prövningar. Gör en sammanfattning med
egna ord av varje vers när du läser detta avsnitt.

Vad skulle du undervisa om?

Studera Andra Korinthierbrevet 2:1–11 och Läran och förbunden
64:10. Använd informationen i dessa skriftställen och berätta
vad du skulle undervisa om, om du hade en vän som ställdes
inför följande situationer:

1. Din vän Rita har blivit bitter på sin far som blivit utesluten ur
kyrkan. Hon frågar dig varför hon ska förlåta honom.

2. Richard lånade en bil från din vän utan att be om lov.
Han förstörde den och har inte pengar till att reparera den.
Han sade förlåt.

Avsluta meningarna

Sök under din läsning av Andra Korinthierbrevet 3:2–18 och
”Förstå skrifterna” efter tankar som avslutar följande meningar:

1. Att säga att våra brev skrivs ”på tavlor av kött och blod”
innebär att . . .

2. Anden ger liv till evangeliet eftersom . . .

3. Mose bad folket att täcka för sina ansikten så att de inte
skulle se Gud, men Jesus Kristus . . .

4. När vi följer Jesus Kristus blir våra ansikten . . .

Andra Korinthierbrevet
4–6

Leva i tro

Har du någonsin undrat varför livet inte alltid blir såsom du
skulle vilja, även när du gör det som är rätt? Paulus insåg
att negativa saker drabbar goda människor och att livet ibland
är orättvist. Han vittnade om att Jesus Kristus har kraften
att trösta oss i våra prövningar och ställa allting tillrätta i
evigheterna. I Andra Korinthierbrevet 4–6 kan vi lära oss hur
viktigt det är att vandra i tro på Frälsarens makt.

Förstå skrifterna

Andra Korinthierbrevet 4

Denna världens gud (v 4) –
Satan

Lerkärl (v 7) – Vår dödliga
kropp
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Andra Korinthierbrevet 4:17 – Stora eviga välsignelser
kommer till dem som uthärdar bedrövelser

Äldste Angel Abrea, medlem
i de sjuttios kvorum, vittnade:
”Jag vet att också i tider av
lidande och prövning välsignas
vi med tröst och hopp i livet,
om vi tålmodigt uthärdar i tro.
Vi får uppleva den ’övermäk-
tiga glädje’ som Ammon och
hans bröder mottog (se Alma
27:17–18; 28:8). Därför, med
Joseph Smiths ord: ’Stå fast,
ni Guds heliga, härda ut ännu
en liten tid och livets storm
skall vara över och ni skall

belönas av den Gud, vars tjänare ni är och som skall behörigen
uppskatta alla edra lidanden och allt edert slit för Kristi och
evangeliets skull’ (Profeten Joseph Smiths lärdomar, s 159)”
(i Conference Report, apr 1992, s 37).

Andra Korinthierbrevet 5

Andra Korinthierbrevet 5:18–20 – Förlikning

Profeten Jakob i Mormons bok lärde: ”Mina älskade bröder,
underkasten eder därför Guds vilja och icke djävulens och
köttets, och kommen ihåg, att när I ären förlikta med Gud,
så är det dock endast i och genom Guds nåd I ären frälsta”
(2 Ne 10:24).

Andra Korinthierbrevet 6

Andra Korinthierbrevet 6:14–17 – Välj dina vänner
med omsorg

”Alla behöver goda vänner. Dina vänner påverkar dina tankar
och handlingar, liksom du påverkar dem. När du och dina
vänner har gemensamma värderingar kan ni stärka och upp-
muntra varandra. Om några av dina vänner är blyga och
känner sig utanför, var då särskilt lyhörd för deras behov och
ansträng dig för att få med dem i gruppen av goda vänner.
Tillsammans kan ni bevara höga normer för hur man efterlever
evangeliet” (Vägledning för de unga [broschyr, 1990], s 7–8).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A eller B när du studerar Andra Korinthier-
brevet 4–6.

Prygel (v 5) – Slagen med en
piska

Beliar (v 15) – Ondska

Det tält som är vår jordiska
boning (v 1) – Våra fysiska
kroppar

Evig boning (v 1) –
Förhärligad, uppstånden
kropp

Borgen (v 5) – Garanti, löfte

Perspektiv på prövningarna

Livet kan vara obehagligt och svårt. Ofta blir vi besvikna och
frustrerade när saker och ting inte utfaller på det sätt som vi
skulle vilja. Under dessa perioder vittnar Anden om att svårig-
heterna i detta liv är betydelselösa i jämförelse med de löften
som är förknippade med evigt liv. Skriv under din läsning av
Andra Korinthierbrevet 4:8–18 upp de ord som Paulus använde
sig av för att vittna om att jordiska prövningar är betydelselösa,
jämfört med den eviga härligheten.

”Gå inte i par med de otroende”

Läs Andra Korinthierbrevet 6:11–18 och förklara vad du tror att
var och en av följande uttalanden innebär och vad du kan göra
för att följa dem:

1. ”Gå inte i par [”ok” i King James Bible] med de otroende.”
(Ett ok är ett träredskap som håller samman oxar när de
arbetar.)

2. ”Dra bort från dem och skilj er från dem.”

3. ”Rör inte vid det som är orent.”

Andra Korinthierbrevet 7
Sorg efter Guds vilja

Paulus lärde att ”sorg efter Guds vilja” ingår som en nödvändig
del av omvändelsen (2 Kor 7:10). Beakta under dina studier
av Andra Korinthierbrevet 7 följande ord av president Ezra
Taft Benson: ”Det är inte ovanligt att män och kvinnor här i
världen känner samvetskval över sådant som de gör fel. Ibland
beror det på att deras handlande orsakat deras nära och kära
stor sorg och förtvivlan. Ibland beror deras sorg på att de har
upptäckts och blivit straffade för sina synder. Sådana världsliga
känslor är inte en bedrövelse ’efter Guds sinne’. (2 Kor 7:10).
En bedrövelse efter Guds sinne är en Andens gåva. Det är
en djup insikt om att våra handlingar har sårat vår Fader och
Gud. Det är en klar och intensiv medvetenhet om att vårt
uppträdande har fått Frälsaren, han som inte begick någon
synd, han den störste av oss alla, att utstå ångest och lidande.
Våra synder fick honom att blöda ur varje por. Det är denna
mycket påtagliga mentala och andliga smärta som i skrifterna
kallas ’ett förkrossat hjärta och en ångerfull ande’ (L&F 20:37).



129

En sådan ande är en absolut nödvändighet om sann omvän-
delse skall kunna ske” (Nordstjärnan, mars 1990, s 4, 5).

Förstå skrifterna

Andra Korinthierbrevet 7

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Andra Korinthierbrevet 7.

Ge ditt råd

Studera Andra Korinthierbrevet 7:8–11 och citatet från president
Ezra Taft Benson i den föregående inledningen. Föreställ dig
att du arbetar för tidningen Liahona och att du blir ombedd att
skriva en kolumn som besvarar frågor från tonåringar. Skriv ner
de råd du skulle vilja ge om omvändelsen, om du fick följande
tre uttalanden att ta ställning till:

1. Jag åkte fast när jag snattade, men alla snattar. Det är inget
allvarligt och är lätt att omvända sig ifrån, eller hur?

2. Jag samtalade med biskopen. Jag talade bara om för honom
vad jag gjorde och nu är allting som det ska.

3. Jag behöver inte berätta det för biskopen. Det räcker om jag
bekänner det för Gud i mina böner.

Andra Korinthierbrevet
8–10

Gåvor och givande

När Paulus fortsatte att ge råd till de heliga i Korinth skrev
han om en särskild gåva som Jesus Kristus gav till var och en
av oss (se 2 Kor 8:9). Han förklarade också att när vi strävar
efter att följa Frälsarens exempel och ger av oss själva så bör

Räfst (v 11) – Tuktan, fostran

vi göra det glatt (se 2 Kor 9:7). Paulus lärdomar hjälper oss
förstå att vi borde ära Herren för de gåvor som vi får och inse
att allting kommer från honom (se 2 Kor 10:16–18).

Jesus Kristus i Getsemane.

Andra Korinthierbrevet 
11

Paulus uppoffringar 
för evangeliets skull

Liksom andra missionärer betalade Paulus ett pris för att
predika evangeliet. Har du någonsin hört en återvänd
missionär som har talat om de prövningar som han eller hon
mötte under sin mission? I Andra Korinthierbrevet 11 kan
du läsa om en del av de prövningar som Paulus utsattes för
som missionär. Fundera över vad han kan ha lärt sig genom
sina prövningar och hur han kunde uthärda dem.

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Andra Korinthier-
brevet 11.

Intervjua en missionär

Läs Andra Korinthierbrevet 11:24–33
tillsammans med en återvänd
missionär som du känner. Be att han
eller hon berättar för dig om följande:

1. En prövning som han eller hon
utsattes för under sin mission

2. Hur denna prövning kan liknas vid
det som Paulus erfor

3. Vad han eller hon gjorde för att
övervinna prövningen

Skriv ett kort stycke om hur prövningar kan stärka våra
vittnesbörd.
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Andra Korinthierbrevet
12–13

Paulus blir uppryckt till
den tredje himlen

Paulus skrev att han blev ”uppryckt till den tredje himlen”
(2 Kor 12:2) – det celestiala riket. År 1836 hade också profeten
Joseph Smith en syn om det celestiala riket. Han skrev:

”Jag såg portens upphöjda skönhet genom vilken detta rikes
arvingar skola inträda. Den liknade välvande lågor av eld.

Jag såg även Guds flammande tron, på vilken Fadern och
Sonen sutto.

Jag såg detta rikes vackra gator, vilka tycktes som om de voro
belagda med guld” (L&F 137:2–4).

Förstå skrifterna

Andra Korinthierbrevet 12:2 – Paulus ser det
celestiala riket

Äldste Bruce R McConkie sade: ”Paulus syftade på sig själv
när han skrev om en man som ’blev . . . uppryckt till den tredje
himlen’, vilket är detsamma som det celestiala riket” (The
Mortal Messiah, 4:394).

Andra Korinthierbrevet 12:7 – ”En tagg som sticker mig”

Varken skrifterna eller nutida uppenbarelser berättar vad det
var för ”tagg” som plågade Paulus. Många tror att Paulus
plågades av ett fysiskt handikapp som hindrade honom i hans
missionsarbete.

Den fysiska
döden

Graven

Upp-
ståndelsen

Slöjan

Jordelivet
Ande-

världen

Paradiset

Ande-
fängelset

Den förjordiska
tillvaron

Telestiala
riket

Yttre
mörkret
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n 
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riket

Den tredje
 himlen –

Celestiala 
riket

Andra Korinthierbrevet 13

Andra Korinthierbrevet 13:1 – ”Två eller tre vittnesmål”

Gud ser också till att mer än ett vittne stöder hans ord. Detta
kallas för vittneslagen (se 2 Ne 11:3–4; L&F 6:28). Också idag
måste prästadömets förordningar utföras med fler än ett vittne
närvarande.

Andra Korinthierbrevet 13:12 – ”Hälsa varandra med
en helig kyss”

I Joseph Smiths översättning är ordet kyss ändrat till varm
hälsning.

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Andra Korinthier-
brevet 12–13.

Finn nyckeln till skriftställena

Läs följande skriftställepar och förklara hur det första skriftstället
i varje par hjälper dig att bättre förstå Paulus lärdomar i det
andra skriftstället:

1. Läran och förbunden 137:1–5 och Andra Korinthier-
brevet 12:1–4

2. Ether 12:27 och Andra Korinthierbrevet 12:5–10

Välj en favoritvers

Välj under din läsning av Andra Korinthierbrevet 13 ut en vers
som för dig framstår som särskilt viktig. Skriv upp denna vers
i din anteckningsbok och berätta varför du valde den.

Att bygga upp, inte för att riva ner (v 10) – Att stärka er och
inte fördöma er
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Till de kristna i Galatien
Vilka var galatierna?
Paulus brev var riktat till ”församlingarna i Galatien” (Gal 1:2),
eller till de medlemmar som tillhörde ett flertal olika grenar
av kyrkan i detta område. Galatien var beläget i nuvarande
centrala Turkiet.

Varför skrev Paulus detta brev?
De heliga i Galatien hade ett speciellt problem under dessa
första år. Många judiska nyomvända till kristendomen praktise-
rade fortfarande vissa delar av Moses lag och fordrade att de
icke-judiska nyomvända också skulle leva efter dem, för att få
vara medlemmar i kyrkan. I verkligheten hade Moses lag inte
alltid varit en del av evangeliet. Gud gav evangeliet till Adam
i begynnelsen. Han gav det sedan till Abraham på grund av
dennes tro och önskan att göra det rätta. Moses lag lades senare
tillfälligt till evangeliet på grund av folkets olydnad. Den lägre
lagen var avsedd att undervisa folket och förbereda dem att ta
emot det fullständiga evangelium som Abraham hade. Paulus
skrev till galaterna för att uppmuntra dem att tillfullo leva efter
evangeliet och att inte vara knutna till Moses lag och judiska
traditioner.

Att söka efter
I detta brev lärde Paulus ut ett flertal principer till dessa tidiga
heliga, vilka är viktiga för sista dagars heliga att lära sig:

• Lydnad till lagen kan inte frälsa oss, eftersom ingen kan
leva efter lagen på ett fullkomligt sätt (se Gal 2:16). Finns det
människor i kyrkan idag som gör ett liknande misstag,
som tror att de kan förtjäna sin plats i himlen genom att hålla
alla buden?

• Rättfärdighet kommer endast genom tro på Jesus Kristus.
Han hjälper oss att besegra synden. Vi kan inte bli rättfärdiga
på egen hand (se Gal 2:16–21).

• När vi blir söner och döttrar till Gud blir vi också arvingar till
Gud genom Jesus Kristus (se Gal 3).

• Ett liv i Andens närhet hjälper oss att bättre motstå köttsliga
synder (se Gal 5).

Svarta havet

GALATIEN
ASIEN

Medelhavet

Jerusalem

LIBYEN
EGYPTEN

Galaterbrevet 1–2
Falska lärare förvränger det

sanna evangeliet

Inte långt efter det att Paulus hade överlämnat Jesu Kristi
evangelium till människorna i Galatien hade judiska kristna
ibland dem börjat undervisa om att till och med hedningarna
måste efterleva Moses lag, särskilt regeln om omskärelse
(se ”Varför skrev Paulus detta brev?” ovan). Lägg märke till
hur Paulus försvarade det evangelium han lärde ut genom
att vittna om varifrån det kom.

Förstå skrifterna

Galaterbrevet 1

Galaterbrevet 1:14 – ”Traditionen från våra fäder”

Den ”tradition från våra fäder” som Paulus skrev om var de
religiösa traditionerna i hans egen familj. Han hade i sin ung-
dom blivit utbildad till farisé (se Apg 26:5). Fariseerna trodde
att de regler och personliga uppfattningar som de judiska
lärarna hade författat i anslutning till skrifterna, var lika viktiga
som skrifterna själva. Fariseerna var mycket nitiska (stränga)
i sin lydnad till dessa oinspirerade regler (se Mark 7:10–13).

Galaterbrevet 2

Galaterbrevet 2:7–9 – ”Evangeliet till de oomskurna . . .
evangeliet till de omskurna”

Aposteln Paulus var kallad att föra ut evangeliet till hedning-
arna (de ”oomskurna”) och Petrus hade som uppgift att betjäna
judarna (de ”omskurna”).

Galaterbrevet 2:11–16 – ”När Kefas kom . . . vände jag mig
öppet mot honom”

Paulus berättade inte allt om sin tvist med Petrus. Det tycks som
om Petrus, på grund av rädsla att misshaga de judiska nyom-
vända, hade upphört att äta tillsammans med de icke-judiska
nyomvända, vilket den judiska traditionen krävde. Paulus
angrep öppet Petrus för att ge vika för en tradition, hellre än
att tillfullo leva efter Jesu Kristi evangelium. Äldste Bruce R

Kefas (v 9) – Aposteln Petrus

Förvränga (v 7) –
Förändra, förvrida

Utsåg mig (v 15) –
Avskilde mig

Då frågade jag inte någon av
kött och blod till råds (v 16) –
Jag diskuterade det inte med
någon annan människa
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McConkie skrev: ”Om vi hade tillgång till den fullständiga
redogörelsen skulle vi utan tvekan finna att Petrus ändrade sig
och gjorde allt i sin makt för att få de judiska heliga att tro att
Moses lag uppfylldes i Kristus och att den inte längre var tillämp-
lig på varken jude eller hedning” (Doctrinal New Testament
Commentary, 2:464).

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Galaterbrevet 1–2.

Sammanfatta Paulus budskap

I Galaterbrevet 1–2 uttryckte Paulus sin oro för de heliga
i Galatien. Han försvarade också sin roll som apostel och det
evangelium han lärde ut.

1. Sammanfatta huvudpunkterna i Galaterbrevet 1–2 genom att
besvara följande frågor. (Om du behöver hjälp se inledningen
till Galaterbrevet i denna studievägledning och ”Förstå
skrifterna” för Galaterbrevet 1–2.)

a. Vad tycktes Paulus vara mest orolig för när det gällde de
heliga i Galatien?

b. Vad var det för ett ”annat evangelium” (se Gal 1:8–9) som
några judiska medlemmar i kyrkan försökte undervisa
folket om? Varför skulle det inte bestå?

c. Vad vet vi om vad som hände mellan Petrus och Paulus?

2. Beskriv i din anteckningsbok något ”annat evangelium” (falsk
lära som människor predikar istället för Jesu Kristi evan-
gelium) som människor idag kan frestas att vända sig till.

Galaterbrevet 3–6
Trons evangelium kommer före

Moses lag

Paulus påminde de heliga i
Galatien om att Abraham
blev rättfärdig genom tro på
Jesus Kristus och genom
att lyda hans evangelium,
långt innan Moses lag gavs.
Han lärde att när Israels
barn (förfäderna till de heliga
i Galatien) fördes ut ur
Egypten så var de inte redo
att leva efter evangeliets

fullhet och därför gavs Moses lag för att förbereda dem för att
leva efter den högre lag som Abraham hade efterlevt.

Genom att ingå och hålla evangelieförbunden i denna högre
lag kan vi bli barn till Gud och födas andligen på nytt. Lägg
märke till hur Gud hjälper oss att födas på nytt när vi strävar
efter att ”låta anden leda oss” (se Gal 5:16).

Förstå skrifterna

Galaterbrevet 3

Galaterbrevet 3:2–5 – Tro och Anden

Paulus påminde de heliga i Galatien om att de fått Anden
genom ”att tro på vad ni fick höra” (Gal 3:2, 5). De fick ett
vittnesbörd om Jesus Kristus eftersom de hade hört och tagit
emot evangeliet, inte därför att de hade varit lydiga till Moses
lag. Profeten Joseph Smith sade: ”Tron kommer av att höra
Guds ord genom hans tjänares vittnesbörd. Det vittnesbördet
åtföljs alltid av profetians och uppenbarelsens ande” (Profeten
Joseph Smiths lärdomar, s 127).

Galaterbrevet 3:8–11, 24 – Hur blir vi rättfärdiga?

Att vara ”rättfärdig” eller ”rättfärdiggjord” innebär att man
är förklarad oskyldig till synd, att man är ren och godtagbar
för Gud. Paulus lärde de heliga i Galatien att de inte kunde bli
rättfärdiggjorda genom att efterleva Moses lag. Eftersom ingen
människa varken kan leva efter Moses lägre lag eller evan-
geliets högre lag på ett fullkomligt sätt, lovade vår himmelske
Fader att sända en Återlösare. Genom tro på Jesu Kristi försoning
och lydnad till evangeliets lag kan till och med hedningarna,
som aldrig känt till Moses lag, bli frälsta.

Galaterbrevet 3:16–19 – Abrahams förbund och Moses lag

Paulus förklarade att Herren ingick förbund med Abraham
om att evangeliet och Frälsaren skulle komma genom hans
släktlinje. Eftersom israeliterna var olydiga gav Herren dem
temporärt Moses lag, för att förbereda dem för Jesu Kristi
ankomst. Men detta tillägg i Moses lag tog inte bort löftet om
att Frälsaren skulle återvända och föra med sig evangeliet.

Galaterbrevet 4

Galaterbrevet 4:5 – ”Vi få söners rätt”

Äldste Bruce R McConkie lärde: ”De som tar emot evangeliet
och blir medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga
ges kraft att bli Guds söner. (L&F 11:30; 35:2; 39:1–6; 45:8;
Joh 1:12.) Denna söners rätt är inte endast en följd av medlem-
skap i kyrkan, men inträde i kyrkan öppnar dörren till en sådan
hög ställning, om det åtföljs av fortsatt tro och hängivenhet.
(Rom 8:14–18; Gal 3:26–29; 4:1–7.) Guds söner är medlemmar
av hans familj, och sålunda medarvingar med Kristus, och till-
sammans med honom ärver de Faderns fullhet. (L&F 93:17–23)”
(Mormon Doctrine, s 745).

Förmyndare och förvaltare
(v 2) – Lärare och
vårdnadshavare

Ni håller ju så noga räkning
på dagar och månader (v 10) –
Paulus syftar på de heliga
dagar och högtider som var
en del av den mosaiska lagen
och som inte längre var
nödvändiga.

Framställd för era ögon som
korsfäst (v 1) – Eftersom ni
tydligt blev undervisade om
Jesu Kristi försoning

Hedningarna (v 8) – De som
inte tillhörde Abrahams familj
eller släktlinje

Förmedlare (v 19, 20) –
Den som försöker lösa tvister
mellan två personer
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Galaterbrevet 4:22–31 – Liknelsen om de två förbunden

För att hjälpa de heliga i Galatien förstå varför de inte skulle
binda sig till Moses lag och dess ritualer, framställde Paulus en
liknelse om två förbund för att jämföra Moses lag och Jesu
Kristi evangelium med Abrahams två hustrur och deras söner.

Paulus jämförde Moses lag och äldsternas traditioner med ett ”slavok”
(se Gal 5:1).

Abrahams hustrur: Symboler för det gamla
och det nya förbundet

Hagar, slavinnan, födde en son
(Ismael) efter naturens ordning.

Paulus använde Hagar och Ismael
som symboler för slaveri under
Moses lag, som togs emot på
berget Sinai, och dessutom den
jordiska staden Jerusalem, som
befann sig i träldom under Rom.

De judar som håller fast vid
Moses lag är slavar. De förföljer
ständigt de kristna, på samma
sätt som Hagar och Ismael
förföljde Sara och Isak.

Sara, den fria kvinnan, födde en
son (Isak) på ett mirakulöst sätt,
en löftets son.

Paulus använde Sara och Isak
som symboler för den frihet Jesus
Kristus ger i sitt evangelium
och det himmelska Jerusalem
som symbol för frihet från
fångenskap.

De kristna som tar emot Jesu
Kristi evangelium befrias från
de mosaiska ritualernas slaveri
och blir arvingar till de löften
som gavs till Abraham.

Galaterbrevet 5

Galaterbrevet 5:2–6 – Att förlita sig på lagen

Paulus använde ordet omskärelse i dessa verser som en symbol
för Moses lag. Han sade att de som trodde att judiska traditioner
och Moses lag kunde frälsa dem skulle dömas efter hela lagen
och fördömas om de inte var helt lydiga. De som tog emot
evangeliets högre lag skulle bli förlåtna för sina synder om de
omvände sig och hade tro på Jesus Kristus.

Galaterbrevet 6

Galaterbrevet 6:17 – ”Jag bär Jesu märken på min kropp”

I denna vers talar Paulus om det lidande han fått utstå som Jesu
Kristi tjänare (se även 2 Kor 11:23–25; Fil 3:10).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A och därefter antingen aktivitet B eller C när du
studerar Galaterbrevet 3–6.

Syftet med Moses lag

Gå igenom Galaterbrevet 3. Om Abraham kunde leva rättfärdigt
utan att ens känna till Moses lag, vad var då syftet med lagen?
(Se ”Förstå skrifterna” för Galaterbrevet 3, s 132, om du behöver
hjälp.)

Gör ditt eget prov

Använd frågan i aktivitet A som exempel och gå igenom
Galaterbrevet 4–6 och formulera ytterligare sex frågor (två för
varje kapitel), som du tror skulle passa bra på ett prov. Var
noga med att skriva ner rätt svar på varje fråga.

Hur går det i din egen andliga strid?

Paulus lärde att anden och köttet ständigt strider mot varandra.
Vilken sida tar hem segern i ditt liv?

1. Gör två kolumner i din anteckningsbok. Över den ena
kolumnen skriver du Köttets gärningar och över den andra
Andens frukter. Läs Galaterbrevet 5:16–26 och skriv upp de
nyckelord och meningar som ger uttryck för båda slagen.
Begrunda översikterna och fastställ hur det går för dig i din
egen andliga strid.

2. Läs Galaterbrevet 6:1–9 och skriv upp tre ting som du
kan göra för att få mer av Andens frukter som hjälp i din
andliga strid.

Förgängelse (v 8) – Undergång, andlig död

Surdeg (v 9) – Får deg att
jäsa. Paulus menade att även
obetydliga falska läror kan
påverka hela personen, eller
hela gruppen

Ge köttet något tillfälle
(v 13) – En ursäkt att handla
ogudaktigt

Liderlighet (v 19) –
Ogudaktiga önskningar och
handlingar

Intriger (v 20) –
Meningsskiljaktigheter, tvister

Kätterier (v 20) –
Avgudadyrkan
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Till de kristna i Efesos
Var bodde efesierna?
Efesierna bodde i Efesos, ett dåtida viktigt centrum för handel
och kultur vid Egeiska havet, beläget i nuvarande västra
Turkiet. Staden var centrum för dyrkan av gudinnan Artemis,
eller Diana. Artemis tempel var ett av den forntida världens sju
underverk och en god inkomstkälla för köpmännen i Efesos
(se Apg 19:24–27).

