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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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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.


