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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

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

F örstå 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

F örstå 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

F örstå 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

F örstå 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.

F örsta 
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).

F örstå 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 . . .”

F örstå 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.


