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På Nya testamentets tid för-
varades vin i buteljer gjorda
av djurhudar. Dessa läder-
buteljer kallades ofta för vin-
läglar eller vinsäckar. Under
tidens gång brukade skinnet
bli torrt och skört och kunde
lätt spricka. Det nya vinet
genomgick en jäsningspro-
cess, vilket helt naturligt fick
vätskan att utvidgas. Om

nytt vin hälldes i en gammal lägel så kunde jäsningsprocessen
få det gamla vinskinnet att tänjas ut och brista.

Följande frågor av äldste Bruce R McConkie, som var medlem
av de tolv apostlarnas kvorum, hjälper till att förklara dessa
två liknelser: ”Vadå, ett nytt dop i en gammal kyrka, ny uppen-
barelse i ett döende rike, ny lära i en avfällig organisation!
Kan Jesus lägga till kristna förordningar, med deras anda och
kraft, till den döda formalismen och ritualen i de mosaiska
procedurerna?” (Doctrinal New Testament Commentary, 1:186).

Studera skrifterna 
Gör en av följande aktiviteter (A eller B) när du studerar Lukas 5.

Ge några råd

Föreställ dig att du var en av personerna på Petrus båt i
berättelsen i Lukas 5:1–11. Det är några år senare och en vän
har nedslagen kommit till dig därför att en person som han
eller hon försökt hjälpa att bli aktiv i kyrkan under nästan ett
år, fortfarande inte har besökt något av kyrkans möten. Skriv
hur du kan uppmuntra din vän genom att återge berättelsen
i Lukas 5:1–11. Förklara vad du har lärt dig av berättelsen och
tillämpa den på hans eller hennes situation.

Om du var där

Föreställ dig att du bevittnade hur den lame mannen botades
i berättelsen i Lukas 5:18–26 och därefter var med på den fest
som beskrivs i verserna 27–32. Anteckna vad du skulle ha skrivit
till en vän om dessa händelser. Ta med vad du lärde dig om
Jesus och hans verksamhet och hur ditt liv är annorlunda på
grund av denna erfarenhet.

Lukas 6
Jesus ordinerar och undervisar

de tolv apostlarna

Jesus hade tidigare kallat män att följa honom. I Lukas 6 finns
en uppteckning om hur de tolv apostlarna officiellt kallades.
Det står också en del om vad han lärde dem när de gick
ut för att predika i hans namn. Hans råd till dem liknar vad
du kan läsa i Bergspredikan i Matteus 5–7. Somliga kallar
Lukas 6:20–49 för Slättpredikan.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 6
Lukas 6:1–11 – Matteus 12:1–21; Markus 2:23–3:12
Lukas 6:12–16 – Matteus 10:2–4; Markus 3:13–19
Lukas 6:17–49 – Matteus 5:1–7:29

Förstå skrifterna

Lukas 6

Lukas 6:12–16 – Apostlar kallas
Äldste David B Haight, medlem av de tolv apostlarnas kvorum,
sade: ”Varje apostel ordineras under ledning av kyrkans presi-
dent, som innehar alla nycklar i hela Guds rike. Han ger till
varje ny apostel den prästadömets auktoritet som är nödvändig
för att han skall kunna inneha alla positioner i kyrkan. Vi för-
kunnar att auktoriteten att handla i Guds namn finns i Jesu Kristi
Kyrka av Sista Dagars Heliga idag. Vi vittnar vidare om att
denna makt och myndighet förlänades kyrkans första ämbets-
män genom ordination under deras händer som innehade
samma myndighet i tidigare tidshushållningar. Joseph Smith
mottog apostlaskapets nycklar av Petrus, Jakob och Johannes, de
som innehade denna apostoliska myndighet på Nya testamen-
tets tid. Denna myndighet har förlänats från profeten Joseph
Smith till [den nuvarande profeten]” (Nordstjärnan, jan 1995, s 14).

Studera skrifterna 
Gör tre av följande aktiviteter (A–D) när du studerar Lukas 6.

Tolv apostlar utväljs

Fundera över vad du läst i Lukas 5:1–6:16 och ge akt på följande
om hur de tolv apostlarna kallades:

1. På vilka sätt prövade Jesus en del av de män som han kallade
till apostlar?

Äldste Harold B Lee, dåvarande medlem av de tolv apostlar-
nas kvorum, talade om sådana lojalitetsprov: ”Det är min
övertygelse att varje man som kallas till höga positioner i
denna kyrka blir tvungen att genomgå dessa prov som inte
tänkts ut av mänsklig förmåga, varigenom vår Fader räknar
dem som en förenad grupp av ledare, villiga att följa den
levande Gudens profeter och att vara lojala, sanna vittnen
och exempel på de sanningar de lär ut” (i Conference Report,
apr 1950, s 101).

