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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.
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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)
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andra ankomst

(v 21–55)
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Löften till
de rättfärdiga