Varför skrev Paulus detta brev?
Många av Paulus brev skrevs för att hejda avfälliga tendenser
eller rätta till vissa felaktiga läror. Paulus brev till efesierna är
annorlunda. Brevet är en guldgruva för upplyftande läror och
tycks vara avsett att ge mer av evangeliets ljus till de heliga.
Paulus skrev detta brev från fängelset i Rom omkring 60 e Kr.

Att leta efter
Efesierbrevet innehåller många lärdomar som de sista dagars
heliga undervisar om. I detta brev finner vi hänvisningar till
läran om förutordination, tidernas fullhets utdelning, vikten av
profeter och apostlar i kyrkan, tanken att det bara finns en sann
och enhetlig kyrka och det faktum att kyrkans organisation är
väsentlig. I detta brev finner vi några av de mest upphöjda
lärdomar som finns i skrifterna om familjens uppgift och vikten
av rätt familjeliv.

Jerusalem

Medelhavet

Egeiska 
havet

Efesos
Athen

Efesierbrevet 1–3
Grundläggande lärdomar 

i Jesu Kristi kyrka

Om andra verkligen förstod de första tre kapitlen i Efesierbrevet
på det sätt som sista dagars heliga gör, skulle det inte råda
så mycket förvirring bland de kristna som det gör idag. Det
skulle inte heller finnas så många olika kristna kyrkor. Var
under dina studier av Efesierbrevet 1–3 observant på vad
Paulus lär om gudomen, förutordination, nåd, försoningen
och kännetecken på Jesu Kristi kyrka.

Förstå skrifterna

Efesierbrevet 1

Efesierbrevet 1:4–5 – ”Före världens skapelse har han
utvalt oss i honom”

Inte alla människor har samma önskan att lära sig sanningen
och leva rättfärdigt. Paulus skrev: ”Före världens skapelse har
[han] utvalt oss i honom” (Ef 1:4). Några av vår himmelske
Faders barn blev ”utvalda” och ”förutbestämda” (förutordine-
rade) till vissa kallelser, vilket hjälper till att förklara skillnaden
mellan människors attityd till sanningen.

”Förutordination är en välsignelse eller belöning som följer på
förjordisk rättfärdighet och helhjärtat engagemang för Jesus
Kristus. Att födas in i Israels hus och ärva samtliga Abrahams,
Isaks och Jakobs välsignelser ses ofta som hängivna själars föd-
slorätt (se Ef 1:4–5; Rom 9:4). Dessa rättigheter och välsignelser
kan erhållas av var och en som väljer att ta emot dem, oavsett
om det sker i detta liv eller i nästa” (i Daniel H Ludlow, sam-
manst av Encyclopedia of Mormonism, 5 delar [1992], del 2, s 522).

Efesierbrevet 1:10 – ”När tiden var inne” (”tidernas
fullhets utdelning”)

Vår himmelske Fader har överlämnat (uppenbarat) evangeliet
till människan vid olika tidpunkter i jordens historia. Guds
uppenbarelser till Adam, Noa och Mose är exempel på detta.
Denna sista tidsutdelning (vår tid), som uppenbarades genom
profeten Joseph Smith, förutsågs av Paulus och kallades för
”tidernas fullhets utdelning” (L&F 128:18). Så kallades vår tids-
utdelning eftersom allting som ingått i tidigare utdelningar nu
kommer att föras samman i Jesus Kristus (se även L&F 128:18).

Förutbestämd (v 5, 11) –
Förutordinerad, utvald i
föruttillvaron att få särskilda
ansvar och skyldigheter

Söners rätt (v 5) – Att bli
andligt pånyttfödda som
söner och döttrar till Gud
(se Mosiah 27:25–26)

Sin viljas hemlighet (v 9) –
Sanningar om Guds plan för
sina barn som inte kan förstås
utom genom uppenbarelse
och som därefter hålls heliga

Borgen för vårt arv (v 14) –
Garanti för att uppnå
celestiala riket
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Efesierbrevet 1:13 – ”Den utlovade heliga anden som
ett sigill”

President Joseph Fielding Smith förklarade:

”Löftets helige ande är den Helige Anden som godkänner varje
förordning: dop, konfirmation, ordination, äktenskap. Löftet är
att välsignelserna skall erhållas genom trofasthet.

Om en människa bryter ett förbund, vare sig det är dop, ordi-
nation, äktenskap eller något annat, upphäver Anden godkän-
nandet, och välsignelserna erhålls inte” (Frälsningens lära, del 1,
s 42; se även L&F 132:7).

Efesierbrevet 2

Efesierbrevet 2:4–10 – ”Ty av nåd är ni frälsta . . . inte [av]
gärningar”

Somliga tror att när Paulus sade att vi är frälsta av nåd genom
tron, så menade han att ingenting av det vi gör har någon
betydelse för om vi blir frälsta eller inte – det är helt och hållet
en gåva från Gud. Denna åsikt överensstämmer inte med Jakobs
undervisning om att tron utan gärningar är död (Jak 2:10–26).

Herrens uppenbarelser till profeterna i Mormons bok hjälper
till att klargöra denna viktiga lära. Även om det är sant att
ingen kan leva efter lagen tillräckligt väl för att bli frälst genom
sin egen lydnad (se Rom 3:20–23; 2 Ne 2:5), innebär inte detta
att det är oviktigt med lydnad. Om vi inte strävar efter att lyda
buden räcker det inte att enbart tro (se Matt 7:21; Jak 2:17–19).

Som den medföljande illustrationen visar påminner vi alla om
en person som inte kan simma och som håller på att drunkna
i en flod. Frälsaren står på stranden och sträcker ut en gren
för att rädda oss. Denna gren är den nåd som Gud erbjuder oss
genom försoningen och som är nödvändig för att vi ska bli
räddade. Men om vi inte anstränger oss för att gripa tag i grenen
och hålla fast i den kommer vi ändå att drunkna. Emellertid
förväntas det inte av oss att vi ska göra detta av egen kraft. Om
vi anstränger oss kommer Guds nåd att öka vår styrka och ge
oss kraft att behålla taget och bli frälsta. Som profeten Nephi
sade: ”Vi veta, att trots allt vad vi förmå göra så är det dock av nåd
vi äro frälsta” (2 Ne 25:23; kursivering tillagd).

Fursten över luftens rike
(v 2) – Satan

Omskurna (v 11) – Judar

Efesierbrevet 2:14–17 – ”Rivit skiljemuren [mellan oss]”

Jesu Kristi försoning innebar moselagens fullbordan. Därefter
befallde Kristus att evangeliet skulle predikas för hela världen
(se Mark 16:15–16). Genom försoningen kunde den fiendskap
som skilde judar och hedningar från varandra, som en skiljemur,
rivas ner.

Efesierbrevet 2:19 – ”Samma medborgarskap
som de heliga”

Alla kan uppnå samma medborgarskap som de heliga genom
dopets förordning om de tror på Kristus, omvänder sig och
förbereder sig. Medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars
Heliga behöver aldrig känna sig ensamma; de har bröder och
systrar som hjälper till att ta hand om dem.

Efesierbrevet 2:20 – Är uppenbarelse till apostlar och
profeter nödvändigt i den sanna kyrkan?

Äldste Mark E Petersen, som
var medlem av de tolv apost-
larnas kvorum, vittnade:
”Ett annat viktigt tecken [på
den sanna kyrkan] är att
kyrkan skulle ledas av ständig
uppenbarelse genom levande
profeter. Amos har sagt att
Herren inte gör någonting
utom genom sina bemyndi-
gade profeter (se Amos 3:7).
Den gudomliga kyrka som
upprättats kommer alltså att
ledas av levande siare och

uppenbarare som får ständig vägledning från himmelen”
(Nordstjärnan, okt 1979, s 36).

Efesierbrevet 3

Studera skrifterna 
Gör aktivitet C och minst en aktivitet till (A, B, eller D) när du
studerar Efesierbrevet 1–3.

Finn läran

Gå igenom Efesierbrevet 1 och finn åtminstone tre verser som
beskriver gudomens natur. Förklara hur dessa verser visar att
Gud Fadern och Jesus Kristus är åtskilda personer.

Finn de andliga välsignelserna

I Efesierbrevet 1:3–14 har Paulus skrivit upp några av de andliga
välsignelser som skänks de trofasta på grund av Jesus Kristus.
Skriv upp dessa välsignelser och berätta varför de är viktiga
för dig.

Hemlighet (v 3, 9) –
Gudomlig sanning som
endast är tillgänglig genom
uppenbarelse och som
därefter ska helighållas

Med den tillförsikt vi hämtar
ur tron på honom (v 12) –
Med tro på Jesus Kristus kan
vi med frimodighet närma
oss Gud
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Förklara läran

1. Läs Efesierbrevet 2:4–10 och därefter Jakobsbrevet 2:17–20.
Förklara på vilket sätt dessa skriftställen tycks motsäga
varandra, men hur båda två i själva verket är korrekta
(se ”Förstå skrifterna” för Efesierbrevet 2:4–10, om du
behöver hjälp).

2. Rita en illustration liknande den i ”Förstå skrifterna” ovan,
och skriv upp vilka delar av bilden som kan representera
Frälsaren, oss, vårt jordiska tillstånd och försoningen.

Rita en bild av detta

I Efesierbrevet 2:18–22 lärde Paulus att Jesu Kristi kyrka
påminner om en byggnad som ”hålls ihop”. Rita en bild på en
byggnad som visar hur Paulus sade att kyrkan skulle vara
organiserad.

Efesierbrevet 4–6
En lärjunges egenskaper

Om en person trodde på och efterlevde de lärdomar som
Paulus beskriver i Efesierbrevet 1–3, vad skulle bli annorlunda
i hans eller hennes liv? Skulle denna person då se ut som eller
vara annorlunda än andra människor? Läs Efesierbrevet 4–6
och sök efter hur Paulus beskrev en sann Kristi lärjunge.

Förstå skrifterna

Efesierbrevet 4

Efesierbrevet 4:8 – ”. . . tog fångar, han gav människorna
gåvor”

Döden förslavar alla människor. Att Jesus Kristus ”tog fångar
. . . [och] gav människorna gåvor” (Ef 4:8), innebär att han
besegrade döden och gav alla människor odödlighetens gåva.

Efesierbrevet 4:15–16 – ”Växa i alla avseenden så att
vi förenas med honom”

I Efesierbrevet 4:15–16, på samma sätt som i Första Korinthier-
brevet 12:12–18, lärde Paulus att kyrkan liknar en fysisk kropp
där huvudet är Jesus Kristus. När varje medlem gör sin del kan
hela kyrkan gemensamt växa tillsammans i kärlek.

En mognad som svarar mot
Kristi fullhet (v 13) –
Den grad av härlighet som
Jesus Kristus åtnjuter

Villfarelse (v 14) – Lögn,
bedrägeri

Tomhet (v 17) – Svaghet,
utan sanning

Utsvävningar (v 19) –
Ohämmad lusta

Efesierbrevet 5

Efesierbrevet 5:22–33 – Paulus råd till män och
deras hustrur

En del av dagens människor opponerar sig mot Paulus råd om
att mannen ska vara överhuvud i hemmet. Sådana invändningar
kommer av bristande insikt i mäns och hustrurs gudomligt
utsedda roller. Första presidentskapet och de tolvs råd har
förkunnat:

”Alla människor – män och kvinnor – är skapade till Guds
avbild. Var och en är ett andebarn, en älskad son eller dotter till
himmelska föräldrar och har som sådan gudomliga egenskaper
och förutsättningar. Att det finns olika kön är nödvändigt
för den enskildes förjordiska, jordiska och eviga identitet och
uppgift . . .

Familjen är instiftat av Gud. Äktenskap mellan man och kvinna
är en nödvändig del av hans eviga plan . . . Enligt gudomlig
plan skall fadern presidera över sin familj i kärlek och rättfär-
dighet och han har ansvaret att sörja för och beskydda sin
familj. Moderns främsta ansvar är barnens omvårdnad. I dessa
heliga ansvar är fadern och modern skyldiga att hjälpa var-
andra som likvärdiga makar” (”Familjen – Ett tillkännagivande
för världen”, Nordstjärnan, okt 1998, s 24).

Efesierbrevet 6

Efesierbrevet 6:14 – ”Spänn på er sanningen som bälte”

Att ha ”sanningen som bälte” (Ef 6:14) innebär att man som
skydd iklätt sig sanning, kyskhet och dygd.

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Efesierbrevet 4–6.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Efesierbrevet 4:11–14

1. Spelar det någon roll hur kyrkan är organiserad? Kopiera
följande uppställning i din anteckningsbok och under dina
studier av Efesierbrevet 4:11–14. Fyll i de delar som saknas.

Så gjorde 
han några till tills vi når

Ögontjänare (v 6) – Visar
endast lydnad när någon
annan ser på

Tar inte hänsyn till person
(v 9) – Favoriserar inte,
diskriminerar inte

Åkallan (v 18) – Innerlig bön

Välluktande offer (v 2) –
Ett offer som behagar Gud

Otuktig (v 5) – Person som
gör sig skyldig till sexuell
synd
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2. Förklara med dina egna ord varför kyrkan måste vara
organiserad på det sätt som Herren föreskrivit.

Vad är en lärjunge till Kristus?

Läs noga igenom Efesierbrevet 4:21–5:4. Skriv upp alla de
egenskaper som du kan finna i dessa verser som utmärker en
Jesu Kristi efterföljare. (Till exempel: ”lägga av . . . [syndens]
gamla människa” [v 22] och ”förnyas i ande” [v 23].) Fundera
över vilka av dessa egenskaper som du behöver utveckla.

Vilken plan har Herren för makar,
hustrur och barn?

Gå igenom Efesierbrevet 5:22–6:4.

1. Är du en ung man så skriv ett kort stycke om din kommande
plikt som make och far. Är du en ung kvinna så skriv ett
kort stycke om din kommande plikt som hustru och mor.
(Använd informationen i ”Förstå skrifterna” som hjälp.)

2. Skriv ett annat kort stycke om den plikt du har som barn
gentemot dina föräldrar. Förklara vad du tror att det innebär
att ”lyda sina föräldrar för Herrens skull” (se Ef 6:1).

”Guds rustning”

1. Rita av följande
illustration av en soldat
i din anteckningsbok.
När du sedan studerar
Efesierbrevet 6:11–17
lägger du till den
rustningsdel och de
vapen som beskrivs i
dessa verser, men som
saknas på bilden. Var
noga med att skriva in
vad delarna föreställer.

2. Skriv upp vad delarna
symboliserar och
varför de är viktiga.
(Se ”Förstå skrifterna”
för Efesierbrevet 6:14
för att få exempel på
vad det innebär att ha
”sanningen som bälte”.)

”Rättfärdig-
hetens pansar”

”Sanningen
som bälte”

Vilka var filipperna och varför skrev Paulus
till dem?

Staden Filippi var en
romersk koloni och den
första europeiska stad som
tog emot evangeliet. Paulus
undervisade för första
gången filipperna om
evangeliet under sin andra
missionsresa (se bibelkarta
samt Apg 16:9–40). Tio år
senare, när de heliga i Filippi
fick höra talas om att Paulus
fängslats i Rom, sände de
gåvor för att hjälpa honom
i hans prövning. Han skrev
detta brev till dem från

fängelset. Det är ett bevis på hans vänskap, kärlek, goda råd
och tacksamhet för vänner som villigt hjälpte honom.

Filipperbrevet 1–4
Finn styrka i Jesus Kristus

Har du någonsin ställts inför en prövning som du trodde att
du inte skulle klara av? Hur kändes det? Vart vände du dig
för att få hjälp? Som fånge i Rom lärde Paulus vart vi ska
vända oss: ”Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft”
(Fil 4:13).

Förstå skrifterna

Filipperbrevet 1

Filipperbrevet 1:28 – ”Det gör klart för dem att de skall
gå under”

I Joseph Smiths översättning framgår det att de som går under
är de som förkastar evangeliet (JSÖ, Fil 1:28).

Bär bojor (v 7) – Är fängslad
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Filipperbrevet 2

Filipperbrevet 2:5–8 – ”Avstod från allt”

Äldste Neal A Maxwell, medlem i de tolv apostlarnas kvorum,
skrev: ”I himlen var Kristi upphöjda namn bestämt att vara det
enda namn på jorden som kunde erbjuda hela människosläktet
frälsning (se Apg 4:12; 2 Ne 25:20; se även Abraham 3:27).
Ändå levde konungarnas konung, den jordiske Messias, villigt
ett mycket enkelt liv. Paulus skrev att han till och med var en
person som ’avstod från allt’ (Fil 2:7)” (Men and Women of Christ
[1991], s 63–64).

Filipperbrevet 2:25 – Vem var Epafroditos?

Epafroditos var den budbärare som överlämnade gåvor till
Paulus från de heliga i Filippi (se Fil 4:18). Efter att ha varit sjuk,
”nära döden”, återvände han hem med detta brev från Paulus
(se Fil 2:25–28).

Filipperbrevet 3

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A och antingen B eller C när du studerar
Filipperbrevet 1–4.

Fundera över dina möjligheter

”President [Lorenzo] Snow författade följande vackra dikt
omkring tio år före sin död. Den . . . är resultatet av livslång
lydnad till den undervisning som uppenbarats för honom
omkring femtiotvå år tidigare. Dikten är ställd till aposteln
Paulus och skrevs som svar på apostelns brev till filipperna: . . .

Först var Abraham, Isak och Jakob små barn
men kom småningom att gudar bli.
Som människan nu är kan människan bli,
om hon är med evangeliet i harmoni.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Att människan, Guds barn, kan bli som Gud,
förminskar ingalunda gudomens makt.
Och den som bär detta hopp inom sig
renar sig från synden, såsom han sagt.

(LeRoi C Snow, ”Devotion to a Divine Inspiration”, Improvement
Era, jun 1919, s 659–661.)

Jämför denna dikt med Filipperbrevet 2:1–8.

1. Vad lärde du dig om dina egna möjligheter?

2. Vad kan du göra för att uppfylla dessa?

Skadegörarna (v 2) – De som ledde vilse, till avfall

Självhävdelse (v 3) – Skryt
Brev till en far som inte är medlem
i kyrkan

Läs Filipperbrevet 3:7–16 och fundera över vad Paulus var
villig att göra för evangeliet. Ansåg han det vara en uppoffring?
Läs följande berättelse och skriv en avslutning som uttrycker
den sanning Paulus formulerade:

Susanne hade aldrig sett sin far så arg förut. Hon kunde
fortfarande höra honom: ”Hur kan du ta emot undervisning
från missionärer från en annan kyrka? Ska du också vända
ryggen åt din familj?” Susanne respekterade sin far och hade
funderat mycket över hans ord. Hon satte sig ner och skrev
ett brev till honom och förklarade . . .

Sök efter de bästa ting

I trettonde trosartikeln citerade profeten Joseph Smith från
Filipperbrevet 4:8–9. Läs och jämför skriftstället med trosartikeln.
Gå igenom följande lista och skriv en synonym för varje ord:

1. Sant

2. Upphöjt

3. Rätt

4. Rent

5. Värt att älska

6. Värt att akta

7. Dygd

8. Förtjänar beröm

Vi tror på att vara ärliga, 
sanna, kyska, barmhärtiga 
och dygdiga och att göra gott mot 
alla, ja, vi kan verkligen säga att 
vi följer Paulus uppmaning: 
Vi tror allting, vi hoppas allting, 
vi har uthärdat mycket och 
hoppas kunna uthärda allting. 
Vi söker efter allt som är dygdigt, 

älskligt, prisvärt och gott.
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Till de kristna i Kolossai
Paulus ger råd till kolosserna
På samma sätt som med brevet till filipperna skrev Paulus detta
brev till kolosserna under sin tid som fånge i Rom. Kolosserna
var medlemmar i kyrkan i staden Kolossai. En kolossé vid
namn Epafras besökte Paulus i Rom för att be om råd om hur
man skulle handskas med det allvarliga problemet att falska
lärare spred falska lärdomar bland de heliga. Detta brev är
Paulus råd till Epafras och de andra kolosserna.

Kolosserbrevet 1–4
En varning för falska lärdomar

Profeten Joseph Smith lärde att vi för att bli frälsta måste tro
på Gud och ha ”en korrekt uppfattning om hans karaktär,
fullkomlighet och egenskaper” (Föredrag över tron [1888],
s 38). Det är därför viktigt att känna sanningen och vara
på sin vakt mot felaktiga lärdomar. När du läser Kolosserbrevet
lägg då märke till Paulus förmaningar och fundera över hur
de kan tillämpas i ditt liv.

Förstå skrifterna

Kolosserbrevet 1

Led döden med sin jordiska kropp (v 22) – Genom Jesu Kristi
försoning

Medelhavet

GALATIEN
ASIEN

Svarta havet

LIBYEN

Filippi

Efesos

EGYPTEN

Kolossai

MAKEDONIEN

Thessalonike

Kolosserbrevet 1:25–29 – Vad är det för ”hemlighet som
har varit fördold i alla tider”?

Den ”hemlighet som har varit fördold i alla tider” (Kol 1:26)
är att Gud sände sin Son, den ”förstfödde i hela skapelsen”
(Kol 1:15), till världen och att alla människor genom hans Sons
försoning kan bli rena, oförvitliga och frälsta i hans närhet
(se Kol 1:20–23). Paulus kungjorde denna hemlighet för alla
som ville lyssna.

Kolosserbrevet 2

Kolosserbrevet 2:16–19 – Akta er för falska lärdomar

Paulus varnade kolosserna för att ”vika från” det evangelium
som de blivit undervisade om. Falska lärdomar spreds av de
judiska kristna som ville att de icke-judar som var medlemmar
skulle leva efter Moses lag (se Kol 2:16–17). Dessa judiska
nyomvända satte upp strikta regler för vilken slags mat som
de kristna var tillåtna att äta och vilka högtider de var tillåtna
att fira. En del heliga dyrkade också änglar och lärde att änglar
hade makten att besvara böner (se Kol 2:18–19). Denna falska
lära förminskade Jesu Kristi roll i frälsningsplanen. Paulus
påminde kolosserna om att de endast kunde vinna frälsning
genom Kristus, för han är den främste i planen.

Kolosserbrevet 3

Kolosserbrevet 4

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Kolosserbrevet 1–4.

Skriv ner ditt vittnesbörd om
Jesus Kristus

Hur mycket vet du egentligen om Jesus Kristus? Läs Kolosser-
brevet 1:13–22 och skriv upp de namn, titlar och uttryck som
Paulus använde för att beskriva Frälsaren. Skriv ett kort stycke
som sammanfattar ditt vittnesbörd om dessa egenskaper hos
Jesus Kristus.

Utomstående (v 5) – De som
inte var medlemmar

Ta väl vara på tiden (v 5) –
Använd varje möjlighet till att
göra det som är gott

Sälta (v 6) – Visdom

Döda därför det jordiska hos er (v 5) – Ta avstånd från alla
världsliga tendenser

Förordningar (v 14, 20) –
Moses lag och dess påbud

Spika det på korset (v 14) –
Genom Jesu Kristi offer
uppfylldes Moses lag



Till de kristna i Thessalonike – Första brevet

140

Vad tycker du?

Här nedan återges ett flertal uttalanden som är exempel på
falska läror. Skriv ner vad du tycker är fel med varje uttalande.

1. Det spelar ingen roll vilka filmer jag ser; trots allt är de bara
filmer.

2. Det är bara jag själv som beslutar när jag ska börja ha träffar.

3. Kyrkan är tråkig. Det behövs någon som gör den mer
spännande.

Läs Kolosserbrevet 2:1–12 och skriv ner vad som kan hjälpa dig
att undgå att bli bedragen av falska lärdomar.

Ta på dig

Paulus lärde hur vi skulle födas på nytt genom att ta av oss
vissa negativa egenskaper och klä oss i bättre. Gör två kolumner.
Över den ena kolumnen skriver du Ta av dig, och över den
andra Ta på dig. Vartefter du läser Kolosserbrevet 3:1–14 skriver
du upp vad du behöver ta av dig och ta på dig, i de rätta
kolumnerna.

Familjens stora betydelse

President Spencer W Kimball påminde oss: ”Familjen är den
grundläggande enheten i Guds rike på jorden. Kyrkan kan
inte vara friskare än dess familjer” (The Teachings of Spencer
W Kimball, s 331–332). Läs Kolosserbrevet 3:15–21 och skriv ner
fem tankar som hjälper familjer att utgöra en friskare del av
Guds rike.

Varför skrev Paulus detta brev till de heliga
i Thessalonike?
I början av sin andra missionsresa förkunnade Paulus evange-
liet i staden Thessalonike (se Bibelkarta 13). Hans budskap
hälsades med stor entusiasm av många människor. Emellertid
uppviglade en del otroende judar folket mot Paulus och hans
predikan, och därför lämnade han staden för att bespara de
nyomvända ytterligare förföljelse (se Apg 17:1–10).

Paulus sände Timotheos att betjäna kyrkans nya medlemmar
i Thessalonike. Detta brev från Paulus uppmuntrade de heliga
i Thessalonike att leva värdiga liv och att minnas att Frälsaren
skulle komma för att döma alla människor. Timotheos förenade
sig senare med Paulus i Korinth och rapporterade om förhållan-
dena hos thessalonikerna.

Första Thessaloniker-
brevet 1–5

Evangeliet förbereder oss 
för Kristi andra ankomst

Paulus lämnade skyndsamt Thessalonike på grund av förföl-
jelsen i staden. Men han skrev detta brev för att uttrycka sin
kärlek till de heliga som han hade lämnat. Han påminde dem
om att det räcker inte att endast ha kunskap om evangeliet;
vi måste också sträva efter att ha den Helige Andens ständiga

vägledning. Sök under dina studier av Första Thessaloniker-
brevet efter hur evangeliet och Andens kraft förbereder oss för
Kristi andra ankomst.

