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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.”


