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Matteus 7
Bergspredikan, del 3

En hungrig person kan
tänka på mat, tala om
mat eller till och med
titta på bilder av mat,
utan att det gör personen
något gott om han inte
äter maten. I detta sista
kapitel av Bergspredikan
gav Jesus ytterligare
några lärdomar och beto-

nade sedan att välsignelserna med dessa lärdomar inte bara
var en följd av tro, studier eller samtal om dem, utan av att
efterleva dem.

Förstå skrifterna

Matteus 7

Studera skrifterna 
Gör tre av följande aktiviteter (A–E) när du studerar Matteus 7.

Att döma

1. När du har läst Matteus 7:1–5, gör då en sammanfattning
i din anteckningsbok om Jesu lärdomar genom att med egna
ord avsluta följande meningar:

a. På det sätt som du dömer andra ska Gud . . .

b. Innan du kritiserar andra bör du . . .

2. I Matteus 7:1 framgår det tydligt vad vi inte bör göra. I Joseph
Smiths översättning står det att vi inte bör döma på ett orätt-
färdigt sätt, utan på ett rättfärdigt sätt. Förklara hur du tror
att vi kan göra detta (se Matt 7:15–20 och Moro 7:12–19 för
ytterligare hjälp).

Detta är vad lagen och
profeterna säger (v 12) –
Detta är vad skrifterna lär
(särskilt Gamla testamentet)
Rovlystna (v 15) –
vilda, hungriga

Ondskans hantlangare
(v 23) – De som gör det som
är ont
Överväldigat (v 28) –
Förvånat

Vad har det för betydelse?

1. Vad har det för betydelse för dina böner att du känner till vad
Jesus undervisade om i Matteus 7:7–11?

2. Vilken ytterligare information om att be Gud om välsignelser
finns i Tredje Nephi 18:20, Läran och förbunden 50:28–29
och 88:64–65?

Rita en bild

Rita en bild som föreställer de tankar som finns i Matteus 7:13–14.
Markera de olika delarna av din bild.

En viktig slutsats

Den kloke mannen bygger på berggrunden.

1. Diskussionerna i Matteus 7:16–27 om träden, att komma in
i himmelriket och att bygga hus, har alla ett gemensamt tema.
Vad är det?

2. Hur hjälper dig berättelsen i Matteus 7:24–27 att bättre förstå
betydelsen av Helaman 5:12?

3. I berättelsen om den kloke och den dåraktige husbyggaren
”störtade sig” vindarna mot bägge husen, men bara ett av
husen stod kvar efteråt. Skriv hur du genom att leva efter
evangeliets lärdomar har blivit hjälpt genom livets ”stormar”.

Vad betyder det för mig?

Skriv om åtminstone två områden som du vill förbättra i ditt liv
när du strävar efter att följa Jesus Kristus och som är en följd
av det du studerat i Bergspredikan.

Matteus 8–9
Jesus utför många underverk

När Jesus hållit sin storslagna Bergspredikan gav han sig ut
bland människorna, undervisade dem och utförde dessutom
många underverk. I Matteus 8–9 finns upptecknat ett flertal
underverk som Jesus utförde medan han var i närheten av
Galileiska sjön.

”På deras frukt skall ni alltså känna
igen dem.”
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Vad kan betydelsen av dessa underverk vara? Äldste Bruce R
McConkie, som var medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
lärde att även om ”vår Herre i sin verksamhet [ofta] predikade
evangeliet om himmelriket ... och berättade för alla människor
vad de måste göra för att få frid i detta liv och evigt liv i det
tillkommande”, så utförde Frälsaren också underverk som
”synliga tecken i allas åsyn, både för troende och icke-troende,
att han hade mer än jordisk kraft. De var så att säga bevis på
att hans ord är sanna” (Mortal Messiah, 2:42; se även Matt
11:3–5). Äldste McConkie lärde också att ”enbart underverk
inte omvänder människor till sanningen ... Men underverk
kan göra ett så starkt intryck på den uppriktige sannings-
sökaren att det förmår honom att vidta de åtgärder som leder
till tro” (Doctrinal New Testament Commentary, 2:81).

Beakta under din läsning av redogörelserna i Matteus 8–9
de underverk som Jesus utförde, och fundera över vad de lär
dig om Jesus och på vilka sätt varje underverk kan stärka din
tro och uppmuntra dig att förtrösta mer på honom.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 8–9
Matteus 8:1–4 – Markus 1:40–45; Lukas 5:12–16
Matteus 8:5–13 – Lukas 7:1–10
Matteus 8:14–15 – Markus 1:29–31; Lukas 4:38–39
Matteus 8:18–22 – Lukas 9:57–62
Matteus 8:23–27 – Markus 4:35–41; Lukas 8:22–25
Matteus 8:28–34 – Markus 5:1–20; Lukas 8:26–39
Matteus 9:1–17 – Markus 2:1–22; Lukas 5:17–39
Matteus 9:18–26 – Markus 5:21–43; Lukas 8:40–56
Matteus 9:35–38 – Lukas 10:2–3

Förstå skrifterna
Matteus 8

Spetälska (v 2–3) – Syftar på
olika slags sjukdomar i huden,
vävnaderna eller nerverna
Officer (v 5, 8, 13) – I det här
fallet ledare i den romerska
armén med befäl över ett
hundra soldater

Går under (v 25, 32) – Dör
Besatta (v 33) – De som
demonerna for in i

Matteus 8:4 – Varför sade Jesus till dem han botade att
inte berätta om det för någon?
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 16:20 (s 24).