Förstå skrifterna

Första Thessalonikerbrevet 1:4 – Vad innebär att vara
utvald av Gud?

Att vara utvald av Gud innebär att man ”fötts vid en tidpunkt,
på en plats och under omständigheter då man har haft goda
möjligheter att få kontakt med evangeliet. Denna utkorelse
ägde rum i föruttillvaron” (Bible Dictionary, ”election”, s 663).
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Första Thessalonikerbrevet 2

Första Thessalonikerbrevet 4

Första Thessalonikerbrevet 5

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Första
Thessalonikerbrevet 1–5.

Markera Paulus ord

Hur en missionär uppför sig är lika viktigt som vad han eller
hon säger. Detta gäller för alla medlemmar i kyrkan. Skriv upp
vad en vän som inte är medlem kan tänka om en medlem i
kyrkan gör något av följande:

Värkar (v 3) – Smärta

Vakna eller sover (v 10) –
De som har förberett
sig själva och ser fram emot

Frälsarens ankomst, och de
som inte har det, vare sig
de är levande eller döda vid
Herrens ankomst

Avhålla er (v 3) –
Inte ta del av

Hålla sin kropp i helgd och
ära (v 4) – Kontrollera sin
kropp och sina begär

Lidelser (v 5) – Syndfulla
önskningar, lustar

Avlider (v 13–15) – Dör

Fyller sina synders mått (v 16) – Blir helt och hållet ogudaktiga

1. Går och ser en vulgär film

2. Klagar på något som hänt på ett möte i kyrkan

3. Skvallrar

4. Går på en vild fest

Läs Första Thessalonikerbrevet 2:1–12 och skriv upp åtminstone
åtta ord eller uttryck som kan hjälpa dig att undvika de
situationer som nämns ovan.

Att bli helgad

President Brigham Young lärde: ”När en persons vilja, passioner
och känslor är fullständigt underdåniga Gud och hans ford-
ringar, då är den personen helgad” (Journal of Discourses, 2:123).
Läs Första Thessalonikerbrevet 4:1–8 och skriv upp de passioner
och känslor som Paulus sade att vi behövde kontrollera.

Rita en bild

Läs Första Thessalonikerbrevet 4:13–18 och rita en bild av den
händelse som beskrivs.

Hur man blir ett ljusets barn

I Första Thessalonikerbrevet 5:1–6 lärde Paulus att ljusets
barn inte skulle bli överraskade över Herrens ankomst. Skulle
du vilja vara förberedd för Kristi andra ankomst? Läs Första
Thessalonikerbrevet 5:12–23 och skriv upp de fjorton förslag
som Paulus gav och som kan hjälpa dig att vara ett ljusets barn.
Välj ut tre eller fyra av dessa förslag och skriv upp en målsätt-
ning som gör att du hamnar på den väg som leder till att du får
mer och mer ljus.

Varför skrev Paulus ett andra brev?
När Paulus hade skrivit sitt första brev till thessalonikerna
rådde det en viss förvirring beträffande Jesu Kristi andra
ankomst. De oerfarna heliga kan ha blivit bedragna av falska
lärare eller också missförstod de helt enkelt Paulus. Paulus
skrev sitt andra brev för att förtydliga sina lärdomar och bifoga
uppmuntrande ord.

Andra Thessaloniker-
brevet 1–3

Tröttna inte på att göra gott

De heliga i Thessalonike trodde att Kristi andra ankomst var
mycket nära förestående och därför var det många som inte
brydde sig om att förbereda sig inför framtiden. Paulus skrev
för att rätta till denna felaktiga åsikt och för att få dem att
arbeta på sin egen frälsning igen. Lägg märke till vad enligt
Paulus måste hända innan Herren kommer tillbaka. Var också
uppmärksam på hur han inspirerade de heliga att fortsätta
göra det som är gott.
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Förstå skrifterna

Andra Thessalonikerbrevet 2

Andra Thessalonikerbrevet 2:1–3 – Avfallet

I den första kristna kyrkan var det många falska lärare som för-
sökte anpassa kyrkans läror till rådande filosofier. Dessa lärare
var i stånd att leda bort många från sanningen. Andra heliga
tappade modet eftersom de inte kunde uthärda den intensiva
förföljelsen från romarna. Då, när apostlarna var dödade,
lämnades den redan försvagade kyrkan utan ledarskap.

Under årens lopp förändrades kyrkan från att vara Jesu Kristi
kyrka till en kyrka som var baserad på människors begrepp
och filosofier. Den period i historien då medlemmar föll bort
från sanningen är känd som avfallet. Det var inte förrän vår
himmelske Fader och Jesus Kristus besökte profeten Joseph
Smith som evangeliets fullhet återställdes till jorden.

Andra Thessalonikerbrevet 2:3–10 – Vem är den hemlige
laglöse (se v 7)?

Jesus Kristus är ”gudaktighetens hemlighet” (se 1 Tim 3:16),
och Satan är ”laglöshetens hemlighet”. Satan, och de som gjorde
uppror tillsammans med honom, kastades ut och är kända som
”förtappelsens söner”. Satan har kunnat påverka mänskligheten
endast därför att Gud låter honom göra det (se 2 Thess 2:7).
Det vill säga, Jesus Kristus låter Satan verka tillsvidare. Men
skrifterna lovar att Jesus Kristus så småningom ska förinta
Satan och all ogudaktighet ”med glansen vid sin ankomst”
(2 Thess 2:8; se även L&F 5:19).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Andra
Thessalonikerbrevet 1–3.

Kristi andra ankomst

President Joseph Fielding Smith förklarade: ”Den stora och
fruktansvärda dagen kan inte vara någon annan tidpunkt än
när Jesus Kristus kommer för att upprätta sitt rike med makt på
jorden, och för att rena den från all orättfärdighet. Det blir inte
en dag av rädsla och fruktan för de rättfärdiga, men det blir
en dag av fruktan och skräck för de ogudaktiga. Det har vi fått
veta av Frälsarens ord” (Frälsningens lära, del 1, s 131).

Läs Andra Thessalonikerbrevet 1 och skriv upp vad som står
där om vad som ska hända de ogudaktiga vid Frälsarens andra
ankomst.

Villfarelse (v 11) – Felaktig tanke

Kunskap om nyckelskriftställen –
Andra Thessalonikerbrevet 2:1–3

Gå igenom informationen i ”Förstå skrifterna” för Andra
Thessalonikerbrevet 2:1–3. Läs sedan Andra Thessaloniker-
brevet 2:1–12. Förklara vad du tror är innebörden i verserna 3,
4, 8 och 10.

Skriv ett kort brev till en vän

Vad skulle du säga till en vän som sade att han eller hon hade
tröttnat på att hjälpa till med kyrkans tjänandeprojekt? Kom
ihåg Paulus uppmuntrande ord till de heliga i Thessalonike om
att ”inte tröttna på att göra vad som är riktigt” (2 Thess 3:13).

1. Läs Andra Thessalonikerbrevet 3:1–13 och identifiera
åtminstone två principer som kan vara till hjälp för den
som känner sig trött på att tjäna.

2. Skriv, med utgångspunkt från dessa två principer, ett
uppmuntrande litet brev till din vän.
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Till Timotheos – Första brevet
Vad du bör veta om Timotheos
Timotheos var kanske Paulus mest betrodda och dugliga med-
hjälpare. Namnet Timotheos betyder ”hedrad av Gud”, och är en
utmärkt beskrivning av denne trofaste och hängivne tjänare.

Timotheos omvändes troligen under Paulus första missionsresa.
När han tillväxte i evangeliet sågs han allt mer som en trofast
lärjunge och Paulus valde honom som medhjälpare i missions-
arbetet (se Apg 16:1–5). När de predikade i Efesos lade Paulus
märkte till växande problem bland kyrkans medlemmar, bland
annat falska lärdomar och spekulationer. På grund av dessa
problem överlämnade Paulus två äldster ”åt Satan” (se 1 Tim
1:19–20). Paulus kallade sedan Timotheos att vaka över kyrkan
och hjälpa till med att återställa tron hos de heliga i Efesos.
Han skrev detta brev till Timotheos från Makedonien för att
uppmuntra och stärka honom i hans kallelse.

Det första av Pastoralbreven
Pastoralbreven var ”det namn som gavs breven till Timotheos
och Titus, eftersom de berör det pastorala ämbetet och deras
plikter som är herdar eller präster i kyrkan” (Bible Dictionary,
”Pastoral Epistles”). En pastor är en biskop och Timotheos
ordinerades till kyrkans förste biskop i Efesos. Ordet pastoral
syftar därför på en biskops ämbete och plikter.

Första 
Timotheosbrevet 1–2

Lev efter evangeliet

Vad utmärker dem som följer Jesus Kristus? Vilka enkla regler
följer de, som får så stor betydelse i deras liv? Paulus gav råd
till Timotheos om hur man lever ett liv inriktat på evangeliet.
Fundera över, när du läser Första Timotheosbrevet 1–2,
över hur Paulus råd kan hjälpa dig i din strävan att följa
Frälsaren.

Förstå skrifterna

Första Timotheosbrevet 1

Första Timotheosbrevet 2

Förbön (v 1) – Böner för andra
människor

Förmedlare (v 5) – Person
som hjälper till att lösa

meningsskiljaktigheter mellan
två människor

Lösen (v 6) – Betalade priset

Förmana (v 3) – Undervisa,
uppmana

Osedliga och perversa (v 10) –
Äktenskapsbrytare, otuktiga

Menedare (v 10) – Lögnare,
löftesbrytare

Hädare (v 13) – Någon som
talar ont om Gud och andra
människor

Första Timotheosbrevet 2:9–12 – ”Att själv undervisa
tillåter jag henne inte”

President Joseph Fielding Smith lärde:

”I denna tidsutdelning gav Herren en befallning om att
systrarna i kyrkan skulle organisera sig, att de skulle hålla
möten, undervisa varandra om rikets evangelium, hjälpa
de fattiga, de behövande och de betryckta. De skulle vårda de
sjuka och de som behövde tröst.

Vår Hjälpförening
var en följd av
gudomlig uppen-
barelse. Detta gäller
också Gemensamma
utbildningsföreningen
och Primärförening-
ens organisationer. De
dåraktiga sedvänjor
som fordom praktise-
rades av judarna och
andra har ingen plats
i Guds rike idag.
Herren har lovat alla,
män och kvinnor
i lika grad, den Helige

Andens gåva på villkor av trofasthet, ödmjukhet och sann
omvändelse. Det krävs av dem att de studerar och känner till
evangeliets sanningar och att de förbereder sig genom studier,
tro och lydnad till alla befallningar. Att de genom att söka efter
ljus och sanning blir berättigade till celestial härlighet” (Answers
to Gospel Questions, 3:68–69).

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Första Timotheos-
brevet 1–2.

Gör upp en ”Handlingsplan”

Gör två kolumner i din anteckningsbok. Över den ena kolum-
nen skriver du Gör och över den andra Gör inte. Läs Första
Timotheosbrevet 1–2 och skriv upp åtminstone tio saker i den
rätta kolumnen som vi ska göra och inte göra. ”Förstå skrif-
terna” för Första Timotheosbrevet 1–2 kan också vara till hjälp.

Ett uttalande om mode

1. Läs Första Timotheosbrevet 2:9–10 och sök efter vad Paulus
rådde kvinnorna om deras klädsel. Om Paulus skulle besöka
din skola idag, vilka klädstilar eller modetrender tror du
att han skulle fördöma? (Skriv upp åtminstone fem sådana.)

2. Skrifterna undervisar oss om Herrens förväntningar på vår
klädsel. Läs Första Nephi 13:7–8; Jakob 2:13; Alma 1:6; 4:6;
5:53; 31:27–28; 4 Ne 1:24; Mormon 8:36–37 och Läran och
förbunden 42:40. Sammanfatta vad du tror att dessa verser
lär oss. Hur väl överensstämmer din sammanfattning med
de riktlinjer som är uppställda i broschyren Vägledning för
de unga (34285 180).
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Första 
Timotheosbrevet 3

Råd till biskopar och diakoner

Kallelser i kyrkan ger oss möjlig-
heter att tjäna varandra och
tillväxa i evangeliet. När vi kallas
att tjäna i kyrkan bör vi sträva
efter att utveckla vissa egenskaper
och karaktärsdrag. I Första
Timotheosbrevet 3 kan vi läsa vad
Herren förväntar sig av biskopar
och diakoner. Tänk efter när du
studerar detta kapitel, hur Paulus

råd kan hjälpa dig att tjäna bättre i dina kallelser.

Förstå skrifterna

Första Timotheosbrevet 3

Första Timotheosbrevet 3:11–12 – Gifta diakoner?

På Paulus tid, och likaså under den återställda kyrkans första
tid, var diakoner med aronska prästadömet vuxna män som
kunde vara gifta. Herren har sedan dess, genom sina profeter,
låtit denna förmån att bära aronska prästadömet omfatta
värdiga unga män från tolv år och uppåt.

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Första Timotheosbrevet 3.

Skriv om din biskop

1. Läs Första Timotheosbrevet 3 och sök efter vad Herren
förväntar sig av sina biskopar. Varför tror du att en biskop
bör uppfylla dessa fordringar?

2. Skriv en artikel om din biskop till Liahona. Skriv ner ett antal
frågor som du skulle vara intresserad av att ställa till din
biskop om du skulle intervjua honom.

Första 
Timotheosbrevet 4–6

”Kämpa trons goda kamp”

Satan har som mål att förgöra vår himmelske Faders barn och
kyrkan. Paulus gav viktiga råd till Timotheos som han skulle

Förhånad (v 7) – Vanärad, hårt kritiserad

”inskärpa” i sin undervisning (1 Tim 4:11), för att de trofasta
heliga skulle bli bevarade och beskyddade för Satans makt.
Om vi följer Paulus råd kommer vi också att ha makt att segra
i vår kamp mot motståndaren och ”vinna det eviga livet”
(1 Tim 6:12).

Förstå skrifterna

Första Timotheosbrevet 4:2 – ”Med bortbränt samvete”
(med ”brännjärn” enl King James; ö a)

Brännjärn användes ibland för att bränna hud och för att
stoppa blodflöden. Paulus använde denna starka bild för att
förklara att det i de sista dagarna skulle finnas människor vars
samvete skulle vara förhärdade eller vidöppna till följd av
orättfärdighet. Profeter i Mormons bok beskriver det som att
de är ”utan känsla” (se 1 Ne 17:45; Moroni 9:20).

Första Timotheosbrevet 4:3 – ”Förbjuder äktenskap
och kräver att man avstår från föda”

Paulus profeterade att det
i den sista tiden skulle finnas
människor som skulle följa
de falska sedvänjorna att
förbjuda äktenskap och avstå

från ”kött” (enligt King James Version; ö a). Läs Läran
och förbunden 49:15–21 och lär vad Herren uppenbarade
för profeten Joseph Smith om dessa två ting.

Första Timotheosbrevet 5

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Första Timotheos-
brevet 4–6.

Tillämpa Paulus lärdomar på din tid

1. Läs och fundera över vad Paulus lärde i Första Timotheos-
brevet 6:11–12. Skriv en kort sammanfattning i din anteck-
ningsbok om vad dessa verser betyder för dig.

2. Välj ut två lärdomar i vart och ett av kapitlen 4, 5 och 6 i
Första Timotheosbrevet som du tror skulle behövas allra mest
i din skola. Skriv upp lärdomarna och i vilka verser du fann
dem och varför du tror att de är viktiga idag.

From (v 4) – Lojal, hängiven,
vördnadsfull

När åtrån vaknar glömmer
de Kristus (v 11) – Sexuella
önskningar som förhindrar
hängivenhet till Kristus
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Till Timotheos – Andra brevet
Ett andra brev till Timotheos
Paulus skrev ett andra brev till Timotheos från fängelset i Rom.
Paulus hade blivit övergiven av många av sina vänner och
kände att han inte hade lång tid kvar att leva. Därför skrev han
ännu ett brev till sin trogne vän Timotheos och bad denne att
komma honom till hjälp. Den romerske kejsaren Nero förföljde
kristna och Paulus liv var i stor fara. I detta brev gav Paulus
uttryck åt sina ömma känslor och fasta övertygelse. Han visade
omtanke om de heliga i Efesos och rådde Timotheos att hålla
fast vid evangeliet, förbli ståndaktig, predika det, och om så är
nödvändigt, lida för det (som Paulus gjorde). Därefter avslutade
han sitt brev med att kraftfullt förkunna sitt vittnesbörd om
Jesus Kristus.

Andra 
Timotheosbrevet 1–2

Uthärda lidanden

Känner du någon som är sysselsatt inom det militära, inom
idrotten, jordbruket eller inom djuruppfödning? När du läser
Andra Timotheosbrevet 1–2 lägg märke till hur Paulus jäm-
förde efterlevnad till evangeliet med ett krig, en idrottstävling
och med att skörda. Varför tror du att Paulus använde detta
som jämförelse?

Förstå skrifterna

Andra Timotheosbrevet 2

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A eller B när du studerar Andra Timotheos-
brevet 1–2.

Andliga soldater, idrottsmän
och lantbrukare

Gör tre kolumner i din anteckningsbok och skriv ovanför dessa
Soldat, Idrottsman och Lantbrukare.

1. Läs Andra Timotheosbrevet 2:1–6 och skriv upp i kolumnerna
vad var och en av dem ska göra (soldaten ska till exempel
”slita ont”).

2. Skriv några rader om varför du tycker att exemplen med
soldater, idrottsmän och bönder lämpar sig väl i ett tal om
hur man utvecklar andlighet.

Arrendator (v 6) – Bonde,
lantbruksarbetare

Förödande (v 14) – Leder till
undergång

Vållar (v 23) – Orsakar

Med egna ord

Läs Andra Timotheosbrevet 2:22–26 och skriv några rader om
varför du tycker att dessa verser är viktiga för dig idag.

Andra 
Timotheosbrevet 3–4

Avfall

Du lever i ”de sista dagarna”. Vilka är välsignelserna eller
fördelarna med att vara medlem i kyrkan i dessa tider? Paulus
beskrev den ogudaktighet och det avfall som skulle råda i vår
tid. Läs Andra Timotheosbrevet 3–4 och se om du tycker
att denna beskrivning är riktig. Vad vägleder oss under dessa
svåra tider?

Förstå skrifterna

Andra Timotheosbrevet 3:8 – Vilka var Jannes
och Jambres?

Jannes and Jambres var de egyptiska magiker som med sina
underverk utmanade Mose.

Andra Timotheosbrevet 4:2 – ”Träd upp i tid och otid”

Paulus rådde Timotheos att vederlägga och ständigt undervisa
dem som kämpar med eller som har avfallit från sin tro.

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Andra
Timotheosbrevet 3–4.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Andra Timotheosbrevet 3:1–5

I Andra Timotheosbrevet 3:1–7 finns många synder och
svagheter uppräknade som enligt Paulus skulle vara vanligt
förekommande i de sista dagarna. Välj ut fem eller flera av
dessa och finn en tidningsartikel som visar att dessa problem
finns i ditt samhälle eller i ditt land.
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Kunskap om nyckelskriftställen –
Andra Timotheosbrevet 3:16–17

Du har nu i flera månader studerat skrifterna i seminariet.

1. Läs Andra Timotheosbrevet 3:16–17 och skriv upp de sju sätt
som vi enligt Paulus kan ha nytta av inspirerade skrifter.

2. Skriv ner ditt vittnesbörd och berätta hur skrifterna varit till
välsignelse för dig.

Kämpar du en god kamp?

Fundera över vad du har lärt dig om Paulus under de senaste
veckornas studier. Läs Andra Timotheosbrevet 4:7–8 och
besvara följande frågor:

1. Varför gör detta uttalande av Paulus ett stort intryck på dig?

2. Vilka tre ting gjorde han i sitt liv som visar att han menade
vad han sade?

3. Vilka tre ting kan du göra under det kommande året som
visar att du kämpar en god kamp?

Vem var Titus?
Titus nämns många gånger i Nya testamentet. Han var en
av de greker som Paulus omvände. Han var betrodd och trofast
och var kallad att tjäna tillsammans med Paulus på ett flertal
missionsresor. När Paulus organiserade kyrkan på ön Kreta
(troligen efter sin första fängelsevistelse i Rom), gav han Titus i
uppgift att leda kyrkan där och gav sig av. Som biskop uppma-
nades Titus att ordna det som återstod att göra där (se Tit 1:5).

Vad handlar denna bok om?
Paulus placerade Titus i ledningen för kyrkans medlemmar på
ön Kreta. Han beskrev dem genom att citera den grekiske
poeten Epimenides: ”Kreterna ljuger i ett och är odjur, glupska
och lata” (Tit 1:12). Paulus visste emellertid att Jesus Kristus
”offrat sig själv för oss, för att friköpa oss från alla synder”
(Tit 2:14). Kristus gjorde det möjligt för alla, även för människor
med dåligt rykte som kreterna, att bli välsignade av Jesu Kristi
evangelium.

Paulus skrev till Titus för att hjälpa honom att organisera
kyrkan och hjälpa de kretensiska heliga att leva rättfärdigt. Han
påminde Titus om det rättfärdiga ledarskapets egenskaper
och uppmuntrade honom att vara ett gott exempel som ledare
för kyrkan.
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Titusbrevet 1–3
”Sunda i tron”

Många av medlemmarna på Kreta syndade och lärde ut
felaktiga principer. För att hjälpa dem bli sunda i tron rådde
Paulus Titus, deras biskop, att ”vederlägga dem med kraft”
(se Tit 1:13) och undervisa dem om den sunda läran (se Tit 2:1).
Under din läsning av detta brev till Titus ska du söka efter
de lärdomar som han blev ombedd av Paulus att undervisa de
heliga om. Vad betyder det för dig att känna till dessa lärdomar?

Förstå skrifterna

Titusbrevet 1

Titusbrevet 2

Titusbrevet 3

Makthavare (v 1) – Regenter,
ledare, myndigheter

Bad som återföder (v 5) –
Dop genom nedsänkning

Den som vållar splittring
(v 10) – Avfälling, efterföljare
av falska lärdomar

Värdigt (v 2, 4, 6, 12) –
Måttligt, med självkontroll,
behärskat

Iver (v 14) – Med entusiasm

Oförvitlig (v 7) – Oomtvistad,
hederlig

Omskurna (v 10) – Judiska
kristna som fortfarande levde
efter vissa delar av Moses lag

Vederlägga (v 13) –
Tillrättavisa, förmana

Avskyvärda (v 16) – Mycket
ogudaktiga
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Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Titusbrevet 1–3.

Den sanna lärans inflytande

Äldste Boyd K Packer, medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
lärde:

”Sann lärdom, som blir
förstådd, förändrar attityder
och beteende.

Att studera evangeliets
lärdomar kommer att snabbare
förbättra beteendet än att
studera själva beteendet”
(Nordstjärnan, jan 1987, s 13).

1. Läs Titusbrevet 1:9, 13; 2:1, 15 och 3:8. Hur kan äldste Packers
uttalande tillämpas på Paulus råd till Titus?

2. Läs Titusbrevet 2 för antingen en mor-, farförälder eller
förälder, och fråga sedan varför detta är ett gott råd för någon
i deras ålder. Skriv upp svaret i din anteckningsbok.

Varför skrev Paulus till Filemon?
Paulus skrev till sin vän Filemon för att be honom visa mildhet
mot en förrymd slav vid namn Onesimos. Onesimos hade blivit
medlem i kyrkan och behövde hjälp. Under romersk lag var
det belagt med dödsstraff för en slav att rymma från sin ägare.
Paulus visste att det var viktigt för Onesimos att återvända
hem i trygghet och han bad Filemon att höja sig över den tidens
godkända kulturella sedvänjor och behandla sin slav med
överseende, sympati och kärlek.

Filemonbrevet 1
Ta emot en broder i evangeliet

President Gordon B Hinckley lärde:

”Det är ingen lätt sak att bli
medlem i denna kyrka. För de
flesta innebär det att sluta
upp med gamla vanor, lämna
gamla vänner och tidigare
umgänge, och komma in i en
ny krets som är annorlunda
och något krävande.

Med ett ständigt ökande antal
omvända, måste vi avsevärt
öka våra ansträngningar för
att hjälpa dem hitta vägen.
Alla behöver tre saker: en vän,

ett ansvar och näring ’genom Guds goda ord’ (Moroni 6:4).
Det är vår plikt och vår möjlighet att få ombesörja dessa saker
(Nordstjärnan, juli 1997, s 47).

Fundera över, när du läser Paulus brev till Filemon, hur
Paulus råd till honom att ta emot en broder i evangeliet
harmonierar med vad president Hinckley bad oss att göra.

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Filemonbrevet 1.

Gör en handlingsplan

En dag, om du inte redan har gjort det, får du tillfälle att möta
och lära känna en nyomvänd i kyrkan. Läs brevet till Filemon
och skriv upp åtminstone fem saker du kan göra för att bemöta
en nyomvänd på rätt sätt, så som Paulus ville att Onesimos
skulle bemötas. Skriv vid var och en av dessa fem punkter upp
en vers av Filemonbrevet som stöder din handlingsplan.
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Till hebreerna
Vilka var hebreerna?
Abraham var den förste som hänvisas till att definieras i
skrifterna som hebré (se 1 Mos 14:13). Hans ättlingar – särskilt
det judiska folket, som under längst tid höll ihop som en grupp –
kallades för hebréer och talade ett språk känt som hebreiska.
Jesus Kristus, hans ursprungliga tolv apostlar, och de första
nyomvända till kyrkan var alla hebréer.

