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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