Matteus 8:21–22 – Varför lät inte Jesus mannen begrava
sin far?
Följande uttalande av äldste Bruce R McConkie hjälper oss
förstå varför Jesus bad mannen att följa honom hellre än att
gå och begrava sin far: ”När människan kallas av Gud genom
uppenbarelsens ande, i hans allsmäktiga visdom som vet
allting, får dessa kallelser företräde framför alla motstridiga
intressen. Missionärer som kallats ut på detta sätt gör avkall på
personliga skyldigheter och andra oförenliga skyldigheter mot
familjen. Nära och kära kan gå bort, men missionärer förblir
på sin post och predikar Guds rike” (Doctrinal New Testament
Commentary, 1:304).

Det är viktigt att minnas att oavsett vilka omständigheter vi
befinner oss i så ska vi följa Kristus.

Matteus 9

Studera skrifterna 
Gör tre av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Matteus 8–9.

Storslagna exempel på tro

1. I Matteus 8:5–13 återges berättelsen om ett befäl i den
romerska armén – en hedning, inte en israelit – som sökte
hjälp av Frälsaren. Vad säger Frälsaren i vers 10 om officerens
tro, jämfört med den tro som fanns i Israel på den tiden?

Staden där han bodde (v 1) –
Kafarnaum
Hädar (v 3) – Tala respektlöst
om heliga ting
Människosonen (v 6) –
Jesus kallade sig själv för
Människoson eftersom han
var Son till Gud, Fadern,
och ett av vår himmelske
Faders namn är ”Helighetens
Människa” (se Moses 6:57).
Därför är Jesus ”Son till
Helighetens Människa”.
Tullhuset (v 9) – Plats där
man samlade in skatt
Lade sig till bords (v 10) –
Skulle äta

Tullindrivare (v 10–11) –
De som tog upp skatt
Brudgummen (v 15) –
Den man som ska gifta sig
(ofta symbol för Kristus,
och kvinnan är kyrkan)
Davids son (v 27) – Ett särskilt
namn som visar att de trodde
att han som skulle bli deras
kung, eller Messias, ättling till
kung David
Stum (v 32–33) – Kan inte tala
Fylldes av medlidande
(v 36) – Fick ömma känslor,
kände sig orolig för deras
skull
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2. Av vad du kan läsa i Matteus
8:5–9, visa åtminstone två
sätt varpå officeren visade en
anmärkningsvärd tro.

3. Vad gjorde kvinnan i
Matteus 9:20–22 och männen
i Matteus 9:27–29, för att
visa sin tro?

4. Välj ut ett område i ditt liv
eller inom evangeliet där du
skulle vilja ha mer tro. Hur
kan exemplet med officeren,
kvinnan eller de två männen,
utöka din tro inom detta
område?

”Kanske det största underverket”

Äldste John A Widtsoe, som var medlem av de tolv apostlarnas
kvorum, sade: ”Jag har kommit till insikt om att det kanske
största underverket i Herren Jesu Kristi evangelium är den
förvandling som äger rum med den man eller kvinna som i tro
tar emot evangeliets sanningar, och som därefter lever efter
dem i sitt liv . . . Allteftersom nya och större sanningar kommer,
när insikten om dem ökar när vi tar emot och efterlever dem,
förvandlas vi från att vara ordinära till att vara människor
med nya färdigheter och möjligheter” (i Conference Report,
apr 1952, s 34).

Av alla de berättelser som återges i Matteus 9, vilken tycker du
är det kanske bästa exemplet på det slags underverk som äldste
Widtsoe talade om? Varför?

När det är dags att gå till läkaren

1. Vem behöver en läkare, enligt Matteus 9:10–12?

2. Hur kan dessa verser hjälpa dig att tillväxa andligen?

3. Hur kan de hjälpa dig när du försöker hjälpa en annan person
att bli medlem i kyrkan eller komma tillbaks till full aktivitet
i kyrkan?

Arbetare behövs

1. Hur kände sig Jesus, enligt Matteus 9:36–38? Varför kände
han på detta sätt?

2. Hitta på en annons till en tidning där du ber om människor
som ska utföra det ”arbete” som Jesus talade om i Matteus
9:36–38. Skriv i annonsen de egenskaper som du tror Jesus vill
att de människor ska ha som verkar tillsammans med honom.

Matteus 10
Instruktioner till de tolv apostlarna

I slutet av Matteus 9 förkunnade Jesus att han behövde hjälp
med att utföra det stora verk som han kommit för att genomföra.

Följaktligen kallade han tolv män till apostlar – en titel som
betyder ”sändebud”. Till skillnad från andra lärjungar som
sändes ut på mission eller verkade i andra kallelser inom kyrkan,
kallade Jesus dessa män till att vara särskilda representanter
och vittnen om honom, och han gav dem särskilda nycklar och
kraft att verka och tala i hans namn. Han gav dem också en
särskild uppmaning, eller instruktioner, vilka vi kan läsa om
i Matteus 10. Även om detta budskap ursprungligen gavs till
de tolv apostlarna, kan var och en som kallats att verka som
representant för Herren till att undervisa om hans evangelium,
ha nytta av de principer som lärs ut i detta kapitel.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 10
Matteus 10:1–4 – Markus 3:13–19; Lukas 6:12–16

Förstå skrifterna

Matteus 10

Förrådde (v 4) – Svek, vände
sig mot
Israels folk (v 6) – Ättlingar
till Israel (Jakob)
Stav (v 10) – Vandringskäpp
Värdig (v 11, 13) – Rättfärdig
Det skall bli lindrigare
(v 15) – Straffet blir mindre
svårt

Håller ut (v 22) – 
Ger inte upp
Beelsebul (v 25) – 
Djävulen
Kopparslant (v 29) –
Liten summa pengar
Ställa mot (v 35) –
Skapa oenighet

PenningpungTiggarpåseTiggarpåse StavStavPenningpung