Denna hebreiska bakgrund förklarar varför somliga judiska
konvertiter till kristendomen hade så svårt att överge de ritua-
ler och traditioner som var grundade på Moses lag. De insåg
inte helt att Jesus Kristus hade kommit för att uppfylla lagen
och att han krävde av dem att de skulle leva efter en högre lag.
Som före detta farisé förstod Paulus vilka utmaningar som
mötte dem när de försökte leva enligt det ”nya förbundet” eller
fullheten av Jesu Kristi evangelium. Han uppmuntrade dem
att utöva sin tro på Jesus Kristus och inte på de hebreiska eller
judiska sedvänjor som hade upphört eller inte längre hade
någon mening.

I detta brev delgav Paulus hebréerna sin stora kunskap om
Gamla testamentet och Moses lag och dessutom sitt särskilda
vittnesbörd som en apostel till Herren Jesus Kristus. Han
undervisade dem om att Gamla testamentet inte var stridande
mot Kristus, utan att det faktiskt vittnade om honom och hans
evangelium.

Förbered dig för att studera Hebreerbrevet
Här följer några viktiga tankar att söka efter i Hebreerbrevet:

1. Gamla testamentets lärdomar och sedvänjor uppfylls i Jesu Kristi
liv och mission. Hebreerbrevet är en av de mest omfattande
kommentarerna vi har om Gamla testamentet. När du nog-
grant läser och försöker förstå Hebreerbrevet så blir Gamla
testamentet mer meningsfullt för dig.

2. Jesus Kristus och hans evangelium är större än den religion som
judarna praktiserade under namnet Moses lag. Även om den
judiska religionen under Moses lag en gång var den sanna
religionen så uppfyllde Jesus lagen och gav en högre, celestial
lag. Moses lag kunde inte ha fört med sig frälsning till folket,
men Jesus Kristus kunde och gjorde det. Paulus använde
Gamla testamentets skrifter för att visa att Kristus är större
än änglarna, profeterna och prästerna. Han visade också att
Kristi prästadöme – det melkisedekska prästadömet – är större
än det aronska prästadöme som utövades under Moses lag.

3. De människor i Gamla testamentet som vi ser upp till åstadkom
stora ting till följd av sin tro på Kristus. Paulus skrev om många
hjältar i Gamla testamentet som inriktade sina liv på Jesus
Kristus, och han uppmuntrade de heliga att se upp till dem
som föredömen.

Hebreerbrevet 1–2
Större genom att sänka sig ner

De kristna judarna kämpade med att lämna bakom sig några
av sina gamla trosuppfattningar och traditioner och att helt
inrikta sig på Jesus Kristus och hans evangelium. Följaktligen
inledde Paulus sitt brev till dem med ett kraftfullt vittnesbörd
om att Jesus Kristus är större och att han är herre över allting
förutom sin Fader. Lägg under din läsning av Hebreerbrevet
1–2 märke till vad Paulus lär om hur Jesus fick sin makt och
varför han står över änglarna.

Förstå skrifterna

Hebreerbrevet 1

Hebreerbrevet 1:4–8, 13–14; 2:2, 5–9, 16 – Änglar

Ängel betyder ”budbärare”. En ängel är en budbärare som sänts
av Gud att utföra hans verk. De änglar som nämns i Hebreer-
brevet 1–2 tillhörde vår himmelske Faders familj och hade
särskilda kallelser att tjäna honom och utföra hans verk. En del
änglar är andebarn till vår himmelske Fader som ännu inte
kommit till jorden. Andra är människor som har levat på jorden
och som (a) är andar i andevärlden, och (b) förvandlade varelser
(som den älskade Johannes), eller (c) uppståndna varelser (som
Moroni eller Johannes döparen när dessa besökte Joseph Smith).

Insatt (v 2) – Utvald,
ordinerad

Spira (v 8) – Stav som
symboliserar makt
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Hebreerbrevet 2

Hebreerbrevet 2:7–9 – ”Ringare än änglarna”

I Hebreerbrevet 1 lärde Paulus att Jesus Kristus var större än
änglarna. Sedan, i Hebreerbrevets andra kapitel, skrev han att
Kristus var ringare än änglarna. Hur kan detta komma sig?
I själva verket stämmer båda påståendena. I Hebreerbrevet 2
lärde Paulus att även om Jesus Kristus var större än alla förutom
sin Fader, lät han sänka sig ned och vara ”ringa”, därigenom
att han föddes som alla andra människor och var underkastad
jordelivets motgångar (som änglar inte är underkastade). Jesus
Kristus gjorde långt mer än att uthärda jordelivets motgångar
när han led för människosläktets synder (se 2 Ne 9:21). Han
nedsteg långt under allting som vår himmelske Faders barn
någonsin kommer att göra under jordelivet. Paulus förklarade
att Jesus Kristus genom att underkasta sig jordelivets villkor,
genom att lida och utföra försoningen, lärde sig barmhärtighet
och fick makt över allting.

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Hebreerbrevet 1–2.

Lär dig mer om Jesus Kristus

1. Skriv upp åtminstone fem ting som du har lärt dig om Jesus
i Hebreerbrevet 1:1–4 och 2:9–18.

2. Paulus skrev Hebreerbrevet för att hjälpa de judiska nyom-
vända att stärka sin tro på Jesus Kristus. Vilken punkt på din
lista tror du skulle ha störst betydelse för dem? Varför?

3. Beskriv hur du skulle kunna använda någonting som du
har lärt dig om Jesus i Hebreerbrevet 1–2 för att rätta till ett
missförstånd som människor har om honom i vår tid.

Ge akt (v 1) – Intensivt
uppmärksam

Giltigt (v 2) – Oföränderligt,
gällande

Tillbörliga straff (v 2) –
Rättvist straff

Bestyrkt (v 3) – Vittnat och
undervisat om

Satt över (v 5) – Gett kontroll
över

Helgar (v 11) – Bli rena och
heliga

Sona (v 17) – Ge full betalning
(så att det inte finns någon
skuld till Gud)

Änglar utan
fysiska kroppar

Änglar med
fysiska kroppar

Lever i den
förjordiska
tillvaron,

väntar
på att födas

Har levat
på jorden,

lever i
andevärlden

En fullkomlig,
uppstånden

varelse,
som har

levat på jorden

En förvandlad
person, som

Johannes
uppenbararen

Begrunda den roll som Jesus Kristus har

1. Varför lät sig Jesus, enligt Hebreerbrevet 2:9–11, ”vara ringare
än änglarna”? (Se ”Förstå skrifterna” ovan, för att få hjälp).

2. Vilken uppgift hade Jesus, enligt Paulus, i Hebreerbrevet 2:10?
Hur kan det påverka en människa som tänker på Jesus, på
detta sätt?

3. Använd Hebreerbrevet 2:11 för att ta reda på vad Jesus inte
skäms för att göra. Hur känns det att veta detta?

4. Vad lär oss Hebreerbrevet 2:14–18 om betydelsen av att Jesus
upplevde dödlighetens villkor? (Du kan läsa Alma 7:11–13
och Hebreerbrevet 4:15–16 när du begrundar denna fråga.)

Hebreerbrevet 3–4
Lärdomar i Andra Moseboken

En av de viktigaste och mest välbekanta berättelserna i Gamla
testamentet är berättelsen om israeliternas uttåg ur Egypten
och deras färd till det förlovade landet. På samma sätt som
israeliterna i forna tider, ansåg en del kristna judar på Paulus
tid att det som Gud bad dem om var alltför svårt. I Hebreer-
brevet 3–4 använde Paulus berättelsen om uttåget för att
uppmuntra de judiska nyomvända att behålla tron och undvika
de misstag som deras förfäder gjorde. Eftersom hebréerna på
Mose tid inte hade tillräcklig tro på Gud för att lyda honom
under hela sin färd från Egypten, fick de inte tillåtelse att
komma in i det förlovade landet. Paulus ville inte att hebréerna
på hans tid skulle gå miste om att inträda i Herrens vila på
grund av bristande tro. Han vittnade om att på samma sätt
som Mose hade lett deras förfäder så skulle Jesus Kristus leda
dem tillbaka till vår himmelske Faders närhet.

Jesus Kristus lämnade sin 
Faders närhet och blev 
dödlig för att visa oss hur 
vi ska finna vägen tillbaka 
till vår himmelske Fader.

Jordelivet

Guds 
närvaro
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Hebreerbrevet 5
Jesus Kristus, den store högprästen

Många män från Levi stam kallades att verka som präster
i Israels tempel, men endast en man – en ättling från Aron –
kallades att verka som högpräst (enligt aronska prästadömets
orden). Enligt beskrivningen i Tredje Moseboken kapitel 16
gick denne högpräst in i det allra heligaste i templet en gång
om året och offrade ett särskilt offer för hela folkets synder.
Människorna fastade ofta på denna dag som kallades för förso-
ningsdagen. Paulus förklarade i Hebreerbrevet 5 att högprästen
i Israel endast var en symbol för den verklige högprästen, Jesus
Kristus, som slutgiltigt sonade för alla människors synder
och därefter inträdde i sin Faders närhet. Denna kunskap borde
ha varit till hjälp för de personer som omvänt sig från den
judiska tron och som fortfarande kände ett krav på sig att lyda
den judiske högprästen, en mäktig person i samhället.

Förstå skrifterna

Hebreerbrevet 5:6–10 – Melkisedek

I Joseph Smiths översättning framgår det att Hebreerbrevet 5:7–8
syftar på Melkisedek, som var en stor högpräst på Abrahams
tid. Samma verser kan också syfta på Kristus.

Hebreerbrevet 5:6, 9–10, syftar på melkisedekska prästadömet.
I Läran och förbunden 107:1–4 får vi veta att Frälsarens prästa-
döme kallas för melkisedekska prästadömet av två orsaker:
för att undvika att alltför ofta nämna Kristi namn och eftersom
Melkisedek var en stor kung och högpräst. Paulus framhåller
i hela Hebreerbrevet att Jesus var högpräst efter Melkisedeks
sätt. Han lärde att melkisedekska prästadömet var större än
det aronska prästadöme som utövades under Moses lag. Vi har
förmånen att leva i en tid när det högre prästadömet ges till
alla värdiga, mogna män i kyrkan, så att de kan utföra Kristi
frälsande verk.

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A–C när du studerar Hebreerbrevet 5.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Hebreerbrevet 5:4

1. Vem är, enligt Hebreerbrevet 5:4, berättigad att ta emot
prästadömet eller någon kallelse inom det?

2. Läs Andra Moseboken 28:1 och beskriv hur det gick till när
Aron kallades. Jämför denna vers med den femte trosartikeln.

Lär lydnad

1. Hur blev Melkisedek så stor, enligt Hebreerbrevet 5:7–8?

2. Förklara varför du tror att en person kan lära sig lydnad på
detta sätt.

Mjölk eller fast föda?

I Hebreerbrevet 5:12–14 förklarar Paulus att en del medlemmar,
till exempel små barn, endast kan ges andlig ”mjölk” tills de
har blivit mer mogna i att efterleva evangeliet och kan klara av
”fast föda”. Fundera över din egen andliga mognad och skriv
ner någonting om den andliga föda som du är redo att inta.
Förklara varför.

Hebreerbrevet 6–10
Moses lag vittnade om Kristus

Paulus undervisade de judiska nyomvända om att Gamla
testamentets lärdomar uppfylldes genom Jesus Kristus och
hans evangelium (se Hebr 6–10). Han försökte visa dem att
Jesu Kristi ”nya förbund” är större än det ”gamla förbundet”,
eftersom det nya förbundet har makt att säkerställa evigt liv.
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Förstå skrifterna

Hebreerbrevet 6 – Gå framåt

Paulus påminde judarna om att de redan hade kännedom
om evangeliets grundläggande principer och att de andligen
behövde utvecklas vidare. Han förklarade att Guds löfte om
evigt liv till Abraham bara kunde utsträckas till dem – som
ättlingar till Abraham – om de förblev sanna och trofasta i hela
sitt liv.

Hebreerbrevet 7 – Ett högre prästadöme

Paulus gav ytterligare undervisning till folket om Melkisedek
och skillnaden mellan det melkisedekska prästadöme som
Kristus överlämnade och det aronska prästadöme som judarna
utövade under Moses lag. Eftersom aronska prästadömet är
begränsat, är ett högre prästadöme nödvändigt för att ta emot
och förvalta det evigt livets välsignelser.

Hebreerbrevet 8 – Ett nytt förbund

Paulus vittnade om att Jesus Kristus som högpräst i det ”nya
förbundet” var en uppfyllelse av profetian i Jeremia 31:31–34.

Hebreerbrevet 9–10 – Offer

Paulus undervisade hebreerna om betydelsen av templet och
dess förordningar under Moses lag. Han vittnade om att samt-
liga offer symboliserade Jesus Kristus, vars offer gjorde alla
andra offer meningsfulla. Genom Jesu Kristi offer kan vi erhålla
förlåtelse för våra synder, och att alla, inte bara högprästen,
slutligen kan inträda i Guds närhet.

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Hebreerbrevet 6–10.

Två stora profeter

Läs Hebreerbrevet 7:1–4 och skriv ner vad du lärt dig om
Abraham och Melkisedek. Den första delen av vers 3 syftar på

prästadömet, inte Melkisedek, och innebär att man inte behöver
komma från någon särskild stam i Israel för att ta emot detta
högre prästadöme. Den sista delen av denna vers är tillämplig på
alla som bär melkisedekska prästadömet. (Se Bruce R McConkie,
The Promised Messiah: The First Coming of Christ [1978], s 451.)

Hebreerbrevet 11
Kraften i tron på Jesus Kristus

Vårt jordeliv kräver ett liv i tro. Bibeln innehåller många
exempel på människor som visade oss hur vi skulle göra detta
och Paulus nämnde ett flertal av dem i Hebreerbrevet 11.
På samma sätt som dessa stora män och kvinnor i skrifterna
försöker vi att med tro förstå och följa vår himmelske Faders
plan. När vi inriktar vår tro på Jesus Kristus får vi styrka att
uthärda prövningar och frestelser och kan andligt framåtskrida
mot vårt himmelska hem.

President Gordon B Hinckley sade: ”När allt kommer omkring
består kyrkans enda verkliga rikedom av tron hos medlem-
marna” (Nordstjärnan, juli 1991, s 56). Fundera under din
läsning av Hebreerbrevet 11 över hur du kan tillämpa de stor-
slagna exempel på tro, som de män och kvinnor visade som
Paulus skrev om, och hur du med din tro kan öka den verkliga
rikedomen i Guds rike.

Förstå skrifterna

Hebreerbrevet 11

Hebreerbrevet 11:1 – Paulus definition på tro

Äldste Howard W Hunter, dåvarande medlem av de tolv apost-
larnas kvorum, hjälpte till att förklara Hebreerbrevet 11:1 med
dessa ord: ”Tron får oss att lita på det vi hoppas på och får oss
övertygade om det som vi inte ser . . . De som allvarligt söker
efter Gud kan inte se honom, men de känner hans verklighet
genom tro. Det är mer än en förhoppning. Tron gör det till en
övertygelse – ett bevis på saker som inte syns” (Nordstjärnan,
maj 1975, s 43). Du vill kanske också läsa andra profeters
definition av tro, i Alma 32:21 och Ether 12:6.

Visshet (v 1) – Vittnesbörd,
bevis

Blivit till (v 3) – Skapats

De sina (v 7) – De som hade
rätt att ärva

Tält (v 9) – Tillfälliga platser
att bo på

Smälek som Messias (v 26) –
Han utsattes för samma hån
som det Messias utsattes för

Han såg fram mot lönen som
väntade (v 26) – Han visste att
han skulle komma att dömas
och bli belönad

Prygel (v 36) – Slag,
misshandel

Led brist (v 37) – Saknade
livets nödvändigheter
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Hebreerbrevet 11:5 – Enok förvandlades

Enok förvandlades, vilket innebär att Gud lät en förändring
ske med hans kropp så att han inte skulle erfara smärta eller
död fram till tiden för sin egen uppståndelse. (Se till exempel
3 Ne 28:4–9.)

Hebreerbrevet 11:10–16 – Vilken ”stad” eller vilket land
såg de forntida profeterna fram emot?

Den stad eller det land som de forntida profeterna såg fram
emot var, kort sagt, himmelen, det celestiala riket, den plats där
Gud bor. Under tiden som jorden får utstå Adams och Evas
fall finns inte himmelen på jorden. Men när Guds folk ingår och
till fullo håller sina heliga förbund med honom, så upprättar
de städer av rättfärdighet som kallas för Sion (se Moses 7:18).
De som bor i Sion har förmånen att glädjas av Guds närvaro på
jorden. Genom att upprätta Sion kan trofasta heliga bygga upp
den stad som eftersträvades av de profeter som Paulus nämnde
– en stad ”som Gud själv har planlagt och byggt” (Heb 11:10).
Skrifterna profeterar att Sion i de sista dagarna återigen ska
byggas på jorden, däribland den centrala stad i Sion som kallas
för Nya Jerusalem (se L&F 45:65–67; 84:2–5).

Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Hebreerbrevet 11.

Exempel på tro

1. Gör en förteckning i din anteckningsbok över personer som
visat tro. Använd dig av det du lärde dig i Hebreerbrevet 11
och exemplet i följande översikt.

Namn Hebreer-
brevet 11 Hur de visade tro Välsignelser som 

en följd därav

Abel v 4 ”Bar fram ett
bättre offer”
till Gud

Ett vittnesbörd från
Gud att han var rätt-
färdig i Guds ögon

Det framtida Jerusalem

Efter tusenårsriketFöre tusenårsriket

Independence,
Missouri

Den celestiala jorden

En helig stad som kommer
ner ur himmelen för att förenas

med den celestiala jorden

En stad som de heliga ska
bygga i de sista dagarna

2. Välj ut någon av dem som var ett exempel på tro. Skriv
kortfattat om hur du kan tillämpa denna persons exempel på
dig och vilken tro du behöver för att klara av de utmaningar
du dagligen möter. Hur liknade denna persons utmaningar
de utmaningar du ställs inför?

”I tro”

I Hebreerbrevet 11 får vi många gånger höra att det var ”i tro”
som dessa stora män och kvinnor i det förflutna fick ta emot
Guds välsignelser.

1. Ge åtminstone tre exempel på personer du känner som skulle
kunna tas med i detta kapitel om det skrevs i vår tid och på
den plats där du bor.

2. Använd Paulus mönster i Hebreerbrevet 11 och skriv om de
tre personer du valde ut. Inled varje exempel med ”I tro”,
ange därefter namnet på personen och berätta vad han eller
hon gjorde som visade stor tro. Förklara anledningen till att
det visade på stor tro och skriv upp några av de välsignelser
som Gud har lovat en sådan person i detta liv och i livet
härefter.

Hebreerbrevet 12
Maning till uthållighet

och förmaningar

Hebreerbrevet 11 innehåller många berättelser om människor
som visade tro på Jesus Kristus. I Hebreerbrevet 12 förklarade
Paulus hur en sådan tro borde inspirera oss att förlita oss på
Herren. Att låta Herren tillrättavisa oss och förbli ståndaktiga
till slutet av vårt liv, är två viktiga sätt som vi kan visa vår
tro och att vi litar på honom. När du inspirerats av berättel-
serna och exemplen i Hebreerbrevet 11, sök i Hebreerbrevet 12
efter hur du kan tillämpa det du lärt dig.

Förstå skrifterna

Hebreerbrevet 12

Sky (v 1) – Antal, grupp,
mängd

Ansätter (v 1) – Ger oss
problem

Tuktan (v 5–8, 10–11) –
Utskällning, tillrättavisning

Agar (v 6) – Straffar

Oäkta (v 8) – Barn födda till
ogifta kvinnor (anses ofint att
säga i vår tid). Paulus använde
detta uttryck för att visa att de
inte var legitima söner till Gud
eftersom de inte följde honom.

Böja oss (v 9, 28) –
Visa respekt, lydnad

Matta (v 12) – Svaga
(kan också symbolisera rädsla)

Förmedlare (v 24) – Någon
som medlar mellan två
människor för att återställa
frid och vänskap eller för att
bekräfta ett förbund
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Hebreerbrevet 12:18–21 – Berget

Dessa verser syftar på de upplevelser som Mose och Israels
barn hade på berget Sinai. Israeliterna var så rädda och ovärdiga
att de vägrade ta vara på tillfället att gå upp på berget med
Mose och träda inför Herren.

Hebreerbrevet 12:22 – Det himmelska Jerusalem

Du kan läsa om det himmelska Jerusalem som Paulus nämner
i Hebreerbrevet 12:22 i ”Förstå skrifterna” för Hebreerbrevet 11.

Hebreerbrevet 12:24 – Kristi blod ”talar starkare än Abels”

Abels död innebar slutet på ett jordiskt liv. Kristi död och
uppståndelse öppnade vägen till evigt liv – vilket var oändligt
mycket bättre än det som Abels död representerade.

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Hebreerbrevet 12.

Uthärda med styrka

1. I Hebreerbrevet 11 gav Paulus många exempel på trofasta
personer. Läs Hebreerbrevet 12:1–2 och skriv upp vad Paulus
uppmuntrade de hebreiska heliga att göra för att visa sin tro.

2. Förklara hur vi genom att ha ”blicken fäst vid Jesus” lättare
kan ”hålla ut i det lopp vi har framför oss” (utmaningen att
vara trofast till livets slut). Skriv upp två sätt som kan hjälpa
dig att fästa blicken på Jesus.

En kärleksfull Faders tuktan

1. Varför bör vi enligt Hebreerbrevet 12:5–8 vara glada när vi
blir tuktade eller tillrättavisade av vår himmelske Fader, eller
hans tjänare?

2. Skriv upp åtminstone två sätt som vår himmelske Fader
tillrättavisar oss på.

3. Förklara hur vår himmelske Faders tillrättavisningar visar
att han älskar dig, eller ge exempel på någon gång då du har
känt sanningen i det som lärs ut i Hebreerbrevet 12:11.

Vårt inflytande på andra människor

I Hebreerbrevet 12:12–14 rådde Paulus de heliga att hjälpa och
tjäna varandra. Sedan i vers 15 uppmanar han dem att ta sig
i akt för att om de glömde bort hur Gud hade välsignat dem,
och om de utvecklade negativa känslor, så skulle deras exempel
orsaka problem för dem själva och andra. Skriv om en tidpunkt
då någons positiva exempel på kärlek, tjänande eller vänlighet
hjälpte dig att vilja vara mer rättfärdig.

Hebreerbrevet 13
Slutliga förmaningar

När Paulus avslutade sitt brev till hebreerna rådde han
de heliga att leva efter sin religion genom att visa gästfrihet
(se Heb 13:1–3), trohet i äktenskapet (se v 4), osjälviskhet
(se v 5–6), lojalitet mot sina ledare (se v 7, 17–19, 24), och –
framför allt – att minnas Jesus Kristus (se v 8–16, 20–21).

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Hebreerbrevet 13.

Det skulle bli ett fantastiskt tal

Välj ut någonting i Hebreerbrevet 13 som du tror skulle vara ett
bra ämne för ett tal som en ledare i kyrkan kunde hålla. Förklara
varför du valde detta ämne och skriv upp åtminstone två
tankar som du tycker borde tas upp i ett tal med denna titel.
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Jakobs brev
Vad är ett allmänt brev?
Jakobsbrevet är det första av de sju brev som kallas för allmänna
(”katolska”). De har fått denna benämning eftersom de riktades
till en mer allmän åhörarskara än Paulus brev, vilka skrevs till
enskilda personer eller församlingar.

Vem var Jakob?
Jakob är ett grekiskt namn som var vanligt på Nya testamentets
tid. Några andra Jakob var den Jakob som var bror till den
älskade lärjungen Johannes, som tillsammans med Petrus och
Johannes var medlem av första presidentskapet, och Jakob,
Alfaios son, som var en annan av Jesu tolv apostlar. Författaren
till detta brev var Jakob den rättrådige. Han var bror till Jesus
och verkade som biskop för kyrkan i Jerusalem (James E Talmage,
The Great Apostasy [1953], s 62).

Jakob hade förmånen att se den uppståndne Herren (se
1 Kor 15:7). Han höll ståndaktigt fast vid evangeliet i hela sitt
liv. Traditionen säger att han avrättades omkring 63 e Kr av
dem som krävde att han skulle avsäga sig sin tro. Detta brev
antas vara skrivet omkring 50 e Kr.

Vad undervisade Jakob om?
Jakob lärde att sann kristendom kräver ett liv fyllt av rättfärdiga
gärningar och tjänande. Provet på sant lärjungeskap till Jesus
ligger i dagliga rättfärdiga gärningar och handlingar av vänlig-
het. Jakob lärde att sådana handlingar är bevis på att vi tror på
Jesus Kristus.

Jakobsbrevet 1–2
”Tro utan gärningar är död”

Vad anser du om människor som säger sig ha tro på Jesus
Kristus och evangeliet, men som inte uppför sig som om
de gjorde det? Jakob lärde att ”tron utan gärningar är död”
(Jak 2:26). Som heliga måste vi visa vår tro genom att leva
efter evangeliet. Sök under din läsning av Jakobsbrevet 1–2
efter lärdomar som ger dig uppmuntran och hjälper dig att
efterleva evangeliet.

Förstå skrifterna

Jakobsbrevet 1

Jakobsbrevet 1:5 – ”Om någon av er brister i vishet skall
han be till Gud”

Äldste Bruce R McConkie skrev: ”Denna enda vers i skrifterna
har haft ett större inflytande och mer långtgående följder för
människosläktet än någon annan enskild mening som någonsin
upptecknats av någon profet i någon tidsålder” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3:246–47). Det var efter att ha läst detta
skriftställe, och känt sanningen i det, som Joseph Smith gav sig
ut för att be om vilken kyrka han skulle bli medlem i. Till följd
av denna ödmjuka bön inleddes evangeliets återställelse.

Jakobsbrevet 1:25 – Vilket är den ”den fullkomliga lagen,
frihetens lag”?

