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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
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Johannes döparen innehade aronska prästadömets nycklar
(se L&F 13) och hade en mycket viktig mission som förutsågs
av profeter hundratals år före hans födelse (se Jesaja 40:3;
Malaki 3:1; 1 Ne 10:7–10). I Matteus 3 kan vi läsa om hur
han använde aronska prästadömets nycklar på några mycket
betydelsefulla sätt.

Beakta under din läsning av Matteus 3 vad du kan lära
dig om dopets betydelse av det som Johannes lärde, vad Jesus
gjorde och vad vår himmelske Fader sade.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 3
Matteus 3:1–12 – Markus 1:2–8; Lukas 3:1–20
Matteus 3:13–17 – Markus 1:9–11; Lukas 3:21–22;
se även Johannes vittnesbörd i Johannes 1:29–34

Förstå skrifterna

Matteus 3

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A och därefter antingen B eller C när du studerar
Matteus 3.

Hur aronska prästadömet används

1. I Läran och förbunden 13 berättas vad Johannes döparen sade
när han återställde aronska prästadömet till jorden år 1829.
Han talade om aronska prästadömets tre nycklar: (1) nyck-
larna till betjäning av änglar, (2) nycklarna till omvändelsens
evangelium, och (3) nycklarna till dop genom nedsänkning
till syndernas förlåtelse. Försök för var och en av dessa tre
nycklar finna en vers (eller grupp av verser) i Matteus 3 som
beskriver hur Johannes använde respektive nyckel. (Du kan
läsa Moroni 7:29–32 för att lättare förstå vad nycklarna till
änglabetjäning innebär. Detta avsnitt tycks vara särskilt till-
ämpbart på vad Johannes gjorde.) Ge för var och en av de

Fariseer och saddukeer (v 7) –
Två skilda grupper av judiska
ledare
Huggormsyngel (v 7) –
Symbol för ogudaktighet
Frukt (v 8) – Gärningar,
handlingar
Redan är yxan satt till roten
på träden (v 10) – Ett
symboliskt sätt att säga att
domen är nära eller att Gud
snart ska hugga ner de träd
som inte bär frukt i hans land.
Kastskovel (v 12) – Ett
redskap som användes till att
skilja vetekärnor från deras
lättare yttre skal (”agnar”),
som inte äts

Rensning 

verser du väljer en kort förklaring till hur Johannes handlingar
visade en viss prästadömsnyckel.

2. Beskriv sätt varpå dagens bärare av aronska prästadömet
tillåts använda samma tre nycklar inom aronska prästadömet.

Jesu dop

Besvara följande frågor:

1. Av vilken anledning
döpte Johannes judarna?
(Se Matt 3:11.)

2. Av vilka anledningar döptes
Jesus? (Se Matt 3:13–15;
2 Ne 31:5–9.)

3. Varför tror du att Jesus
begav sig till Johannes för att
bli döpt?

4. Varför är nedsänkning en
viktig dopsymbol, och vad
i Matteus 3:13–17 hjälper
oss att inse att Jesus döptes
genom nedsänkning?

5. Hur visade vår himmelske Fader att han godkände dopet?
(Se Matt 3:16–17.)

Var missionär

Skriv hur du kan använda dig av Matteus 3:13–17 för att
förklara för någon som inte är medlem i kyrkan att vår
himmelske Fader, Jesus Kristus och den Helige Anden är tre
åtskilda varelser.

Matteus 4
Frestelser och inledningen 

av Jesu verksamhet

Det är viktigt för oss att veta att Jesus inte bara var utan
synd, utan att han också var ”en som har prövats på alla sätt
och varit som vi men utan synd” (Heb 4:15). Han förstår
frestelser och prövningar eftersom han har erfarit dem och
stått emot dem. Beakta under din läsning av Matteus 4:1–11
hur han var ett fullkomligt exempel för oss i att övervinna
frestelser. Vi bör också inse att han utsattes för dessa pröv-
ningar när han förberedde sig för att offentligt predika sitt
evangelium. Satan försöker också fresta dem som idag ska
predika Frälsarens evangelium. Vi måste lära oss att övervinna
dessa frestelser för att framgångsrikt kunna genomföra våra
kallelser att undervisa och verka i Jesu Kristi namn.


