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3. Vad ville fariseerna och saddukeerna ha, istället för det slags
vittnesbörd som de hade? Vad sade Jesus om deras önskemål?
(Se Matt 16:1–4.)

4. Varför var det vittnesbörd som Petrus fick mera kraftfullt
och övertygande än det ”vittnesbörd” som fariseerna och
saddukeerna bad om?

Följ Jesus

I Matteus 16:24–28 kan vi läsa vad Jesus lärde sina lärjungar om
vad det innebär att följa honom. Tala om för var och en av
följande situationer vilka meningar eller verser du skulle vilja
använda till var och en av följande situationer:

1. Du erbjuds ett stipendium till ett universitet för att spela med
i ett idrottslag. Enda villkoret är att du samtycker till att
inte gå på mission, eftersom de tycker att det skulle skada
din idrottsliga utveckling.

2. Du får huvudvärk av att fasta och du tycker inte att fastan
gör någon nytta. Ingen är hemma som hindrar dig från att äta
och därför går du till köket.

3. Du erbjuds ett arbete med hög lön, men det hindrar dig från
att komma till kyrkan varje söndag och kräver att du tillbringar
en hel del tid borta från familjen. Mannen som erbjuder dig
arbetet lovar att det bara varar i 10–12 år. Han säger: ”Om du
helhjärtat ägnar dig åt detta kommer du att till slut ha skaffat
dig en stor förmögenhet som du kan använda till att göra vad
du vill med familjen och uträtta saker för din kyrka.”

4. En elev i skolan har fått en kopia (med svar) på ett mycket
viktigt kommande prov. En grupp elever samlas för att studera
det. De har inbjudit dig.

Matteus 17
Härlighetens berg

I Matteus 16 står det att Jesus lovade Petrus himmelrikets
nycklar. Matteus 17 berättar om det tillfälle då Petrus, Jakob
och Johannes tog emot dem. Dessa nycklar inbegriper rätten
att utföra frälsningens förordningar på ett sätt som är godtag-
bart för Gud och att administrera Jesu Kristi kyrka på jorden.
En händelse liknande den i Matteus inträffade i vår tid när
profeten Joseph Smith tog emot rikets nycklar till denna tids-
utdelning i templet i Kirtland år 1836 (se L&F 110). Sedan
dess har nycklarna getts genom ordination till varje president
för kyrkan.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 17
Matteus 17:1–23 – Markus 9:2–32; Lukas 9:28–45

Förstå skrifterna

Matteus 17

Matteus 17:1 – Varför inbjöds bara Petrus, Jakob och
Johannes till att ta del av denna upplevelse?
President Joseph Fielding Smith förklarade: ”Petrus, Jakob
och Johannes utgjorde kyrkans första presidentskap på sin tid”
(Frälsningens lära, del 3, s 128). Följaktligen gick de upp på
härlighetens berg för att ta emot de nycklar som var nödvändiga
för att utföra det arbete till vilket de kallats.

Matteus 17:10 – Vad lärde sig lärjungarna om Elias?
När Petrus, Jakob och Johannes begav sig med Jesus till berget
och såg Mose och Elia, blev de påminda om en profetia om att
Elia skulle komma före Messias (se Matt 17:10). De var förvirr-
rade eftersom det de just bevittnat på berget bevisade att Jesus
var Messias, men han kom innan Elia visade sig på berget, inte
efter. I Jesu svar, som finns nedtecknat i Joseph Smiths över-
sättning, förklaras att Elias är en titel som hänvisar till mer än
en person. Johannes döparen var en Elias som ”redan kommit”
som förelöpare för att ”bereda vägen” för Frälsarens första
ankomst. En annan Elias skulle komma i de sista dagarna för
att ”återställa allting” (se JST, Matt 17:10–14). President Joseph
Fielding Smith lärde: ”Joseph Smith är en Elias eftersom han
beredde vägen för vår Herres andra ankomst” (Answers to
Gospel Questions, sammanst av Joseph Fielding Smith jr, 5 del
[1957–1966], 4:194).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A och antingen B eller C när du studerar
Matteus 17.