Den ”fullkomliga lagen, frihetens lag” är evangeliets fullhet.
Om vi väljer att leva i enlighet med evangeliets principer blir vi
beskyddade från syndens fångenskap (se 2 Ne 2:27; L&F 88:86).

Jakobsbrevet 2

Jakobsbrevet 2:1 – ”Som tror på vår förhärligade herre
Jesus Kristus”?

Enligt Joseph Smiths översättning av detta skriftställe kan man
inte ha tro på Jesus Kristus och ändå göra skillnad på människor.

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Jakobsbrevet 1–2.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Jakobsbrevet 1:5–6

När Joseph Smith som fjortonåring inte visste vilken kyrka han
skulle gå med i, läste han i Jakobsbrevet.

1. Läs Jakobsbrevet 1:5–8 och skriv upp ord eller meningar som
uppmuntrar dig att söka vägledning från Gud.

2. Läs om Joseph Smiths upplevelse i Joseph Smiths skrifter
2:10–13. Beskriv en situation då du kan få hjälp genom att
utöva tro och be Gud om visdom.

Göra skillnad (v 1, 9) –
Favorisera vissa människor
framför andra

Samverkade (v 22) – Arbetade
tillsammans

Hela (v 4) – Fullständiga

Utan förbehåll (v 5) –
Öppet, fritt

Tvehågsen och vacklande
(v 8) – Tvivlande, osäker

Tygla (v 26) – Kontrollera



155

Skriv ett tal till sakramentsmötet

Föreställ dig att du bli blivit ombedd att tala på ett sakraments-
möte. Använd de kunskaper du fått i Jakobsbrevet 1:12–16,
22–27 och skriv ett fem minuter långt tal om hur unga människor
bättre kan efterleva evangeliet.

Jakobsbrevet 1:23.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Jakobsbrevet 2:17–18

En del religioner lär att tro är allt som behövs för att bli frälst
och att goda gärningar inte är nödvändiga. Jakob lärde
annorlunda. Läs nedanstående brev och skriv ett svar med
utgångspunkt i Jakobsbrevet 2:14–26.

Käre vän!

Jag är rädd för att du inte är kristen eftersom du inte har
tagit emot Jesus som din Frälsare. Du tror att man måste
utföra rättfärdiga gärningar tillsammans med tron för att
bli godtagen av Gud. Du är bedragen! Gärningar är inte
nödvändiga om man har tro. Kristi nåd gör det trevligt
med goda gärningar, men de är inte nödvändiga. Upphör
med dina villfarelser, ta emot Kristus, och förlita dig inte
på att dina gärningar ska frälsa dig. Endast då kan du
känna frid.

Din vän i en annan kyrka.

Jakobsbrevet 3
Styr tungan

Har du någonsin blivit djupt sårad över något som någon
har sagt till dig, eller om dig? Vem tror du skadades mest –
du eller den person som sade det? En grundläggande lärdom
i Jakobs brev är att man måste tygla sin tunga (se Jak 1:19, 26;
3:10). Försök under din läsning av Jakobsbrevet 3 att inse
varför det vi säger kan hindra oss att nå fullkomning.

Förstå skrifterna

Jakobsbrevet 3

Ett litet betsel, rätt placerad i munnen, kan styra en stor, stark häst.
På liknande sätt kan ett litet roder styra ett mycket stort skepp.

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Jakobsbrevet 3.

Tygla din tunga

Våra ord är viktiga. De är som ett fönster till vårt hjärta. Vänliga
och upplyftande ord kommer från rena tankar och goda känslor.
Onda och sårande ord kommer från onda tankar och dåliga
känslor. Läs Jakobsbrevet 3:1–13 och skriv upp minst tre
meningar som visar hur vi lättare kan kontrollera det vi säger.

Roder

Fläckar hela vår kropp (v 6) –
Förstör eller gör oren

Vandel (v 13) – Uppförande
im
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Jakobsbrevet 4–5
Övervinn ondskan i ditt liv

Jakob gav praktiska råd för vardagslivet, som hur viktigt det
är att underkasta sig Guds vilja och att förstå hur rikedom
kan begränsa den andliga utvecklingen. Hans råd är lika
viktiga idag som då han först skrev ner dem. Anteckna vilka
av de många tankar som ges i Jakobsbrevet 4–5 som kan vara
till störst hjälp för dig när du strävar efter att leva enligt vår
himmelske Faders plan.

Förstå skrifterna

Jakobsbrevet 4

Jakobsbrevet 5

Studera skrifterna 
Gör följande aktiviteter när du studerar Jakobsbrevet 4–5.

Skördefolkets rop (v 4) – Skaror av människor

Svartsjukt kräver Gud åt sig den ande (v 5) – Enligt King
James Version har den ande som bor inom oss ”benägenhet
för avund”

Skriv ett recept

Föreställ dig att du är läkare. Läs Jakobsbrevet 4:1–4 och identi-
fiera fyra symptom människor har som lider av sjukdomen
”vänskap med världen”. När du har diagnosticerat den andliga
sjukdomen läser du Jakobsbrevet 4:7–12 och skriver ett recept
som hjälper människor att övervinna sin ”vänskap med världen”
och botar dem så att de blir vän till Gud.

Beskriv en prästadömsvälsignelse 

Äldste Neal A Maxwell återgav följande berättelse:

”Jag kände Anden för första gången i mitt liv under min systers
sjukdom. Hon låg döende i kikhosta, sex veckor gammal. Jag
var omkring 14 år. Jag var mekaniker vid en busstation för lång-
färdsbussar. När jag kom hem klockan tre på morgonen såg
jag att ljuset var tänt. Jag visste att hon var sjuk och tänkte för
mig själv: ”Nu har det hänt något hemskt.” Och när jag kom in
låg hon på det runda matrumsbordet och hade slutat andas.

Det fanns ingen antibiotika. Jag såg hur min far, på det sätt som
föreskrivs i Nya testamentet, välsignade henne med prästadö-
mets kraft, och jag såg hur hon började att andas igen. Då visste
jag att prästadömets kraft var verklig” (”PBS Interview Studies
Effect of God in Life”, Church News, 31 aug 1996, s 4).

1. Läs Jakobsbrevet 5:14?16 och
beskriv vad en
prästadömsvälsignelse är för
någonting.

2. Beskriv kortfattat ett tillfälle
då du har tagit emot eller
bevittnat en
prästadömsvälsignelse.

Petrus, en apostel till Jesus Kristus
Efter Jesu Kristi död och uppståndelse var Petrus president för
kyrkan. Eftersom han var den främste aposteln utövade han
samma ledarskap som vår profet idag gör. Under slutet av hans
liv ökade förföljelserna från det romerska riket och det blev
farligare att vara kristen. Många av de trofasta medlemmarna
i kyrkan avrättades på grund av sin tro. Petrus skrev detta
brev för att uppmuntra de heliga i deras lidanden och för att
påminna dem om den eviga belöningen för deras trofasthet
(se 1 Pet 4:12–13).

Några unika teman i Första Petrusbrevet
Profeten Joseph Smith sade: ”Petrus använde i sina skrifter det
mesta upphöjda språket av samtliga apostlar” (History of the
Church, 5:392). I detta brev finns Petrus vittnesbörd om Jesu Kristi
förutordination, hans förvissning om att de heliga är ”Guds
eget folk”, och några av de mest klargörande uttalandena i Bibeln
om frälsning för de döda.

Första Petrusbrevet 1–2
Jesus Kristus, 

den förutordinerade Återlösaren

Före sin korsfästelse sade Frälsaren till Petrus: ”När du en
gång har vänt tillbaka, så styrk dina bröder” (Lukas 22:32).
Sök under din läsning av Första Petrusbrevet 1–2 efter Petrus
vittnesbörd om Jesus Kristus, och lägg märke till hur han
uppfyllde Herrens befallningar och uppmuntrade och stärkte
de heliga. Ställ också följande fråga till dig själv: ”Hur kan
dessa lärdomar stärka mig när jag förbereder mig för Jesu
Kristi andra ankomst?”
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Förstå skrifterna

1 Petrus 1

Första Petrusbrevet 2:2 – ”Längta efter den rena,
andliga mjölken”

Spädbarn kan lätt smälta mjölk och den hjälper dem att växa
som de ska. På samma sätt kan evangeliets grundläggande
principer hjälpa de unga i tron att tillväxa i evangeliet.
Petrus jämförelse påminner om Paulus jämförelse i Första
Korinthierbrevet 3:2.

Första Petrusbrevet 2:4–8 – Vad menas med alla dessa
”stenar”?

Petrus jämförde Jesu Kristi kyrka med ett ”andligt husbygge”
(1 Pet 2:5). Jesus Kristus, som ”levande sten” (se v 4) gjordes
till ”hörnsten” (v 6) i detta andliga hus. Han är också ”stenen
som husbyggarna ratade” (v 7), vilket syftar på att judarna
förkastade Jesus Kristus. Trots denna förkastelse vittnade Petrus
om att Jesus Kristus hade blivit ”en hörnsten” (v 7). Han är
”den klippa” som vi måste bygga på (se Hel 5:12).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Första
Petrusbrevet 1–2.

Gör en arbetsbeskrivning

I Första Petrusbrevet 1:1–16 uppmuntrade Petrus medlemmarna
i kyrkan att inse vilka de är och att uppfylla de ansvar de tog
på sig i det förjordiska livet. Läs verserna 2–5, 6–9 och 13–16,
och gör sedan en arbetsbeskrivning utifrån Guds förväntningar
på de heliga i detta liv. En arbetsbeskrivning förklarar med
enkla ord vad en person behöver göra för att utföra en uppgift.

Gör en ordbok med ord som används
i skrifterna

1. Läs Första Petrusbrevet 2:9–10 och gör beskrivningar som
passar till ett bibellexikon för vart och ett av följande uppslag-
sord: Utvalt släkte, kungar och präster (”konungsligt prästa-
döme” i engelska bibeln), heligt folk (”egendomsfolk”), Guds
eget folk. Försök att skriva definitioner som passar in i en
riktig ordbok eller uppslagsbok.

Utvalda (v 2) – Utvalda av
Gud på grund av tro och
lydnad

Helgade, helgelse (v 2) –
Den process som gör att man
blir ren genom försoningen

Nåd (v 2, 10, 13) – Gudomlig
hjälp eller styrka som ges
genom Guds barmhärtighet
och kärlek

Ett arv som inte kan förstöras,
fläckas eller vissna (v 4) –
Evig frälsning

Utsedd redan före världens
skapelse (v 20) – Förberedd
i föruttillvaron för sin kallelse
under jordelivet

2. President Joseph Fielding Smith lärde: ”De heliga är ett egen-
domsfolk och särpräglade. Detta gäller både deras vanor och
deras religiösa trosåskådning. Om de är sanna mot sin tro
kan de inte undgå att skilja ut sig från andra människor. Deras
religion kräver det av dem” (Frälsningens lära, del 1, s 173).
Skriv om en situation som visar att detta uttalande är sant.

”Ni är . . . ett konungsligt prästadöme.”

Gör en förteckning

Petrus bad de heliga på sin tid att tro på Jesus Kristus och att
”följa i hans fotspår” (1 Pet 2:21). Läs Första Petrusbrevet
2:11–13, 21–25 och skriv upp vilka steg som krävs för att följa
Frälsaren. Fundera över vilka steg som du först och främst
behöver ta.

Första Petrusbrevet 3–5
De dödas återlösning

Äldste David B Haight, medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
sade: ”De sista dagars heliga är ett utvalt släkte, som i förutt-
tillvaron utsågs att ingå ett samarbete med Herren om att
frälsa de levande och döda. Första presidentskapet har förklarat
att en av huvuduppgifterna för kyrkan, och således även för
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dess medlemmar, är att återlösa de döda” (Nordstjärnan, jan
1991, s 56). Sök under din läsning av Första Petrusbrevet 3–5
efter vad Petrus lärde om detta viktiga evangelieansvar.

Förstå skrifterna

Första Petrusbrevet 3:18–20; 4:6 – Jesu Kristi mission
i andevärlden

Den 3 oktober 1918 satt president Joseph F Smith och begrun-
dade dessa verser i Första Petrusbrevet. Hans förstånds ögon
öppnades och han såg de dödas härskaror och fick se hur evan-
geliet predikades för dem som hade avlidit. Vi har tillgång till
redogörelsen för denna syn i Läran och förbunden 138. I den
berättas att Herren besökte andevärlden medan hans kropp låg
i graven. Han samlade de rättfärdiga andarna runt omkring
sig och organiserade dem till en missionärsstyrka. De tog emot
uppdraget att undervisa evangeliet för andarna i fängelset.

Det arbete vi utför i templen erbjuder nödvändiga förordningar
för dem som har tagit emot evangeliet i andevärlden. Därige-
nom har samtliga vår himmelske Faders barn möjlighet att ta
emot evangeliet och samtliga förordningar som är nödvändiga
för frälsningen.

Första Petrusbrevet 5

Babylon (v 13) – Symbol
för Rom

Markus (v 13) – Markus,
författare till evangeliet med
hans namn

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Första
Petrusbrevet 3–5.

Gör en jämförelse

Första presidentskapet och de tolv apostlarnas kvorum för-
kunnade: ”Enligt gudomlig plan skall fadern presidera över sin
familj i kärlek och rättfärdighet och han har ansvaret att sörja
för och beskydda sin familj. Moderns främsta ansvar är barnens
omvårdnad. I dessa heliga ansvar är fadern och modern skyl-
diga att hjälpa varandra som likvärdiga makar” (”Familjen – Ett
tillkännagivande för världen”).

Läs Första Petrusbrevet 3:1–12 och identifiera tre principer som
berör ovanstående uttalande. Skriv upp dem i din antecknings-
bok. Du vill kanske diskutera med dina föräldrar vad du har
lärt dig av denna aktivitet och hur den kan tillämpas i din familj.

Undervisa en vän om andevärlden

Föreställ dig att en vän som nyligen blivit medlem i kyrkan
är bekymrad över att hans eller hennes släktingar har dött utan
att ha haft möjlighet att höra evangeliet och bli döpta. Läs och
tvärhänvisa Första Petrusbrevet 3:18–20 och 4:6 med Läran och
förbunden 138:18–20, 27, 30–32, 57–59. Gör i din anteckningsbok
en översikt över vad du skulle undervisa din vän om.

Gör en lista över födoämnen

Vad innebär orden ”var en herde för mina får”?

1. Läs Johannes 21:15–19 och skriv vad den uppståndne Herren
bad Petrus att göra. Läs sedan Första Petrusbrevet 5:1–4 och
anteckna vad Petrus bad sin tids prästadömsledare att göra.
Vad säger oss detta om Petrus lydnad?

2. Läs Första Petrusbrevet 5:5–9 och gör en lista över andlig
föda som behövs för att ge näring åt Guds hjord.
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Petrus andra brev
Vad är det för budskap i Andra Petrusbrevet?
Eftersom Petrus visste att han snart skulle dö (se 2 Pet 1:14),
och eftersom han visste att somliga lärde ut falska läror och
förvrängde sanningen (se 2 Pet 3:16), skrev han detta brev på
ett enkelt och direkt sätt. Petrus hade kunskap om evangeliets
eviga betydelse och ville att de heliga skulle visa trofasthet till
slutet. Detta brev förklarar mycket tydligt hur vi kan få kunskap
om vår Herre Jesus Kristus.

Äldste Bruce R McConkie skrev att Petrus ord i Andra Petrus-
brevet ”i andlig storhet och insikt kan jämföras med synen om
härlighetsgraderna och Herrens egna predikningar” (Doctrinal
New Testament Commentary, 3:325).

En enkel översikt över Andra Petrusbrevet
Ett syfte med evangeliet är att hjälpa oss övervinna synden så att
vi kan bli delaktiga av Jesu Kristi gudomliga natur. Detta syfte
lärs ut på ett tydligt sätt i Andra Petrusbrevet. Kapitel ett lär
hur vi kan komma till kunskap om Herren och bli delaktiga av
hans gudomliga natur. Kapitel två jämför den sanna kunskapen
om Kristus med de falska lärdomar som sprids av avfällingar.
Och kapitel tre fäster uppmärksamheten på det hopp som sann
kunskap om Herren för med sig – löftet om hans härliga åter-
komst till jorden.

Andra Petrusbrevet 1–3
Bli delaktiga av 

den gudomliga naturen

Att utvecklas mot gudaskap kan
jämföras med att klättra uppför
en stege (se, till exempel, 1 Mos
28:12–17). Med Herrens hjälp
måste vi förändra oss och tillväxa
för att ”bli delaktiga av gudomlig
natur” (2 Pet 1:4). En del männi-
skor väljer emellertid att följa
en annan inriktning i livet, en
som inte leder till celestiala riket.
Äldste Russell M Nelson, medlem
av de tolv apostlarnas kvorum,
sade om dessa människor att de
”klättrat uppför utbildnings-
stegen men att den lutade mot fel
vägg” (Nordstjärnan, Rapport
från generalkonferensen den 6–7
oktober 1984, s 24). Sök under
din läsning av Andra Petrus-
brevet efter vilka steg som Herren
bett oss följa och hur vi kan
skydda oss själva mot falska
lärare som leder oss nedåt på den
felaktiga vägen.

Kärlek

Broderlig
omtanke

Gudsfruktan

Tålamod

 Själv-
behärskning

Kunskap

Dygd

Flitigt och
trofast

medlemskap

Gudomlig
natur

Förstå skrifterna

Andra Petrusbrevet 1

Andra Petrusbrevet 1:10 – ”Befästa er ställning som
kallade och utvalda”

Äldste Bruce R McConkie lärde: ”Att ha befäst sin ställning
som kallad och utvald innebär att man är beseglad till evigt liv.
Det är att ha ovillkorlig garanti om upphöjelse i den högsta
himmelen i den celestiala världen. Det är att ha fått löfte om
gudaskap” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:330). Detta
löfte kallas också för att ha fått ”det profetiska ordet mer befäst”
(2 Pet 1:19; King James Version).

Andra Petrusbrevet 2

Andra Petrusbrevet 2:21 – Det är bättre ”att aldrig
ha fått kunskap om rättfärdighetens väg” än att vända
sig ifrån den

De som syndar efter att ha fått kunskap om sanningen har ett
större ansvar än de som syndar i okunnighet (se även Läran
och förbunden 82:3).

Andra Petrusbrevet 3

Andra Petrusbrevet 3:3–9 – Petrus talade om dem som
inte trodde på Kristi andra ankomst

Petrus sade att det är lika lätt att tro på Jesu Kristi andra
ankomst som det är att tro på skapelsen. Det är lika troligt att
världen ska förgöras genom eld som det är att tro på att den
gick under genom översvämning. Även om det för oss verkar
som om det tar lång tid för Guds avsikter att uppfyllas, är det
bara en kort tid för honom.

Hånare (v 3) – De som gör sig
lustiga över någonting

Förvränger (v 16) –
Förändrar betydelsen

Fördärvbringande kätterier
(v 1) – Falska lärdomar som
inte kan skänka frälsning utan
leder till fördärv

Änglar som hade syndat
(v 4) – Efterföljare till
Satan i föruttillvaron
(se L&F 29:36–38)

Väl övade i själviskhet
(v 14) – Bedrar de som
är svaga

Utsvävningar (v 18) –
Okontrollerade begär

Skickligt hopdiktade sagor (v 16) – Smarta och falska
berättelser avsedda att bedra människor
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Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Andra
Petrusbrevet 1–3.

Gör en förteckning över kristuslika
egenskaper

President Ezra Taft Benson sade: ”De dygder som beskrivs
av Petrus [i 2 Pet 1:5–7] är delar av den gudomliga naturen,
eller av Frälsarens karaktär. Dessa är de dygder som vi skall
eftersträva om vi skall bli mer lika honom” (i Nordstjärnan,
jan 1987, s 37).

1. Läs Andra Petrusbrevet 1:5–7 och skriv upp de egenskaper
som Petrus nämnde.

2. Tycker du att förvärvandet av dessa egenskaper mest
påminner om att klättra uppför en stege (det vill säga ta ett
steg i taget), eller som att lägga ihop bitarna i ett pussel
(varje egenskap uppnås i slumpvis ordning)? Varför?

3. Läs Andra Petrusbrevet 1:8–12 och skriv upp ett flertal
välsignelser som de får som tillägnar sig dessa egenskaper.

Inte skonade eller friköpta?

Det finns två huvudsakliga lärdomar i Andra Petrusbrevet 2:1–9.
En är att de falska lärarna inte kommer att skonas, vilket innebär
att de inte kommer att bli beskyddade. Den andra är att de
rättfärdiga heliga kommer att bli beskyddade och friköpta. Läs
dessa verser och skriv upp minst tre människor eller grupper
i skrifterna som inte blev skonade, och tre som beskyddades och
friköptes från ogudaktighet.

Ge råd till en vän

Anta att du har en vän som börjar tvivla på sitt vittnesbörd om
Jesus Kristus, särskilt att Jesu Kristi andra ankomst verkligen
kommer att äga rum. I Andra Petrusbrevet 3:1–17 kan vi läsa
om hur tro på Kristi andra ankomst kan förhindra att vi leds
bort från sanningen. Använd dig av den kunskap du fått i dessa
verser och skriv ett brev till din vän om det viktigaste du har
lärt dig angående Jesu Kristi andra ankomst.

Johannes tre brev
Aposteln Johannes, som också var författare till Johannes evan-
gelium, skrev troligen dessa brev mellan 70 e Kr till 100 e Kr.
Kyrkan stod då inför två allvarliga svårigheter. Fiender utanför
kyrkan förföljde medlemmarna och falska lärare inom kyrkan
trotsade ledarna och uppmuntrade många medlemmar till avfall.
I detta första brev bar Johannes sitt vittnesbörd om Frälsaren
och om att evangeliet är sant.

Första 
Johannesbrevet 1–2

”Vandra i ljuset”

Alla syndar och är i avsaknad av Guds härlighet (se 1 Joh 1:8).
Genom försoningen kan vi bli renade från våra synder och
få himmelens välsignelser. Fundera på inom vilka områden du
kommer till korta och vad som enligt Johannes krävs för att
vi ska övervinna våra synder och ”vandra i ljuset” varje dag
(1 Joh 1:7).

Förstå skrifterna

Första Johannesbrevet 1

Det som var till
från begynnelsen (v 1) –
Jesus Kristus

Livet blev synligt (v 2) –
Jesus Kristus levde i en
jordisk kropp

Första Johannesbrevet 2

1 Johannes 2:1 – ”Om någon syndar, har vi en som
för vår talan”

I Joseph Smiths översättning lyder denna vers: ”Om någon
syndar och omvänder sig, har vi en förespråkare hos Fadern”
(JSÖ, 1 Joh 2:1).

1 Joh 2:18–19, 22 – Antikrister

De antikrister som Johannes syftade på är de medlemmar som
lämnade kyrkan och som slutade tro på Jesus Kristus.

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Första Johannes-
brevet 1–2.

Vad menade han?

President Ezra Taft Benson
förklarade: ”Alldeles som en
människa egentligen inte önskar
mat förrän hon är hungrig, så
önskar hon inte Kristi frälsning
förrän hon vet varför hon
behöver Kristus. Ingen vet
egentligen tillräckligt om varför
han behöver Kristus förrän han
förstår och accepterar läran om
fallet och dess inverkan på hela
människosläktet” (Nordstjärnan,
juli 1987, s 79).

Smörjelse (v 27) – Den Helige Andens gåva
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1. Skriv några rader om hur det som Johannes skrev i Johannes-
brevets första kapitel stöder president Bensons uttalande.

2. Varför kunde det som står i Första Johannesbrevet 2:1–3
betyda för någon som förstod att vi alla är syndare, enligt
Första Johannesbrevet 1:8–10?

Första 
Johannesbrevet 3–5

”Guds kärlek”

Att bli son eller dotter till Gud skiljer sig från att vara
andebarn till vår himmelske Fader. Du blir en son eller dotter
till Gud genom att ta emot Kristus och hans evangelium
(se L&F 25:1; 45:8). Hans trofasta söner och döttrar kommer
så småningom att bli upphöjda. Johannes framhöll att dessa
välsignelser kan vi få av vår himmelske Fader på grund av
hans kärlek till oss.

Förstå skrifterna

Första Johannesbrevet 3

Första Johannesbrevet 3:15 – ”Den som hatar sin broder
är en mördare”

Mord är en följd av hat, liksom äktenskapsbrott och otukt är en
följd av otyglade begär. Skillnaden mellan kärlek och hat
åskådliggörs i Första Johannesbrevet 3:16. De som är fyllda med
hat försöker att skada andra människor, medan de som är
fyllda med kärlek är villiga att till och med offra sina liv för att
andra ska kunna leva.

Första Johannesbrevet Joh 3:18 – ”Låt oss inte älska
med . . . ord utan med handling och sanning”

Kristi lärjungar älskar varandra med kristuslik kärlek. Denna
kärlek kan inte endast formuleras (”med ord”) utan måste också
visas i handlingar (”med handling och sanning”).

Första Johannesbrevet 4

Erkänner (v 2–3) – Vittnar

Gud är större än vårt hjärta – Frimodighet inför Gud

Första Johannesbrevet 4:7–12 – ”Gud är kärlek”

Äldste Bruce R McConkie förklarade att ”Gud också är tro, hopp,
kärlek, rättfärdighet, sanning, dygd, återhållsamhet, tålamod,
ödmjukhet, och så vidare. Detta innebär att Gud är förkropps-
ligandet och personifierandet av varje god gåva och gudalik
egenskap – allt detta dväljs i fullkomlighet och fullhet i hans
person” (Doctrinal New Testament Commentary, 3:398).

Första Johannesbrevet 4:12 – ”Ingen har någonsin
sett Gud”

I Joseph Smiths översättning står det att ”ingen någonsin har
sett Gud, förutom dem som tror” (JSÖ, 1 Joh 4:12). Detta över-
ensstämmer med Johannes vittnesbörd i Johannesevangeliet
(jämför Joh 6:46 och L&F 67:10–12).