2. Vad var männen tvungna att veta om Jesus innan de kallades?

3. Hur kan det vara betydelsefullt att händelsen i Lukas 6:12
inträffade före händelserna i verserna 13–16?

Skådebröd (v 4) – Det bröd
som ställdes ut i Tabernaklet.
Det symboliserade Jesus
Kristus
Utom sig (v 11) – Upprörda

Smädar (v 22) – förolämpar
Bjälke (v 41) – Tjock
träplanka. Betydligt större
än en flisa
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Vad heter de tolv apostlarna?

Skriv i din anteckningsbok upp namnen på de män som för
närvarande verkar i de tolv apostlarnas kvorum.

Skriv upp huvudtankarna

I Lukas 6:17–26 undervisar Jesus sina lärjungar om välsignelser
och förbannelser (verop). Gör en översikt i din anteckningsbok
enligt nedan, och skriv upp välsignelserna och förbannelserna.
Använd bara nyckelord i din översikt. När du är klar väljer du
en punkt från din översikt och förklarar vilken tillämpning den
har idag.

Du skördar vad du sår

I Lukas 6:43–49 ges två exempel för att undervisa om principen
att man bara kan skörda det man sår (se Gal 6:7). Med andra
ord skördar man inte majs om man planterar ärtor. Rita en bild
över något av Frälsarens exempel från antingen Lukas 6:43–47
eller 48–49. Förklara varför detta exempel är verkningsfullt.

Skriv under din läsning av Lukas 6:27–42 upp tre principer som
vi enligt Frälsaren bör ”så” (praktisera i vårt liv) och vilken frukt
(välsignelser) som utlovas för var och en.

Lukas 7–8
En fråga om tro

Kan människor som inte är medlemmar i kyrkan tro på
Jesus Kristus? Kan de också be och ta emot välsignelser, även
underverk, från Gud? Fundera över, under din läsning
av Lukas 7–8, vilka som blev välsignade och vilka som inte
blev det. Begrunda vad detta lär oss om att få välsignelser
från Gud.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 7–8
Lukas 7:1–10 – Matteus 8:1–13
Lukas 7:18–35 – Matteus 11:2–19
Lukas 8:4–18 – Matteus 13:1–23; Markus 4:1–25
Lukas 8:19–21 – Matteus 12:46–50; Markus 3:31–35
Lukas 8:22–56 – Matteus 8:18–34; 9:18–26; Markus 4:35–5:43

VÄLSIGNELSER FÖRBANNELSER

(Förteckning) (Förteckning)

Förstå skrifterna

Lukas 7

Lukas 7:18–23 – Tvivlade Johannes på Jesu Kristi
gudomlighet?
Äldste Bruce R McConkie sade:

”Misstankar att Johannes döparen skulle vara osäker eller tviv-
lade på Mästarens identitet och mission är helt oberättigade.
I själva verket använde den fängslade [Johannes] och Herrens
förelöpare detta tillvägagångssätt för att övertyga sina lärjungar
att lämna honom och följa Jesus.

Johannes visste vem Jesus var; han var inte ett strå som vajar
för vinden . . . Denna åtgärd att sända sina lärjungar till Jesus
var i själva verket ett sista stort vittnesbörd från Johannes sida
om att Jesus var Guds lamm, för Johannes visste att när hans
lärjungar personligen såg Mästaren och hörde hans undervis-
ning så skulle de inte kunna undgå att följa det större ljuset”
(Doctrinal New Testament Commentary, 1:261–262).

Lukas 7:31–35 – Hur var människorna i Frälsarens släkte?
Äldste Bruce R McConkie gjorde följande omskrivning av
Frälsarens budskap: ”Vilken bild kan jag använda för att visa
hur småaktiga, retliga och oärliga ni otroende judar är? Ni är
som nyckfulla barn som leker, när ni leker bröllop vägrar era
lekkamrater att dansa. När ni ändrar leken till en begravnings-
procession vägrar era lekkamrater att sörja. På samma sätt
leker ni med religionen. Som sura och nyckfulla barn förkastar
ni Johannes därför att han kom med en nasirs stränghet, och ni
förkastar mig därför att jag visar prov på det mänskliga uppfö-
rande som skapar ett behagligt och varmt umgänge” (Doctrinal
New Testament Commentary, 1:263).

Den minste i Guds rike
(v 28) – Den som ni anser vara
minst betydelsefull. Jesus
talade om sig själv
Flaska balsam (v 37) – Flaska
eller kruka gjord av alabaster
och fylld med dyrbar,
doftande olja.

Penningutlånare (v 41) –
Person som någon annan är
skyldig pengar
Denar (v 41) – Silvermynt
som var en arbetares normala
dagslön


