
66

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.
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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.



70

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.