Mose och Stefanos såg Gud

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Första Johannes-
brevet 3–5.

Vad tror du?

Läs Första Johannesbrevet 3:16–23; 4:7–21 och Andra Johannes-
brevet 1:5–6. Skriv ett kort avsnitt om hur Gud visar sin kärlek
till oss och hur vi kan visa vår kärlek till Gud.
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Johannes andra brev
Andra Johannesbrevet
Johannes andra brev är mer personligt än Johannes första brev
och är riktat till ”den utvalda frun och hennes barn”. Man vet
inte om detta avser verkliga personer eller om det är symboler
för en gren i kyrkan och dess medlemmar. Detta brev innehåller,
liksom det första brevet, Johannes vittnesbörd om att evangeliet
är sant (se inledningen till 1 Joh).

Andra 
Johannesbrevet 1
Akta er för falska lärare

Johannes varnade kyrkans medlemmar för personer som var
ute efter att bedraga och leda dem bort från sanningen.

Känner du till några falska lärdomar som lärs ut idag? Hur
kan du veta om en person eller budbärare (och hans budskap)
kommer från Gud? Sök efter hjälp i Andra Johannesbrevet.

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Andra Johannesbrevet.

Gör en skriftlig resumé

En resumé är en kort sammanfattning av själva poängen i en
berättelse eller i en bok. Läs Andra Johannesbrevet och skriv en
resumé om vad Johannes undervisade om i detta brev.

Tredje Johannesbrevet
Aposteln Johannes skrev detta tredje brev vid ungefär samma
tidpunkt som de första två breven. Omständigheterna kring och
syftet med detta brev påminde om det Första Johannesbrevet
(se inledningen till 1 Joh). Han skrev till sin ”käre Gaius” för att
tacka honom för hans stöd till de bröder (missionärer) som
Johannes hade sänt till området. Johannes använde också detta
tillfälle till att tillrättavisa Diotrefes för att han inte ville ha med
ledarna att göra.

Tredje 
Johannesbrevet 1
Hjälp och älska varandra

Fundera över den familj som sist flyttade in i din församling
eller gren eller som döptes i ditt område. Hur väl togs de
om hand av medlemmarna? Vad gjorde du för att hjälpa dem
att känna sig välkomna och älskade? Johannes skrev om två
människor, Gaius och Diotrefes, som på helt olika sätt bemötte
andra människor. Vad kan du lära dig av dessa två mäns
exempel? Vad lär Tredje Johannesbrevet om vikten av att hjälpa
varandra?

Förstå skrifterna

Tredje Johannesbrevet 1

Den gamle (v 1) – Aposteln
Johannes

Mina barn (v 4) – Medlemmar
som Johannes hade undervisat
eller presiderat över

Vittnat om din kärlek (v 6) –
Berättat om din kärlek och
vänlighet

Som söker ta ledningen där
(v 9) – Vill sätta sig själv i
främsta ledet

Hur skamligt han förtalar oss
(v 10) – Falska anklagelser
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Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Tredje Johannesbrevet.

Gör en beskrivning

Föreställ dig att du har en vän som är konstnär och som målar
av människor beroende på hur de uppför sig, inte hur de ser ut.
Läs Tredje Johannesbrevet och ge konstnären en kort karaktä-
ristik av Gaius, Diotrofes och Demetrius, hur du tror att de var,
och motivera din beskrivning.

Vem var Judas?
Judas var bror till Jakob och en av ”Herrens bröder”. Han var
väl bevandrad i Gamla testamentet och använde berättelser
och exempel från detta testamente för att förmedla värdefull
undervisning.

Judas var bekymrad över de avfallets faror som på ett smygande
sätt spred sig bland dem han riktade sig till. Några var omed-
vetna om att de falska läror som lärdes ut tilltog som en farlig
kräftsvulst.

Judasbrevet 1
Finn lösningen på era problem

i skrifterna

President Ezra Taft Benson lärde:

”Guds ord, som de återges i skrifterna, i de levande profeternas
ord, och i personlig uppenbarelse, har kraften att skydda de
heliga och förläna dem Anden så att de kan motstå det onda,
hålla fast vid det goda, och finna glädje i detta liv . . .

När enskilda medlemmar och familjer fördjupar sig i skrifterna
regelbundet och konsekvent, kommer dessa andra områden att
automatiskt förbättras. Vittnesbörden ökar. Beslut kommer att
stärkas. Familjer beskyddas. Personlig uppenbarelse kommer
att flöda . . .

Framgång i rättfärdighet, kraften att undvika att bli bedragen
och motstå frestelser, vägledning i våra dagliga liv, helande
av själen – detta är bara några av de löften som Herren gett
dem som tar del av hans ord” (”Ordets makt”, Nordstjärnan,
nr 6 1986, s 82–83).

Ta reda på hur Judas använde skrifterna för att hjälpa de
människor som han skrev till.

Förstå skrifterna

Judas 1

Bevarade (v 1) – Helgade,
renade från sina synder

För länge sedan blev
förutbestämda för domen
(v 4) – Syftar på dem vars
ogudaktighet var känd

Studera skrifterna 
Gör en av följande aktiviteter (A eller B) när du studerar
Judasbrevet.

Gör en teckning

1. Gör en teckning föreställande Judasbrevet 1:12–13.

2. Jämför vad som händer ett moln utan regn, ett träd utan frukt,
havsvågornas skummande toppar, och kometer som ”det
djupaste mörker väntar på”, med vad som kommer att hända
med de ogudaktiga vid Kristi andra ankomst. (Använd
Jud 1:5–7, 11, 14–15, för att få hjälp).

Lärdomar från historien

Judas visste att falska lärdomar kan leda människor in i synd
och olycka och han gav flera exempel på detta. Undersök
vart och ett av följande exempel och förklara på vilket sätt de
liknar de moln utan regn och de fruktlösa träd som nämns
i Judasbrevet 1:12.

1. Människorna i Sodom och Gomorra (se v 7–8)

2. En liknelse om hur Satan tvistar med Mikael (Adam; se v 9)

3. Kain hånade Gud, och Bileam försökte få betalt för de gåvor
han fått från Gud (se v 11)

Missbrukar vår Guds nåd till
ett liv i utsvävningar (v 4) –
De som sade att de, eftersom
Gud är barmhärtig och
förlåtande, inte behöver lyda
buden. De kan synda
när de vill och hänge sig åt
utsvävningar

Änglar som inte slog vakt
om sin höga ställning (v 6) –
Andar i föruttillvaron som
valde att följa Lucifer

Skända kroppen (v 8) –
Ge efter för omoraliska
böjelser

Förnekar högre makter,
smädar himmelska väsen
(v 8) – De förkastar Guds
ledarskap och talar ont om
honom och hans ledare

Villfarelser mot betalning
(v 11) – Syftar på att de gjorde
uppror, förnekade sanningen

Stora i orden (v 16) –
Skrytsamma

Rycka [dem] ur elden (v 23) –
Hjälpa dem att komma bort
från Satans och hans
efterföljares makt

Avsky till och med . . .
av kroppen nersölade kläder
(v 23) – Att inte ha någon
önskan att synda
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Johannes uppenbarelse
Vad handlar denna uppenbarelse om?
När många människor tänker på Uppenbarelseboken tänker de
omedelbart på profetior om de sista dagarna, odjur och andra
mysterier beskrivna med ett symboliskt språk. Uppenbarelse-
boken innehåller detta, men, som aposteln Johannes skrev i de
första verserna, den innehåller Jesu Kristi uppenbarelse till sin
tjänare för att denne skulle bära vittne om vad han såg och bära
vittne om Jesus Kristus (se Upp 1:1–2). Med andra ord liknar
huvudbudskapet i Uppenbarelseboken budskapet i de flesta
andra heliga skrifter – den uppenbarar eller undervisar om Jesus
Kristus och inbjuder oss att komma till honom.

Fundera under din läsning av Uppenbarelseboken över dess
lärdomar om Jesus Kristus. Det symboliska språket och bilderna
i denna bok kan först tyckas svåra att förstå, men du kommer
att finna att de fördjupar din insikt i Kristi mission och makt.

Historisk bakgrund

Johannes tog emot och skrev sin uppenbarelse medan han satt
som fånge på ön Patmos, i Egeiska havet. Vid denna tidpunkt
förföljdes de kristna av de romerska myndigheterna och de
flesta av Jesu apostlar hade lidit martyrdöden för sin tro. Många
andra medlemmar behandlades på ett grymt sätt i Rom och på
andra platser i det romerska riket.

Att behöva dö för Frälsaren var en högst verklig risk för de
heliga på den tiden. Mitt under sådana svåra tider är det inte
svårt att föreställa sig att kyrkans medlemmar undrade varför de
gick igenom sådana prövningar och hur Herren skulle bemöta
denna ondska på jorden – särskilt den ondska som riktades
direkt mot Herrens folk. Denna uppenbarelse från Herren till
Johannes satte in Guds plan i ett vidare perspektiv och hjälpte
de heliga på den tiden att bättre förstå de förföljelser och sken-
bara segrar för det onda över det goda som inträffar i detta
liv. De heliga i vår tid, som också funderar över striden mellan
det goda och det onda och den makt som djävulen tycks ha på
jorden, finner också uppmuntran och hopp i Uppenbarelse-
bokens budskap.

PA
LE

ST
IN

A

Medelhavet

Smyrna

Pergamon

Efesos Laodikeia

Filadelfia

Thyatira
Sardes

Ön
Patmos

Egeiska
havet

KRETA CYPERN

För vår tid
De första tre kapitlen i Uppenbarelseboken innehåller råd till
sju av kyrkans församlingar på Johannes tid, men hans råd kan
även tillämpas på vår tid. Det mesta av vad Johannes såg i sin
syn representerar händelser som kommer att inträffa i de sista
dagarna före Jesu Kristi andra ankomst och under tusenårsriket
(se 1 Ne 14:14–28). Följaktligen bör de heliga i vår tid vara
särskilt intresserade av dess budskap.

En uppmaning från Johannes
Innan Johannes förklarade vad han såg i en syn, och innan
han gav råd till kyrkorna på sin tid, sade han att vi skulle bli
välsignade om vi läser och ”hör orden i denna profetia och
bevarar [lyder] det som står skrivet i den. Ty stunden är nära”
(Upp 1:3). Under din läsning av Uppenbarelseboken bör du
allvarligt begrunda denna uppmaning att lyssna och lyda. Du
lever i en tid då de händelser som skrivits ner i denna bok
”är nära” – de har inträffat i vår tid eller kommer att inträffa
i en nära framtid.

Uppenbarelseboken 1
Jesu Kristi uppenbarelse

Vi vet inte varför Johannes befann sig på ön Patmos, men vi
vet att ön huvudsakligen fungerade som ett romerskt fängelse.
De kristna var svårt förföljda under den sista delen av det
första seklet. Johannes förvisades till ön Patmos för Guds ords
och Jesu vittnesbörds skull (se Upp 1:9). Även under dessa
omständigheter sökte Johannes Anden ”på Herrens dag”
(Upp 1:10) och såg i en förunderlig syn Jesus Kristus, vilket
vi kan läsa om i Uppenbarelseboken 1.

Förstå skrifterna

Uppenbarelseboken 1

Den förstfödde från de döda
(v 5) – Den förste som
uppstod

Väldet (v 6) – Myndighet att
härska över

A och O (v 8) – De första och
sista bokstäverna i det
grekiska alfabetet; namn på
Frälsaren

Herrens dag (v 10) – Den
kristna sabbaten (söndagen),
den veckodag som Herren
uppstod
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Studera skrifterna 
Gör aktiviteterna A och B när du studerar Uppenbarelseboken 1.

En uppenbarelse från Jesus Kristus

Skriv i din anteckningsbok vad du kan lära dig om Jesus
Kristus genom Uppenbarelseboken 1.

1. Besvara en av följande två frågor: Vad lärde du dig om Jesus
Kristus i Uppenbarelseboken 1, som du inte tidigare visste?
Vad hos Jesus Kristus gjorde störst intryck på dig, i det som
Johannes skrev om honom?

2. Varför tror du att det är viktigt att känna till detta om Jesus,
när du börjar att läsa i Uppenbarelseboken?

Att tolka viktiga symboler

Finn följande symboler i Uppenbarelseboken 1 och skriv vad
du tror att varje symbol representerar och vad den lär oss.
I Uppenbarelseboken 1:20 förklarade Herren innebörden av
några av de symboler som Johannes såg. (Du vill kanske åter
igen läsa ”Sök efter förebilder och symboliska innebörder”, s 5,
för att få hjälp med att tolka symboler.)

• Sju lampställ av guld (se Upp 1:12–13, 20; se även 3 Ne 18:24)

• Frälsarens vithet (se Upp 1:14; se även Alma 13:24)

• Sju stjärnor i Frälsarens högra hand (se Upp 1:16, 20; i Joseph
Smiths översättning av Upp 1:1–8, 20 står det ”de sju
församlingarnas tjänare” istället för de ”sju församlingarnas
änglar”)

• Frälsarens mun jämförs med ett tveeggat svärd (se Upp 1:16;
se även Hel 3:29)

• Frälsarens ansikte lyste som solen (se Upp 1:16; se även
L&F 88:7)

Uppenbarelseboken 2–3
Råd till kyrkans sju församlingar

Uppenbarelseboken 2–3 innehåller råd som Johannes gav till
kyrkans sju församlingar på hans tid. Du kommer emellertid
att lägga märke till att Johannes endast var budbäraren; orden
är Herrens råd. På samma sätt som med råden vi idag får från
kyrkans ledare var syftet med råden i Uppenbarelseboken 2–3
att uppmuntra medlemmarna att leva i enlighet med Kristi
lärdomar, för att få evangeliets välsignelser. Det bör inte vara
svårt att förstå på vilket sätt råden som ges i dessa kapitel
är tillämpliga på kyrkans medlemmar i vår tid. Lägg särskilt
märke till de löften som Herren ger till de trofasta. De är
fortfarande aktuella idag.

Förstå skrifterna

Uppenbarelseboken 2

Uppenbarelseboken 2 – Viktiga förändringar i 
Joseph Smiths översättning

I Joseph Smiths översättning av Uppenbarelseboken 2:1, 8, 12
och 18 är ordet ängel ändrat till tjänare. (Det är också ändrat
i Upp 3.) I Joseph Smiths översättning av Uppenbarelseboken
2:22 är ”lägga henne på sjukbädden” ändrat till ”kasta henne
till helvetet”. I Joseph Smiths översättning av Uppenbarelse-
boken 2:26–27 framgår det att den ”stav av järn” som Jesus
regerar med är Guds ord (se 1 Ne 15:23–24) och att han regerar
med sanning och rätt – inte med den hårdhet som vers 27
antyder.

Uppenbarelseboken 2:2 (se även Upp 2:9, 13, 19; 3:1, 8, 15) –
”Jag känner dina gärningar”

Herren gjorde det klart för var och en av församlingarna att
han ser och känner till alla deras gärningar. Han kan säga
detsamma om oss. Han känner alla våra tankar, ord och
gärningar.

Uppenbarelseboken 2:7, 11, 17, 26 (se även Upp 3:5, 12, 21) –
”Den som segrar”

Herrens löften till kyrkans församlingar har fått en annorlunda
ordalydelse, men de syftar alla på evigt liv och upphöjelse i det
celestiala riket. Det är nyttigt och intressant att läsa om de olika
sätt varpå upphöjelse beskrivs i Uppenbarelseboken 2–3.

• ”Livets träd” (Upp 2:7) syftar på evigt liv (se Upp 22:2).

• ”Livets segerkrans” (Upp 2:10) och löftet om makt (se Upp 2:27)
syftar på förmånen i det celestiala riket att få regera som
kungar och präster för alltid (se L&F 76:56).

Nikolaiterna (v 6, 15) – En
grupp människor som trodde
på vissa falska lärdomar och
som tillät – ja uppmuntrade –
omoraliska handlingar, men
som tydligen utförde dessa
i hemlighet

Den andra döden (v 11) –
Att för alltid utestängas från
Herrens närhet

Hålla fast (v 13, 25) –
Förbli trofast

Förleder (v 20) – Frestar,
leder bort

Morgonstjärnan (v 28) –
Syftar på Jesus Kristus
(se Upp 22:16)
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• Den vita stenen med ett nytt namn (se Upp 2:17) ges bara till
dem som inträder i det celestiala riket (se L&F 130:10–11).

• De som är klädda i vitt och vars namn är skrivna i livets bok
(se Upp 3:4–5) är de som är helgade och som ärver det
celestiala riket (se L&F 88:2).

• De som har Guds namn skrivna på sig (se Upp 3:12) är
själva gudar, vilket är de upphöjdas utlovade välsignelse
(se L&F 76:58).

• Att sitta med Kristus på hans tron (se Upp 3:21) är att vara
som han är. Denna välsignelse ges bara till dem som
får upphöjelse i den högsta graden av det celestiala riket
(se L&F 132:20).

Det är betydelsefullt att dessa löften om upphöjelse gavs efter
det att Herren förklarade på vilka sätt folket hade syndat.
Herren är barmhärtig och de som har syndat kan uppnå evigt
liv om de omvänder sig.

Uppenbarelseboken 3

Uppenbarelseboken 3:1 – ”Du lever, men du är död”

Äldste Spencer W Kimball, dåvarande medlem av de tolv
apostlarnas kvorum, lärde: ”Det finns många medlemmar i
kyrkan idag som tror att de lever, men de är döda inför andliga
ting . . . Deras tjänande är mera till bokstaven än till anden”
(i Conference Report, apr 1951, s 105).

Uppenbarelseboken 3:20 – ”Jag står vid dörren
och bultar”

Äldste Spencer W. Kimball, dåvarande medlem av de
tolv apostlarnas kvorum, återgav följande berättelse om
Uppenbarelseboken 3:20:

”Konstnären Holman Hunt kände sig inspirerad att fånga detta
gripande skriftställe i en målning. En dag visade han sin tavla
’Kristus klappar på dörren’ för en vän. Denne utropade plötsligt:
’Det finns ett fel på din tavla.’

’Vad då’, frågade konstnären.

’Dörren som Jesus knackar på har inget handtag’, svarade
hans vän.

’Det’, svarade mr Hunt, ’är inget misstag. Du förstår, det här är
dörren till människans hjärta. Den kan öppnas endast inifrån.’

Så är det. Jesu må stå och knacka, men var och en bestämmer
själv om han vill öppna. Anden kan inte förmå en människa att
göra något. Människan måste själv ta initiativet” (Förlåtelsens
under, s 185–186).

Davids nyckel (v 7) –
Makten att regera

Fläckat sina kläder (v 4) –
Blivit andligt oren genom
att synda

Håll fast (v 11) – Förbli trofast

Amen (v 14) – Syftar
på Kristus, betyder
”den sannfärdige”

Ömkansvärd (v 17) –
Plågad, får utstå problem

Visa iver (v 19) – Var
uppriktig och flitig

Studera skrifterna 
Gör följande två aktiviteter (A och B) när du studerar
Uppenbarelseboken 2–3.

Organisera din läsning

Herrens råd till var och en av kyrkans sju församlingar i Asien
följer detta mönster: Han upprepade en av beskrivningarna
på honom själv från Uppenbarelseboken 1: han sade till för-
samlingens medlemmar vad de gjorde som behagade honom;
han sade till dem på vilka sätt de behövde omvända sig och
han berättade för dem om vilka välsignelser de skulle få
om de var trofasta. Gör en uppställning i din anteckningsbok
enligt nedan och fyll i den med den information du finner
i Uppenbarelseboken 2–3.

Tillämpa skrifterna på ditt liv

1. Vilket råd som gavs till de sju församlingarna i Asien tror du
är mest tillämpligt på kyrkan idag? Varför?

2. Vilka av de löften som Herren gav till de sju församlingarna
(se ”Förstå skrifterna” för Upp 2) ger dig mest inspiration att
söka evigt liv? Varför?

Uppenbarelseboken 4
”Vad som skall ske härefter”

Uppenbarelseboken 4 inleder Johannes syn om framtida hän-
delser – ”vad som skall ske härefter” (v 1). Hans redogörelse
för denna syn utgör resten av Uppenbarelseboken. Även om
däri ibland hänvisas till händelser som inträffade före Johannes
tid, gjordes det för att undervisa om vad som ska hända
i framtiden.

Efesos 
(se Upp 2:1–7)

Smyrna 
(se Upp 2:8–11)

Pergamon 
(se Upp 2:12–17)

Thyatira 
(se Upp 2:18–29)

Sardes 
(se Upp 3:1–6)

Filadelfia 
(se Upp 3:7–13)

Laodikeia 
(se Upp 3:14–22)

Stad Beskrivning
av Kristus

Vad de
gjorde som
behagade

Herren

Vad de
behövde
omvända
sig ifrån

Utlovade
välsignelser
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I Uppenbarelseboken 4 beskriver Johannes den syn han hade om
Guds tron. Profeten Joseph Smith gavs tolkningen till några
av symbolerna i detta kapitel (se L&F 77:1–5).

Uppenbarelseboken 5–7
Boken med sju sigill

I sin syn såg Johannes Guds tron. Han såg också att Gud
höll en bok som var förseglad med sju sigill (se Upp 5:1). Jesus
Kristus var den ende som var värdig att öppna denna bok,
vilket han gjorde, ett sigill i taget. Allteftersom han öppnade
varje sigill såg Johannes i en syn vad de olika delarna av
boken innehöll. Uppenbarelseboken 6:1–11 redogör för öpp-
nandet av de första fem sigillen. Öppnandet av det sjätte
sigillet inleds i Uppenbarelseboken 6:12 och fortsätter till
kapitel 7. I Läran och förbunden 77:6–7 får vi veta att vart
och ett av de sju sigillen symboliserar tusen år av vår historia.
Vad sålunda Johannes såg när varje sigill öppnades var en
symbol för vad som inträffade under ett tusenårigt historiskt
förlopp – det första sigillet representerade de första tusen åren
efter fallet, det andra sigillet representerade de andra tusen
åren, och så vidare.

Förstå skrifterna

Uppenbarelseboken 5

Uppenbarelseboken 5:1, 5 (se även Upp 1:4; 2:1; 8:2) –
Vilken innebörd har siffran sju?

Siffran sju förekommer i hela Uppenbarelseboken. Johannes
skrev till exempel till sju församlingar i kyrkan (se Upp 2–3).
Han såg en bok med sju sigill (se Upp 5), sju basuner tillkänna-
gav att plågor skulle utgjutas över jorden (se Upp 8–9; 11), och
sju vredesskålar tömdes över jorden (se Upp 16). Det hebreiska
ordet för sju, sheva, är ett ord som representerar fullhet eller
fullkomlighet och ingick kanske i symboliken i Johannes redo-
görelse för sin syn. Att han skrev till sju kyrkor kan vara ett
symboliskt sätt att säga att han skrev till hela kyrkan.

Lejonet av Juda stam, skottet från Davids rot (v 5) –
Jesus Kristus (se 1 Mos 49:9; Jesaja 11:10)

(L&F 77:6).

Denna bok innehåller ”Guds uppenbarade vilja,hemligheter och gärningar”

Denna bok innehåller ”Guds uppenbarade vilja,hemligheter och gärningar”

Uppenbarelseboken 5:1–2, 5 (se även Upp 6:1, 3, 5, 7, 9, 12) –
Sigill

I forna tider blev officiella dokument, skriftrullar och uppteck-
ningar förseglade med ett vaxsigill som vanligvis bar inne-
havarens stämpel. Dokument som förseglats på detta sätt fick
endast öppnas av någon med auktoritet och i närvaro av vitt-
nen. I detta fall var ”Guds uppenbarade vilja, hemligheter och
gärningar” (L&F 77:6) upptecknade i den bok som Johannes
såg. Endast Kristus hade auktoritet och var värdig att öppna
den. Detsamma gäller det evigt livet. ”Blott han fick öppna
himlens port. Blott han oss livet bjöd” (”Jag ser långt bort en
kulle grön”, Psalmer, nr 126; kursivering tillagd).

Uppenbarelseboken 6

Uppenbarelseboken 6:1, 3, 5, 7 (se även Upp 4:6–9) –
De fyra varelserna

Dessa fyra varelser ansågs vara de högsta, eller mest mäktiga,
varelserna av sitt slag – lejonet bland de vilda djuren, oxen
(ungtjuren) bland de tama djuren (de som användes av
människor), örnen bland fåglarna och människan bland alla
levande ting. Läran och förbunden 77:2–4 ger oss inspirerade
kommentarer om dessa fyra varelser.

Uppenbarelseboken 6–7 – De sex sigillens symbolik

Nutida uppenbarelser lär oss att vart och ett av sigillen
representerar tusen år av världens historia (se inledningen
till Upp 5–7 ovan).

När det första sigillet öppnades såg Johannes en man med
en segerkrans. Han red på en vit häst och kom fram för att
segra. Äldste Bruce R McConkie sade att detta representerar
Enok, som hjälpte sitt folk att besegra sina fiender – däribland
Satan – och som upprättade en stad i renhet och rättfärdighet,
symboliserat av den vita hästen (se Doctrinal New Testament
Commentary, 3:476–478). Öppnandet av det andra sigillet
uppenbarade det våld, den död och den förödelse som ägde
rum på Noas och flodens tid.

Öppnandet av det tredje sigillet representerade en tid då
Guds folk skulle komma att drabbas av hungersnöd. Abraham
flyttade på grund av hungersnöd och historien om Jakobs
(Israels) familj påverkades starkt av den hungersnöd som rådde.
Öppnandet av det fjärde sigillet påminner oss om att tiden
mellan 1000 f Kr och Kristi födelse var en tid med många krig
bland förbundsfolket. Det var en tid då de besegrades, fördes i
fångenskap och skingrades över världen av främmande folk. Det
femte sigillet uppenbarade vad de trofasta heliga på Johannes
tid ställdes inför – att behöva offra sitt liv för sitt vittnesbörd.