Förvandlades (v 2) – Syftar
på det tillstånd i vilket en
persons kropp tillfälligt
förändras för att han eller hon
ska kunna vistas i himmelska
varelsers närhet och härlighet
utan att dö

Fallandesjuka (v 15) –
Person med en sjukdom som
inbegrep okontrollerade
skakningar och avsaknad av
fullständig kontroll av
kroppen
Talade strängt (v 18) – Jesus
tillrättavisade demonen och
krävde att den skulle sluta
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Vad lärde de sig?

Vad lärde sig Petrus, Jakob och Johannes om Jesus på berget?
(Se Matt 17:1–9; Petrus vittnade senare om denna händelse
i 2 Pet 1:16–19.)

Vad gör det för skillnad?

Matteus 17:14–20 berättar om hur Jesus botade en ung man
som var sjuk. Lärjungarna undrade varför de inte kunde
bota mannen med det prästadöme som de hade fått av Jesus.
(Se även fotnoten till Markus 9:29.)

1. Skriv upp tre ting som Jesus sade kunde ha hjälpt lärjungarna
att bota mannen. Förklara hur eller varför de är nödvändiga.

2. Skriv om en tidpunkt då du genom att utöva en av dessa
tre principer lättare har kunnat göra någonting som var svårt,
eller till och med verkade omöjligt. Om du inte har haft en
liknande upplevelse så samtala med någon som du tror har
haft en. Fråga denna person om den och skriv kortfattat ner
vad du har lärt dig.

Vad är budskapet?

Skriv ner minst två ting du tror vi kan lära oss av det som
Jesus sade och gjorde i Matteus 17:24–27, och berätta varför de
är viktiga för dig.

Matteus 18
”Förförelser” och förlåtelse

I allmänhet belönar och hedrar världen dem som är tuffa,
aggressiva och som vägrar att låta sig hunsas. Att erkänna
misstag betraktas ofta av världen som tecken på svaghet.
Hur stämmer detta sätt att leva överens med det som Jesus
lärde sina efterföljare i Matteus 18?

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 18
Matteus 18:1–5 – Markus 9:33–37; Lukas 9:46–48
Matteus 18:6–9 – Markus 9:42–48; Lukas 17:1–2
Matteus 18:10–14 – Lukas 15:3–7

Förstå skrifterna

Matteus 18

Kvarnsten

Kvarnsten (v 6) – En tung
sten som användes till att
mala mjöl. Den var så stor att
den behövde dras runt av
en åsna
Förförelser (v 7) – Handlingar
som leder de svaga eller
oförsiktiga till att synda eller
göra fel

Matteus 18:6 – ”Den som förleder en av dessa små”
I Matteus 18:3–6 befaller oss Jesus inte bara att bli som små
barn för att kunna komma in i hans rike, utan att vi också ska
ta hand om de små barnen. Dessa kan inbegripa inte bara dem
som är unga till åren, utan också dem som är unga i evangeliet –
vilka nyligen har gjort sig som små barn för att komma in
i himmelriket.

Till dem som förgriper sig på barn sade president Gordon B
Hinckley: ”Jag förmanar er med all den styrka jag är mäktig
att upphöra med det – spring bort från det, skaffa hjälp, sök
Herrens förlåtelse och försök göra rätt mot dem ni förbrutit er
emot. Gud låter icke gäcka sig vad det gäller förbrytelser mot
hans små barn” (Nordstjärnan, jan 1995, s 57).

Matteus 18:8–9 – Att ta bort händer, fötter och ögon
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 5:29–30 (s 14).

Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Matteus 18.

Små barn

1. På vilka två sätt finns det, enligt Matteus 18:3–4, ett samband
mellan oss, små barn och himmelriket?

Ofärdig (v 8) – Begränsad
förmåga i arm eller ben
Förakta (v 10) – Se ner på
Gå förlorad (v 14) – Dö även
andligen
Hedning (v 17) – Någon som
inte tror på Gud
Redovisning av sina tjänare
(v 23) – Samla in de pengar
som varje tjänare var skyldig

Tio tusen talenter (v 24) –
En oerhört stor summa
pengar, likvärdig med
miljontals arbetsdagar. En
omöjlig summa att betala
tillbaka
Bödelsdrängarna (v 34) –
De som driver fängelset,
en plats för lidande och
vanvård
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