De händelser som beskrivs vid öppnandet av det sjätte sigillet är
mer detaljerade. De tillhör den tidsutdelningen som förbereder
Frälsarens andra ankomst.

Hämnd för vårt blod (v 10) –
Utmäta rättvisa åt martyrerna

Svart som en tagelsäck
(v 12) – När människorna i det
forntida Israel ville visa att
de var botfärdiga så satte de
på sig en tagelsäck.
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Uppenbarelseboken 6:6 – Vad är den symboliska
innebörden i det pris som vetet och kornet såldes för?

Ett mått vete var tillräckligt för att livnära en person under en
dag. En denar var lönen för ett dagsverke under denna tid.
Detta visar att maten var dyr på grund av hungersnöden. Korn
var billigare, men det var av lägre kvalitet och användes bara
av människan under tider av hungersnöd. Bilden av en man
som höll en våg i handen, i Uppenbarelseboken 6:5, visar att mat
fördelades på ett mycket exakt sätt – vilket återigen är tecken
på hungersnöd.

Uppenbarelseboken 7:3–8 – Guds tjänare märks med sigill
på sina pannor

Det var en vanlig sed på Johannes tid att de människor som
dyrkade falska gudar satte ett märke på sina pannor (eller ibland
på sina händer) med namnet på eller symbolen för sin gud.
De som trodde på Frälsarens lärdomar satte inte något märke
på sig. Från Uppenbarelseboken 3:12 och 22:1–5 får vi veta att
de rättfärdiga får bära Guds namn. Detta antyder att de själva
är gudalika och får ”hans bild präntad i [sitt] medvetande”
(Alma 5:14). Symbolen kan beteckna för oss att deras tankar
alltid är inriktade på deras Gud – att de ”alltid minns honom”
(se L&F 20:77, 79).

Några profetiska tolkningar av beseglingen av de 144000 finns
i Läran och förbunden 77:9–11.

Studera skrifterna 
Gör minst tre av de fem aktiviteterna (A–E) när du studerar
Uppenbarelseboken 5–7.

Förklara en viktig lära

Vad är svaret på den fråga som ängeln ställde i Uppenbarelse-
boken 5:2?

Hur kan han vara bådadera?

1. Vad kallas Jesus för i Uppenbarelseboken 5:5 och 6 som
verkar ha motsatta innebörder?

2. Förklara hur vart och ett av dessa namn representerar Jesus
och hur vi samtidigt kan vara både och.

Hedra Frälsaren

1. Beskriv vad Uppenbarelseboken 5 säger att personerna i
himlen gjorde för att prisa och ära Jesus. Varför tror du att
de fortsatte att ära honom i himmelen?

2. Nämn åtminstone två sätt varpå du kan hedra Jesus här på
jorden. Ta med ett sätt som inte beskrivs i Uppenbarelseboken
5 och förklara hur du tror att din handling kan hedra honom.

Föreskriv ett botemedel

1. Vad kallades ryttaren på hästen, i Johannes syn om det fjärde
sigillet? Vad hade han tätt i sitt följe?

2. Beskriv med hjälp av Andra Nephi 9:6–14 hur bägge dessa
kan övervinnas.

Andligt beskydd i de sista dagarna

1. De händelser som Johannes såg vid öppnandet av det sjätte
sigillet strax före Kristi andra ankomst är särskilt betydelse-
fulla för de heliga idag. Han beskrev det som en vredens tid
och undrade vem som skulle kunna uthärda den (se Upp 6:17).
Hur såg Johannes att de rättfärdiga skulle bevaras på domens
dag, enligt Uppenbarelseboken 7?

2. Hur många andra, förutom de 144 000 som blev välsignade
på detta sätt, var medtagna? (Se Upp 7:9.)

3. Varför bevarades dessa människor, enligt vad som är skrivet
i Uppenbarelseboken 7:13–17? Varför skulle du vilja tillhöra
dem? (Beakta också förklaringen av ”märkta med sigill” i
”Förstå skrifterna” för Uppenbarelseboken 7:3–8.)

4. Vilka tycker du är de två mest gripande symbolerna eller
bilderna i Uppenbarelseboken 7, som du skulle kunna
använda i ett tal om andligt beskydd i de sista dagarna?
Förklara hur du kan använda dem.

Sammanfattning av de sju sigillen

Första 
sigillet

Tredje 
sigillet

Första 
årtusendet

Enok

Andra 
sigillet

Femte 
årtusendet

Femte 
sigillet

Riken

Krig och 
syndafloden

Fjärde 
årtusendet

Fjärde 
sigillet

Andra 
årtusendet

Sjätte 
årtusendet

Sjunde 
sigillet

Sjätte 
sigillet

HungersnödTredje 
årtusendet

Martyrer

Återställelse 
och 
natur-
katastrofer

Sjunde 
årtusendet

Tusenårsriket

Fo
rn

a 
d

ag
ar

Jo
h

an
n

es
D

e 
si

st
a 

d
ag

ar
n

a

Gulblek 
häst

Svart häst

Röd häst

Vit häst
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Uppenbarelseboken 8–9
Det sjunde sigillets sju änglar

Uppenbarelseboken 8 inleds med öppnandet av det sjunde
sigillet. Vad Johannes såg när det sjunde sigillet öppnats finns
upptecknat i Uppenbarelseboken 8–22. Som följande översikt
hjälper oss förstå, så tycks det sjunde sigillet vara centralt för
Uppenbarelseboken.

I Uppenbarelseboken 8 kan vi läsa om de heligas böner,
symboliserade av rök från rökelse som stiger upp mot himlen.
På grund av dessa heligas böner, som var rättfärdiga mitt
under sina svåra lidanden, kom sex änglar – en i taget – för
att döma de ogudaktiga i världen. I Uppenbarelseboken 8

Betoning i Uppenbarelseboken

Första sigillet
Första årtusendet

Händelser före fallet 5 verser (Upp 12:7–12)
Striden i himlen

Jorden blir ett
celestialt rike

11 verser (Upp 6:1–11)
Första till femte sigillet

14 verser (Upp 6:12–7:8)
Sjätte sigillet

211 verser (Upp 8–19)
Från öppnadet av det 
sjunde sigillet till Jesu Kristi 
andra ankomst

6 verser (Upp 20:1–6)
Tusenårsriket

9 verser (Upp 20:7–15)
De sista händelserna

33 verser (Upp 21:1–22:6)
Jorden blir celestial

Andra sigillet
Andra årtusendet

Tredje sigillet
Tredje årtusendet

Fjärde sigillet
Fjärde årtusendet

Femte sigillet
Femte årtusendet

Sjätte sigillet
Sjätte årtusendet

Sjunde sigillet
Sjunde årtusendet

Omarbetat efter Gerald N Lund, ”The Book of Revelation – Three Keys for Making It a Book of Revelation”,  
i A Symposium on the New Testament (1980), s 120.

Jesu 
födelse

berättas om de första fyra änglarna och Uppenbarelseboken 9
berättar om de femte och sjätte änglarna, vars domar till och
med är ännu mer dramatiska och kraftfulla än de första fyra.
Uppenbarelseboken 10 berättar om hur en sjunde ängel kommer
ner. Vad som händer vid hans ankomst skiljer sig från vad
som hände vid de första sex änglarnas ankomst.

Två ting tycks särskilt betydelsefulla i Uppenbarelseboken 9.
För det första kan vi läsa att den femte ängelns domar bara
kom över dem som ”inte bär Guds sigill på sin panna” (v 4),
som är en betoning av det andliga – och ofta fysiska – skydd
som lydnad till evangeliets förordningar skänker. En andra
sak att lägga märke till är att även om Herren sände dessa
ödeläggelser för att uppmuntra människorna till omvändelse
(se L&F 43:20–25), så var de ogudaktiga ännu inte beredda
att omvända sig när sex änglar hade ”basunerat” ut sina domar
(se Upp 9:20–21). På samma sätt som på Noas tid, och under
de sista åren av nephiternas tid i Mormons bok, blev männi-
skorna uppenbarligen så ogudaktiga att omvändelse nästan
var omöjlig.

Det finns många symboliska bilder i Uppenbarelseboken 8–9.
Som i de kapitel du tidigare har läst behöver de bilder som
Johannes använde sig av inte vara det han egentligen såg, utan
kan vara en symbolisk representation av dessa.

Uppenbarelseboken 10
Johannes uppgift

Eftersom det i Uppenbarelseboken 9 berättas om den femte
och sjätte ängeln kan det förmodas att kapitel 10 berättar om
den sjunde ängeln. Istället kan vi läsa om ”en annan väldig
ängel” (v 1) som kom ner för att undervisa Johannes om vad
som måste hända innan den sjunde ängeln blåser i sin basun
och om Johannes egen uppgift i de händelser som han såg
i de sista dagarna.

Förstå skrifterna

Uppenbarelseboken 10

Uppenbarelseboken 10:8–11 – Vad var det för ”bokrulle”
som Johannes åt?

Läran och förbunden 77:14 uppenbarar vad den lilla bokrullen
representerar. Såsom det bekräftas i Läran och förbunden 7 blev
Johannes förvandlad. Han genomgick en förändring i sin kropp
som gjorde det möjligt för honom att leva utan att åldras eller
erfara fysisk smärta. Detta gjorde att han kunde utföra den sär-
skilda mission som han fick i Uppenbarelseboken 10. I juni 1831
profeterade Joseph Smith ”att Johannes uppenbararen då var
bland de tio stammar i Israel som hade letts bort av Salmaneser,
Assyriens kung, för att förbereda dem för deras återkomst efter
sin långa förskingring” (History of the Church, 1:176).

Hemlighet (v 7) – Sådant som världen i allmänhet inte
känner till
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Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Uppenbarelseboken 10.

En missionskallelse

1. Att Johannes åt upp bokrullen (se Upp 10:8–11) representerar
hans kallelse att utföra en speciell mission åt Herren. Läs
Andra Nephi 32:3 och förklara vad du tror symboliseras av
att Johannes åt boken och varför han skulle vilja göra detta
innan han gick ut på sin mission (se även L&F 11:21–22).

2. Finn de två ord som beskriver hur Johannes upplevde att
boken smakade. Skriv vad du tror att dessa ord betyder
(se även Alma 17:4–5; 26:28–33).

Uppenbarelseboken 11
Två särskilda vittnen

Uppenbarelseboken 11 berättar att den sjunde ängeln blåste
i sin basun. Men före denna händelse såg Johannes ännu en
händelse som varade i mer än tre år. Sök efter den under din
läsning. Finn också vad som hände när den sjunde basunen
ljöd och hur detta skiljer sig från vad som hände när de andra
sex basunerna ljöd.

Förstå skrifterna

Uppenbarelseboken 11

Uppenbarelseboken 11:2–3 – ”Fyrtiotvå månader”
och 1260 dagar

I Uppenbarelseboken 11:2 står det att hedningarna ska trampa
Jerusalem under sina fötter i fyrtiotvå månader, som är det-
samma som tre och ett halvt år. Detta syftar på en tid av avfall
när Herrens verk symboliskt sett trampas under fötterna. I vers
3 står det att ”två vittnen” ska utföra en särskild mission i den
heliga staden i 1 260 dagar – vilket också är tre och ett halvt
år. Symboliskt sett såg Johannes att Herrens tjänares verksamhet
skulle motsvara avfallet och sålunda ge människorna samma
möjlighet att välja mellan Herren och hans motståndare.
Olyckligtvis, vilket detta kapitel visar, är det många som inte
lyssnar till dessa profeter.

Uppenbarelseboken 11:3–12 – ”Två vittnen”

I Läran och förbunden 77:15 uppenbaras det mer om dessa två
vittnen. Dessa två profeter har makt som Elia (se 1 Kung 17:1)

Måttstock (v 1) – En lång
rak mätsticka

Stav (v 1) – Konungslig spira,
vandringskäpp

Säckväv (v 3) – Enkelt tyg
gjort av svart gethår,
vanligtvis buren av någon
som är förkrossad

Vittnesbörd (v 7) –
Verksamhet. När de sagt
allting de behövde
undervisa och vittna om

Verop (v 14) – Någonting
ledsamt, sorg

och Nephi (se Hel 10:6–11). Deras fiender har endast makt
över dem efter det att deras mission är avslutad (se Upp 11:7).
I Uppenbarelseboken 11:4 kallas de för ”olivträd” och ”lamp-
ställ”. Äldste Bruce R McConkie sade att dessa symboliserade
deras mission att ”ge olja till lamporna åt dem som går ut för
att möta brudgummen . . . [se Matt 25:1–13; L&F 45:56–57]; och
som en lamphållare ska de för människorna stråla ut det ljus
som kommer från honom som är världens ljus” (Doctrinal New
Testament Commentary, 3:510).

Uppenbarelseboken 11:8 – ”Den stora stad som på andligt
språk kallas Sodom och Egypten”

Johannes kallade Jerusalem för ”Sodom” i Uppenbarelseboken
11:8 för att symboliskt beskriva ogudaktigheten i staden under
den tid då Jesus korsfästes, och vid alla andra tidpunkter då
invånarna förkastade Jesus och hans bemyndigade tjänare.
Johannes kallade Jerusalem för ”Egypten” för att symbolisera
den andliga fångenskap som är en följd av sådan ogudaktighet –
liksom den fångenskap Israels barn drabbades av under
Mose tid.

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Uppenbarelseboken 11.

Vittnen om Herren

Profeter vittnar inte bara om Kristus genom det de säger, utan
också genom vad de gör. Läs noggrant Uppenbarelseboken
11:3–12 och skriv upp likheterna mellan vad som hände dessa
två vittnen och vad som hände med Kristus och vad han har
gjort eller kommer att göra.

Vad skulle du säga?

1. Enligt Uppenbarelseboken 11:10, hur kände människorna
i Johannes syn inför vad de två profeterna gjorde under sin
mission?

2. Beskriv hur människor kan ha en liknande inställning till
nutida profeter.

3. Om du kunde tala med någon av de människor som Johannes
såg i en syn, eller med någon i vår tid som betraktar profeter
på ett liknande sätt, vad skulle du säga som hjälper dessa per-
soner att förstå hur profeter hjälper, istället för ”plågar” oss?

Den sjunde ängeln blåser i sin basun

I Uppenbarelseboken 8–9 står det att Johannes såg sju änglar,
som var och en blåste i en basun, och vad som hände när de
första sex änglarna blåste i basunerna. I Uppenbarelseboken
11:15–19 berättas vad som hände när den sjunde ängeln blåste
i sin basun.

1. Vad tillkännagav den sjunde basunstöten?

2. Hur skiljer sig det som hände efter det att den sjunde
basunstöten ljudit, från vad som hände efter de första sex
basunstötarna?

3. Varför tror du att de heliga lyckades övervinna detta genom
att visa tacksamhet och prisa Gud?
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Uppenbarelseboken 12
Den stora striden mellan 

gott och ont

I slutet av Uppenbarelseboken 11 kan vi läsa att när den
sjunde ängeln hade blåst i sin basun så ”tillhör herraväldet
över världen nu vår Herre och hans smorde, och han skall
vara konung i evigheters evighet” (v 15). Detta är inledningen
till tusenårsriket, en tusenårig period av fred som inträder när
de ogudaktiga gått under. Under denna tid ska Kristus regera
på jorden och ”jorden kommer att förnyas och erhålla sin
paradisiska härlighet” (Trosart 1:10). I Uppenbarelseboken 12
berättas dock inte om de villkor som kommer att råda under
tusenårsriket, vilket man skulle kunna förvänta sig. Istället
berättar Uppenbarelseboken 12–18 mer om striden mellan gott
och ont, hur Satans rike tillväxer i opposition mot Guds rike
och hur Satans riken går under som förberedelse för tusen-
årsriket. Faktum är att Uppenbarelseboken 12 berättar att
Johannes såg hur denna stora strid mellan Satans efterföljare
och Guds efterföljare inleddes i den förjordiska tillvaron och
har fortsatt genom hela jordens historia. Större delen av de
därpå följande kapitlen tar emellertid upp vad som ska hända
i de sista dagarna (se 1 Ne 14:18–22, 27).

Förstå skrifterna

Uppenbarelseboken 12

Uppenbarelseboken 12:1–6, 13–17 – Kvinnan och
gossebarnet

Joseph Smiths översättning av Uppenbarelseboken 12 hjälper
oss förstå att den kvinna som Johannes såg representerar Guds
kyrka och att den man som barnet representerar är vår Guds
och Kristi rike (se JSÖ, Upp 12:7), som skulle regera över alla
nationer med en stav av järn (se JSÖ, Upp 12:3), eller Guds ord.
Kristus själv inrättade sitt rike medan han levde på jorden.
Avfallet drev ut det ”i öknen” i många sekler, vilket innebär att
det inte var en styrande faktor i Guds barns liv på jorden under
denna tid. I de sista dagarna kommer emellertid Guds rikes
nycklar att återställas till jorden och tillfullo användas när
Kristus återvänder och regerar på jorden under tusenårsriket
(se L&F 65).

Barnsnöd och födslovånda
(v 2) – Smärtor i samband
med förlossning

Sluka (v 4) – Äta upp
(i detta fall förgöra)

Övermannades (v 8) –
Besegrades

Livnärd (v 14) – Att få det
som är nödvändigt för att
hålla sig vid liv

En tid och två tider och en
halv tid (v 14) – Detta syftar
på tre och ett halvt år

Uppenbarelseboken 12:3–4, 7–17 – En röd drake med sju
huvuden, tio horn och sju kronor

I Uppenbarelseboken 12:9 identifieras draken som Satan, djä-
vulen. Huvudet representerar hans kunskap, hornen hans makt
och kronorna representerar hans regering eller kontroll över
dem som tillåter sig att övervinnas av honom. Lägg märke till
att han enligt vers 4 ”svepte med sig en tredjedel av stjärnorna
på himlen”. Nutida uppenbarelser hjälper oss förstå att detta
representerar dem som följde honom i den förjordiska tillvaron
och som inte tilläts att få en kropp och fortsätta sitt eviga
framåtskridande (se L&F 29:36–38; Abraham 3:23–28).

Uppenbarelseboken 12:7–11 – ”Strid i himlen”

Profeten Joseph Smith sade: ”Striden i himlen ägde rum och
Jesus sade att vissa själar inte skulle frälsas. Djävulen sade att
han skulle frälsa dem alla och lade fram sina planer inför det
stora råd som röstade på Jesus Kristus. Därför gjorde djävulen
uppror mot Gud och blev nedkastad, tillsammans med alla
dem som understödde honom” (History of the Church, 6:314;
se även Moses 4:1–4; Abraham 3:23–28).

Striden mellan gott och ont tog inte slut genom Satans nederlag
i det förjordiska livet. Uppenbarelseboken 12:17 berättar för
oss att han fortsätter att strida mot Guds heliga (se även L&F
76:28–29). President Ezra Taft Benson sade: ”Vi lever i den tid
som Johannes uppenbararen förutsåg . . . Satan för krig mot
de medlemmar i kyrkan som har vittnesbörd och strävar efter
att hålla buden” (”Ordets makt”, Nordstjärnan, nr 6, 1986, s 81).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Uppenbarelseboken 12.

Vad ligger i ett namn?

Skriv upp fem olika namn eller titlar på Lucifer i Uppenbarelse-
boken 12:1–10, och förklara vad var och en av dessa lär oss
om honom för att vi ska varnas för honom och undvika hans
inflytande.

Läs om dig själv i skrifterna

1. I Uppenbarelseboken 12:7–11 berättas om striden i himlen
i det förjordiska livet. Varför är det rimligt att anta att du
tillhörde de människor som nämns i vers 11? (Se Abraham
3:23–28.)

2. Skriv ett kort stycke som beskriver vad du lärde dig om dig
själv i Uppenbarelseboken 12:11 och hur det du gjorde då kan
hjälpa dig nu.

3. Hur kan du tillämpa dessa lärdomar och principer i ditt liv nu?

Finn exempel

Profeten Joseph Smith lärde att ”alla väsen, som har kroppar,
har makt över dem som inga har. Djävulen har ingen annan
makt över oss än den vi tillåter honom” (Profeten Joseph Smiths
lärdomar, s 156). Han sade också: ”Onda andar har sina gränser
och lagar som styr dem” (History of the Church, 4:576; Nord-
stjärnan, jan 1988, s 32). President James E Faust, andre rådgivare
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i första presidentskapet, vittnade om att det finns ett ”verknings-
fullt skydd mot Lucifers och hans härskarors makt” (”Serving
the Lord and Resisting the Devil”, Ensign, sep 1995, s 7).

Finn exempel i Uppenbarelseboken 12 som visar att det som
profeten Joseph Smith och president Faust sade är sant.

Uppenbarelseboken 13
Odjur som representerar ondskan

I Uppenbarelseboken 13 beskriver Johannes på ett symboliskt
sätt den fortsatta striden mellan gott och ont. Detta kapitel
beskriver den ondska som Satan främjar på jorden likt ett
mäktigt odjur som bekämpar allt det som Guds rike står för,
och som använder sig av våld och hot för att göra detta. Odjuret
representerar också Satans ansträngningar inför Kristi andra
ankomst och det berättas att odjuret inte hejdas av sitt sår
(se Upp 13:3). Med andra ord, även om man kan förhindra ett
av Satans försök så fortsätter han eller gör nya försök.

Många människor har försökt att förklara betydelsen av
”odjurets tal” (666; v 18). Nutida profeter har inte gett en
tolkning av detta skriftställe, och kyrkans medlemmar bör
vara noga med att inte undervisa om eller stödja människo-
teorier som inte harmonierar med kyrkans lära och som inte
lärs ut av profeterna.

Uppenbarelseboken 14
Skördetid på jorden

Medan Uppenbarelseboken 13 berättar om kraften och
tillväxten i Satans riken kan vi i Uppenbarelseboken 14 läsa
om Guds rikes återställelse och kraftiga tillväxt i de sista
dagarna. Denna period jämförs med en skördetid, då alla goda
grödor ska samlas in och förvaras, medan allt det som inte är
användbart ska förgöras – huggas ner, plöjas ner och brännas.
Ett syfte med att upprätta Guds rike på jorden i de sista
dagarna är att varna jordens människor för denna skördetid,
eller domedag, som kommer att äga rum vid Kristi andra
ankomst. Om vi är varnade kan vi förbereda oss genom att
frambringa god frukt, eller goda gärningar, som gör att vi
tryggt kan insamlas hos Gud.

Förstå skrifterna

Uppenbarelseboken 14

Uppenbarelseboken 14:1 – Att ha sin Faders namn
skrivet på pannan

Se ”Förstå skrifterna” för Uppenbarelseboken 7:3–8 (s 168).

Uppenbarelseboken 14:1–5 – ”En första skörd åt Gud”

I det forntida Israel förde folket sin första och bästa skörd till
templet som en offergåva till Gud. Genom att ge denna ”första
skörd” visade israeliterna för Herren att han var viktigast
i deras liv. De 144 000 män som beskrivs i Uppenbarelseboken
14:1–5 hade gjort med sina liv det som de forntida israeliterna
hade gjort med sina skördar – de hade gett Herren det första
och det bästa av sin lydnad (såsom det beskrivs i verserna 4–5).
Sålunda var de ”en första skörd” av Herrens folk på jorden.

Friköpta (v 3–4) – Återlösta,
frälsta (friköpas från slaveri
eller fångenskap)

Befläckade (v 4) – Okyska

Jungfrur (v 4) – Sexuellt rena

Vredens vin (v 8, 10, 19) –
Domen

Otukt (v 8) – Sexuella
relationer mellan ogifta

Guds vredes vin (v 10) –
Förfärliga domar

Skära (v 14–19) – Lie, böjt,
skarpt blad som används för
att hugga ner sädesstjälkar

Skära

Vinpress (v 19–20) – Plats
där saften avlägsnades
från frukten genom att man
trampade på den

Vinpress
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Uppenbarelseboken 14:6–7 – ”Jag såg en annan ängel . . .
[som] hade ett evigt evangelium att förkunna för jordens
invånare”

President Gordon B Hinckley citerade delvis Uppenbarelse-
boken 14:6 och sade: ”Den ängeln har kommit. Han heter
Moroni. Det är hans röst som talar till oss från stoftet och ger
oss ännu ett levande vittne om att Herren Jesus Kristus ver-
kligen lever” (Nordstjärnan, jan 1996, s 70). Hans avsikt är att
förbereda folket för Herrens ankomst (se L&F 133:17–19).

Som uppfyllelse av Johannes syn besökte Moroni vid skörde-
tidens inledning först profeten Joseph Smith i hans hem, och
berättade för honom om en bok som skulle vara, med president
Ezra Taft Bensons ord, ”det redskap som Gud skapade för att
’svepa över jorden såsom en flod för att samla [hans] utvalda”
som förberedelse för Herrens ankomst (se Moses 7:62 och
Nordstjärnan, jan 1989, s 3).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A och två av de andra aktiviteterna (B–D) när du
studerar Uppenbarelseboken 14.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Uppenbarelseboken 14:6–7

1. Läs ”Förstå skrifterna” för Uppenbarelseboken 14:6–7. Du vill
kanske markera eller skriva någonting i eller bredvid dessa
verser som grundar sig på vad du har läst.

2. Använd Uppenbarelseboken 14:6–7 och skriv vad du skulle
berätta för någon som frågar vem och vad figuren överst på
våra tempel representerar.

Förklara symboliken

Föreställ dig att några som undersöker kristendomen ber dig
att förklara betydelsen av Uppenbarelseboken 14:1–5. De vill
särskilt veta om det finns medlemmar i kyrkan som har vår
himmelske Faders namn skrivet på pannan. Skriv vad du skulle
säga till dem om vad det egentligen innebär att ta på sig Guds
namn och vad pannan kan symbolisera. Ta med någonting om
hur de 144000 männen visade att de verkligen hade tagit på sig
sin Faders namn (se v 4–5).

Viktiga uppdrag

1. Sex olika änglar omtalas i Uppenbarelseboken 14. Var och en
tycks ha en särskild uppgift. Skriv i din anteckningsbok upp
de verser som beskriver de uppdrag som varje ängel fick.
Beskriv sedan vad varje ängel förväntas göra. (Var och en av
dessa änglar kan representera en hel grupp av änglar eller
himmelska budbärare.)

2. Välj ut två av dessa änglalika uppgifter och beskriv hur du
skulle känna dig om du hade fått dem. Förklara varför du
skulle känna på detta sätt.

3. Läs Läran och förbunden 11:1–4, 27 och skriv i din anteck-
ningsbok vilka änglalika uppgifter som påminner mest om
de uppgifter Herren har gett till dig.

”Ta din skära och skörda”

I Uppenbarelseboken 14 berättas om en skörd som föregår
Kristi andra ankomst. Läs var och en av följande skriftställehän-
visningar och skriv vad de lär om vad som kommer att hända
under skörden och syftet med densamma: Uppenbarelseboken
14:14–19; Alma 26:5–7; Läran och förbunden 12:1–4; 29:7–12;
33:2–7; 45:1–5; 86:1–7; 88:84–85, 94.

Uppenbarelseboken 15
En syn om den celestiala världen

Även om Uppenbarelseboken 4–22 anses utgöra en enda syn
så förändras scenariot ibland i synen. Uppenbarelseboken 15
markerar en scenförändring. I denna syn såg Johannes ”ett
glashav blandat med eld” (v 2) där de som övervann ”odjuret”
(Uppenbarelseboken 13) levde. Läran och förbunden 130:6–7
talar om för oss att himlakroppar ”som liknar ett hav av glas
och eld” befinner sig ”i Guds närhet”. President Brigham
Young sade: ”Denna jord kommer att bli en celestial kropp –
som ett hav av glas” (Discourses of Brigham Young,
sammanst av John A Widtsoe [1941], s 101). Johannes såg
hur de som bodde där sjöng lovsånger till Gud. Han såg också
ett tempel där som var fyllt med Guds härlighet. Ut från
templet kom sju änglar, klädda i vitt. Deras uppgift beskrivs
i Uppenbarelseboken 16.

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Uppenbarelseboken 15.

En bra fråga

1. I Uppenbarelseboken 15 har Johannes upptecknat orden
till en sång som han hörde sjungas i den celestiala världen.
Hur skulle du vilja besvara den fråga som ställs i vers 4,
med tanke på vad som sägs efter frågan?
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2. Om frågan är så självklar som sången tycks indikera, varför
kämpar så många människor med att hedra och förhärliga
Herren i sitt liv?

3. När är det troligast att du känner på samma sätt som dessa
sångare? Vad kan du göra för att oftare behålla denna känsla
och detta perspektiv i ditt liv?

Uppenbarelseboken 16
Sju änglar tömmer ”Guds vrede”

I Uppenbarelseboken 15 berättas att Johannes såg sju änglar
komma ut från templet i Guds närvaro. Var och en gavs en
skål, ”full av Guds vrede” (Upp 15:7). Uppenbarelseboken 16
beskriver hur var och en av dessa änglar tömmer ut Guds
vrede över jorden, vilket för med sig Guds domar och straff
över de ogudaktiga.

En del av det som står i Uppenbarelseboken 16 påminner om
Uppenbarelseboken 8–9. Kom ihåg att i Uppenbarelseboken 12
så hade Johannes en syn som sträckte sig bakåt i tiden och
visade honom sådant som ledde fram till vad han såg i Uppen-
barelseboken 8–11. Följaktligen kanske Uppenbarelseboken 16
repeterar något av det han såg tidigare, men denna gång visas
det av andra skäl. I Uppenbarelseboken 16 såg Johannes till
exempel vilken uppgift odjuret, Satan, har i dessa domar i de
sista dagarna.

I Uppenbarelseboken 9 berättas det i ett flertal verser om
striden efter det att den sjätte ängeln blåst i sin basun.
I Uppenbarelseboken 16, efter det att den sjätte ängeln tömt
sin plåga, såg Johannes att odjuret samlade människorna till
Harmagedon (se v 14–16), vilket är platsen för den sista stora
striden före Kristi andra ankomst. Nästa händelse i Uppen-
barelseboken 16 är att den sjunde ängeln, på samma sätt som
den sjunde ängeln i Uppenbarelseboken 11, tillkännager att
”det har skett” (Upp 16:17), eller att tidpunkten för Kristi
andra ankomst är inne. Detta är ett högst förfärligt ögonblick
för dem som vägrade att omvända sig under de tidigare
domarna, men en härlig tid för de rättfärdiga.

I Uppenbarelseboken 16 berättas att Johannes ser att den
sista händelsen vid Frälsarens ankomst är att Babylon som
representerar djävulens riken ska förgöras. Ödeläggelsen av
djävulens riken var godhetens stora seger i striden mot det
onda, vilket har varit ett tema sedan Uppenbarelseboken 12.
Ödeläggelsen beskrivs i Uppenbarelseboken 17–18.

Uppenbarelseboken 
17–18

Babylons fall, den stora skökan

I Uppenbarelseboken 14 berättas att Johannes hör en ängel
förkunna att Babylon ska förgöras (se v 8). Uppenbarelseboken
16:19 inleder redogörelsen för denna undergång och i Uppen-
barelseboken 17–18 ges en beskrivning som är mer detaljerad.
Som i andra delar av Uppenbarelseboken beskrivs Babylons
undergång med ett symboliskt språk.

Babylon var huvudstad i det forntida Babylonien, men i
skrifterna syftar namnet ofta på hela nationen. I Gamla
testamentet kan vi läsa att babylonierna erövrade Juda rike
och förde många av israeliterna i fångenskap till Babylon.
Staden Babylon var mycket stor och folket i staden var mycket
rika. De visade sin rikedom med prydligt utsirade byggnader,
kläder och genom sina fritidsysselsättningar. De dyrkade också
avgudar. På grund av Babylons världslighet, och eftersom
det var en plats där Israels barn hölls fångna, använde Herren
ofta namnet Babylon i skrifterna för att beteckna synd,
världslighet, djävulens inflytande på jorden och den andliga
fångenskap som följer på detta (se L&F 1:16; 133:5, 7, 14).
Babylon är motsatsen till Sion, liksom dess värderingar
(se Moses 7:18).

Förstå skrifterna

Uppenbarelseboken 17

Sköka (v 1, 5, 15–16) –
En person som tar emot
pengar för att göra omoraliska
handlingar. I det här fallet
symboliserar det Babylon eller
världen

Otukt (v 2, 4) –
Omoraliska handlingar;
också avgudadyrkan

Hädelse (v 3) – Att säga
eller göra sådant som visar
bristande respekt för Gud
och allt han värderar

Skändligheter (v 4–5) –
Något som är avskyvärt,
motbjudande och stötande

Undergång (v 8, 11) – Fördärv,
ödeläggelse (se L&F 76:31–38)

Utblottad (v 16) – Ödelagd,
förstörd
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Uppenbarelseboken 17:8 – Odjuret som ”var men är
inte mer”

Dessa märkliga ord tycks syfta på djävulen, eller någon som
helt har överlämnat sig i djävulens tjänst, och låter som motsat-
sen till vad Johannes fick lära sig om Jesus Kristus i Uppenba-
relseboken 1:4, 8. Även om djävulen kommer att leva för evigt
är han ologisk, instabil och totalt opålitlig (se Alma 30:60).
Jesus Kristus är emellertid Gud ”i går, i dag och evinnerligen”
(Mormon 9:9), och är inte bara mäktig, utan också logisk och
alltid pålitlig. Följaktligen kan vi inrikta vår tro på honom.

Uppenbarelseboken 18

Studera skrifterna 
Gör följande aktivitet när du studerar Uppenbarelseboken 17–18.

Ta reda på vad skrifterna betyder

Ibland kan man tolka en symbol eller ett svårt skriftställe genom
att söka efter ledtrådar i verserna före och efter.

1. Jämför Uppenbarelseboken 17:1–2, 6, 18 med Uppenbarelse-
boken 18:2–3, 24 och skriv i din anteckningsbok vad ”skökan”
eller kvinnan i Uppenbarelseboken 17 symboliserar.

2. Hur hjälper dig Uppenbarelseboken 17:15 att förstå
Uppenbarelseboken 17:1?

3. Uppenbarelseboken 17:3 talar om ett odjur med sju huvuden
och tio horn. Vad symboliserar hornen, enligt Uppenbarelse-
boken 17:12?

Vid andra tillfällen kan du behöva vända dig till andra böcker
i skrifterna för att få ytterligare information. När du gjort en
tolkning (enligt steg 1–5), vill du kanske markera dina skrifter
på ett sätt som leder dig till denna tolkning nästa gång du
studerar dessa kapitel. Du kan till exempel göra en hänvisning
som är till hjälp i dina fotnoter eller skriva en tvärhänvisning
i marginalen bredvid versen.

4. För att bättre förstå Uppenbarelseboken 17 ska du först läsa
Första Nephi 14:9–17. Skriv upp vad du har lärt dig om vad
odjuret symboliserar och vad kvinnan gjorde före den tid
som omtalas i Uppenbarelseboken 17.

5. Hur hjälper dig Läran och förbunden 133:14 att förstå vad det
innebär att följa Herrens befallning i Uppenbarelseboken 18:4?

Det finns tillfällen då det är svårt att finna ytterligare infor-
mation i skrifterna. Anden måste uppenbara meningen för dig
när du tar dig tid att begrunda. Ett lämpligt sätt att begrunda
symboliskt språk är att ta sig tid att visuellt föreställa sig bil-
derna och sedan skriva ner en beskrivning av dem. Ställ frågor
av följande typ: Vilka är de mest centrala kännetecknen hos
symbolen? Vilken känsla eller budskap förmedlar dessa känne-
tecken? Hur lyder det andliga budskapet? Dessa enkla tankar

Strödde jord på huvudet
(v 19) – Ett tecken på sorg
under bibliska tider

Upprättelse (v 20) – Att ta
hämnd, ge vad de har
förtjänat för sin ogudaktighet
mot andra

uppmuntrar ofta till att begrunda på ett sätt som inbjuder till
en anda av insikt och förståelse. Försök använda dem när du
avslutar stegen 6–7.

6. Vad lär dig beskrivningen av kvinnan i Uppenbarelseboken
17:4 om vad Babylon representerar?

7. Med tanke på vad du har lärt dig, varför är en sköka en
lämplig symbol för Babylon? (Du kan begrunda informatio-
nen som ges i inledningen och i ”Förstå skrifterna”.)

Uppenbarelseboken 19
Kristi andra ankomst

Den sista händelse som inträffar vid Babylons undergång, och
allt det den står för, är ankomsten av ”Konungarnas konung
och herrarnas herre” (Upp 19:16), han som är Jesus Kristus,
som ska hämta odjuret och kasta ut honom. En redogörelse
för denna händelse finns i Uppenbarelseboken 19. Johannes
började först uppteckna händelsen i Uppenbarelseboken
11:15–19, men fick sedan i större detalj se de händelser som
ledde fram till denna och de ogudaktigas undergång vid Jesu
Kristi ankomst. Från och med Uppenbarelseboken 19 till slutet
av boken upptecknar Johannes händelser som inträffar vid
Jesu Kristi andra ankomst och därefter.

Förstå skrifterna

Uppenbarelseboken 19

Uppenbarelseboken 19:7–9 – Lammets bröllop och
bröllopsmåltid

I Uppenbarelseboken 12 kan vi läsa att kyrkan symboliseras av
en kvinna. Vid mer än ett tillfälle hänvisade Jesus till sig själv
som en brudgum som ska gifta sig med kvinnan (se Jesaja 54:5;
Matt 22:2–14; Luk 5:34). Detta symboliska bröllop påminner oss
om att vi har en förbundsrelation till Herren och att han tar
hand om kyrkan som en fullkomlig make som vi kan förlita oss
på (se Ef 5:25).

Bröllopsmåltiden är en fest som firar bröllopet. Bilden av en
fest påminner oss om att Jesu Kristi evangelium tillfredsställer
den andliga, känslomässiga, sociala och fysiska hungern, eller
behoven, hos alla Adams och Evas efterkommande. Att inbjuda
andra och att förbereda sig för denna stora måltid är ett viktigt
budskap i de sista dagarna (se L&F 27:5–14; 58:8–12; 65:2–3).

Halleluja (v 1, 3–4, 6) –
Prisa Herren!

Trampa vinpressen (v 15) –
Se hjälpen och teckningen
i ”Förstå skrifterna” för
Uppenbarelseboken 14 (s 172)
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Uppenbarelseboken 19:9, 17–21 – Två måltider

Två måltider nämns i Uppenbarelseboken 19. Det är inte samma
måltid även om de äger rum vid ungefär samma tidpunkt i
jordens historia. Den första måltiden, Lammets bröllopsmåltid,
är den måltid som nämns i det föregående avsnittet. Den
andra måltiden, ”Guds stora måltid” (v 17), är en symbol som
påminner oss om de ogudaktigas undergång. Vidare påminner
den oss om att om vi sätter vår lit till denna världens ting och
vägrar att tro på ett liv efter döden, är den enda framtid vi har
att se fram emot den som gäller för alla levande varelser på
jorden – nämligen död, förruttnelse och att rovfåglarna kommer
att äta av vårt kött. I motsats till detta förkunnar evangeliet
seger över graven och möjligheten till evig lycka.

Uppenbarelseboken 19:15, 21 – ”Ut ur hans mun
kom ett skarpt svärd . . . och han skall valla dem med
en stav av järn”

Svärdet och staven av järn syftar båda på Guds ord (se Heb 4:12;
1 Ne 15:23?24). Även om Jesu regler kan låta hårda så är de inte
hårda. De är bestämda, kraftfulla och tränger in i människans
innersta för att hjälpa henne till bestående förändring eller
fullkomlig medvetenhet om sin skuld (se 1 Ne 16:2; Alma 31:5;
3 Ne 11:3).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Uppenbarelseboken 19.

Gör en inbjudan

1. Rita eller skriv i din anteckningsbok en inbjudan till någon
av de händelser som beskrivs i Uppenbarelseboken 19:7–9.
Ta med varje viktig detalj, vad som kommer att hända, hur
gästerna ska klä sig och vad de behöver för att komma in på
festen. Läs och använd Matteus 22:2–14; Andra Nephi 9:50–51;
Läran och förbunden 27:5–14 och 58:8–9 för att få hjälp med
hur inbjudan ska formuleras.

2. Vem är det, enligt Läran och förbunden 65:1–5, som bjuder
in till dessa stora händelser som omtalas i Uppenbarelse-
boken 19:7–9?

Använd ett skriftställe för att besvara
frågor

1. En av dina kristna vänner som inte är medlem i kyrkan tror
inte på nutida profeter och undrar hur vi kan påstå att det
finns profeter i kyrkan. Använd Uppenbarelseboken 19:10
när du redogör för din tro på profeter (se även 4 Mos 11:29).

2. Använd Uppenbarelseboken 19:10 för att förklara källan till
ett äkta vittnesbörd (beakta också 1 Kor 2:11; Alma 5:45–46).

Varför röd?

1. Johannes beskrev Jesu klädsel som röd vid hans andra
ankomst (se Upp 19:13). Läs Läran och förbunden 19:16–19
och 133:46–51, och förklara sedan vad dessa röda kläder
symboliserar.

2. Vilken färg på sina kläder har de, som kommer tillsammans
med Jesus vid hans andra ankomst? Vad representerar denna
färg? (Se Upp 19:8, 14.)

Uppenbarelseboken 20
Tusenårsriket

Jesu Kristi ankomst i härlighet och Babylons undergång
utgör inledningen till en period i vår himmelske Faders plan
för denna jord som kallas för tusenårsriket. Även om ordet
tusenårsrike inte används i Uppenbarelseboken 20 så nämner
Johannes klart och tydligt dessa tusen år.

Förstå skrifterna
Uppenbarelseboken 20

Uppenbarelseboken 20:4 – Vilka sitter på tronerna med
rätt att döma?

Detta syftar troligen på de Herrens tjänare som Herren sade
skulle döma tillsammans med honom på den yttersta dagen
(se 1 Ne 12:9–10; 3 Ne 27:27).

Uppenbarelseboken 20:4–6 – Den första uppståndelsen

För ytterligare information om vilka som deltar i den första
uppståndelsen, se Mosiah 15:21–26; Läran och förbunden 76:64,
70 och 88:95–98.

Avgrunden (v 1, 3) –
Yttre mörkret, den framtida
boningsplatsen för Satan
och förtappelsens söner
(se L&F 76:31–38)

Höga slätten (v 9) –
Detta syftar på en stor del
av världen
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Uppenbarelseboken 20:7–10 – Gog och Magog

Namnen Gog och Magog användes först i Hesekiel 38–39. De
syftar på de nationer som strider mot Herren före hans andra
ankomst. De används i Uppenbarelseboken 20 för att syfta
på dem som följer Satan vid slutet av tusenårsriket och som
kämpar mot Herren.

Studera skrifterna 
Gör följande två aktiviteter (A–B) när du studerar Uppenbarelse-
boken 20.

Vad står det?

1. I Uppenbarelseboken beskrivs de sista dagarna före Kristi
andra ankomst i nästan femton kapitel, men det är bara i ett
kapitel, kapitel 20, som tusenårsriket beskrivs (se översikten
”Betoning i Uppenbarelseboken”, s 169). Johannes beskriv-
ning av tusenårsriket berättar inte för oss hur människorna
kommer att leva eller vad de kommer att göra. Förklara varför
du tror att det skrevs så mycket om vad som skulle äga rum
före tusenårsriket, men nästan ingenting om händelserna eller
aktiviteterna under tusenårsriket.

2. Även om vi inte får veta mycket i Uppenbarelseboken om
vad människorna gör under tusenårsriket får vi en del mycket
viktig information om denna betydelsefulla epok i jordens
historia. Skriv upp alla de sanningar som har med tusenårs-
riket att göra i Uppenbarelsebokens tjugonde kapitel. Använd
dig av fullständiga meningar och anteckna i vilken vers som
varje sanning förkunnas.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Uppenbarelseboken 20:12–13

1. Skriv upp sanningar från Uppenbarelseboken 20:12–13 som
du tror att varje person på jorden skulle vilja veta innan
han eller hon dör. Förklara varför du tror att alla människor
skulle vilja veta detta.

2. Vilken ytterligare insikt ger oss Andra Nephi 9:10–16 om
vad som händer när böckerna öppnas, såsom det beskrivs
i Uppenbarelseboken 20:12–13?

3. Använd dig av vad du har lärt dig under denna aktivitet
genom att välja ett av följande uttalanden och skriva upp vad
du skulle säga till en person som sade:

• ”Om man syndar är det lätt att bli förlåten och att slippa
konsekvenserna.”

• ”Eftersom Gud älskar alla människor blir inte domedagen
så svår.”

• ”Ingen är fullkomlig och jag är bättre än de flesta jag
känner. Varför ska jag då oroa mig över domen? Det hindrar
mig bara från att ha lite roligt.”

• ”Vad du gör spelar ingen roll om du inte skadar andra.”

Uppenbarelseboken 
21–22

Jorden blir en celestial värld

I dessa två sista kapitel i Uppenbarelseboken kan vi läsa om
vad Johannes såg i en syn om jordens framtid efter tusenårs-
riket, då den kommer att bli en celestial värld för dem som bor
på den. Han gav oss också sitt vittnesbörd om att det han såg
är sant. När du läser om vad Johannes skrev om det celestiala
riket, och hur underbart det blir att vistas där, fundera då
på vad som krävs för att komma dit. Är det värt att uppfylla
kraven för att få en sådan härlighet?

President Brigham Young gav oss ett sätt att fundera över vad
som står i Uppenbarelseboken 21–22 med dessa ord: ”Vi talar
om våra prövningar och svårigheter här i livet. Men anta
att ni kunde se er själva tusentals och miljontals år efter det
att ni visat er trogna er religion under de få korta åren här
i tiden, och har fått evig frälsning och en härlighetskrona i
Guds närhet. Se sedan tillbaka på ert liv här, och se de förluster,
kors, besvikelser och sorger . . . skulle ni vara tvungna att
utbrista: ’Vad spelar allt detta för roll? Det var ju bara för en
kort tid, och nu är vi här. Vi har varit trofasta under några
få ögonblick på jorden, och nu åtnjuter vi evigt liv och evig
härlighet, med makt att framåtskrida inom all obegränsad
kunskap och genom de oräkneliga stadierna av utveckling,
och kan glädja oss åt godkännande leenden från vår Fader och
Gud och från Jesus Kristus’” (Kyrkans presidenters
lärdomar – Brigham Young, s 178).
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Förstå skrifterna

Uppenbarelseboken 21

Uppenbarelseboken 21:2 – Det nya Jerusalem

Det nya Jerusalem som omtalas i Uppenbarelseboken 21 är inte
samma stad som ska byggas på den amerikanska kontinenten
som en del av de sista dagarna och Jesu Kristi andra ankomst
(se Trosart 1:10). Det syftar på det celestiala riket.

Uppenbarelseboken 21:11–25 – Beskrivningen
av Guds stad

Om du tar dig tid att fundera över de dimensioner som Johannes
anger för Guds stad skulle du inse att han beskrev en stad vars
storlek är mer omfattande än någonting som människan någon-
sin har skapat. Vidare förmedlar beskrivningen av de dyrbara
metallerna och ädelstenarna en skönhet som trotsar all beskriv-
ning. Men den härligaste delen är Guds närvaro, som tar bort
behovet av ett tempel eller till och med av ljus (se v 22–23).

Uppenbarelseboken 22

Uppenbarelseboken 22:2, 14 – Livets träd

Efter Adams och Evas fall var vägen till livets träd stängd för
att de skulle få tid att omvända sig, bli prövade och på alla sätt
förbereda sig för att ta emot denna stora välsignelse (se Alma
12:22–26; 42:2–5; Moses 4:31). Johannes förutsåg att frukten från
livets träd var tillgänglig för alla människor i den celestiala
världen. Tillgången till livets träd visar att fallets följder helt
har övervunnits på denna plats.

Uppenbarelseboken 22:17 – ”Kom!”

Såsom det framhålls i inledningen till denna bok (se s 164), är
huvudsyftet med Uppenbarelseboken att inbjuda oss att komma
till Kristus. Avslutningen av boken – särskilt Uppenbarelse-
boken 22:17 – framhåller igen denna inbjudan.

Uppenbarelseboken 22:18–19 – Lägg inte till eller ta bort
något av bokens ord

En del använder Uppenbarelseboken 22:18–19 för att försvara
tanken på att det inte kan komma några fler uppenbarelser eller
skrifter efter Bibeln, eftersom detta innebär att vi lägger något
till Bibeln. På detta sätt försöker de väcka misstro mot Mormons
bok, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan.

Emellertid skrev Mose detsamma om sina böcker (se 5 Mos 4:2).
Om dessa ord av Mose skulle tolkas på samma sätt som en
del har tolkat det som Johannes skrev, så skulle det inte finnas
någon Bibel efter de första fem böckerna. Johannes, liksom
Mose, hänvisade helt enkelt till det som Gud hade befallt honom
att skriva – Uppenbarelseboken.

Var och en kan ta reda på sanningshalten i dessa nutida uppen-
barelser och skrifter genom att fråga Gud själv om de är sanna
(se Matt 7:7–11; Jak 1:4–5).

Förbannelse (v 3) –
Syftar på följderna av
Adams och Evas fall

Skottet från Davids rot och
hans ättling (v 16) – En ättling
till David och rättmätig
kung av Israel; Jesus Kristus

Guds tält (v 3) – Guds tabernakel, hans boningsplats

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Uppenbarelseboken 21–22.

Gör en affisch

Välj en vers från Uppenbarelseboken 21–22 som du tror gör sig
bra på en affisch och som påminner dig om vara trofast mot
Herren och hans lärdomar. Förklara varför denna vers inspirerar
dig och gör en liten skiss som visar hur du skulle vilja att
affischen ser ut.

Vilka är dessa människor?

1. Läs och jämför Uppenbarelseboken 7:9, 13–17 med Uppen-
barelseboken 21:1–4 och berätta vilka som är invånare i den
heliga stad som Johannes såg. (Du vill kanske också läsa
Uppenbarelseboken 22:11–14.)

2. Vilka får, enligt Uppenbarelseboken 21:8 och 22:15, inte vara
med i den heliga staden? (Förvissa dig om att du förstår vad
alla ord i dessa verser betyder.)

Störst intryck

Äldste Bruce R McConkie sade i ett tal om Uppenbarelseboken:
”Ingenstans i de skrifter som nu finns bland människorna finns
det sådana träffande och övertygande förklaringar till varför vi
måste övervinna världen, och de välsignelser som följer därav . . .
Lärdomarna i detta inspirerade verk ger i sanning några av de
främsta impulserna till personlig rättfärdighet som för närva-
rande finns någonstans i de heliga skrifterna” (”Understanding
the Book of Revelation”, Ensign, sep 1975, s 89).

Skriv, som stöd till det äldste McConkie sade, två eller fler ting
som gjorde störst intryck på dig i Uppenbarelseboken och som
inspirerar och motiverar dig att leva ett rättfärdigt liv.

”Kom, Herre Jesus”

Läs Uppenbarelseboken 22:20. Fundera över vad du har lärt
dig under dina studier av Nya testamentet och skriv ner ditt
vittnesbörd om Jesus. Ta med varför du skulle vilja instämma
i Johannes bön om att Jesus ska komma.

Du får gå in, om
You have kept the covenants

which you have entered into with
the Lord and are made spotless and

pure before the Lord.
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