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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
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Matteus 10:38 – ”Den som inte tar sitt kors och följer efter
mig är inte värd att tillhöra mig”
Även om denna vers, och verserna omedelbart före och efter,
tycks kräva mycket av dem som följer Jesus, är de mycket
verkliga för en del nyomvända till kyrkan. President Gordon B
Hinckley berättade om en sådan nyomvänd. Han var sjöofficer
från ett icke kristet land och fick professionell yrkesutbildning i
Förenta staterna. Under tiden i Förenta staterna fick han kontakt
med kyrkan och beslutade sig för att bli döpt. Innan han åter-
vände hem träffade han president Hinckley, som återgav deras
samtal:

”Jag sade: ’Ditt folk är inte kristet. Vad kommer att hända när
du återvänder hem som kristen, och dessutom som kristen
mormon?’

Hans ansikte mörknade och han svarade: ’Min familj blir
besviken. De kanske kastar ut mig och betraktar mig som död.
Vad min framtid och min karriär beträffar, kan alla möjligheter
vara stängda för mig.’

Jag frågade: ’Är du villig att betala ett så högt pris för
evangeliet?’

Hans mörka ögon, som var fuktiga av tårar, lyste i hans bruna
ansikte, när han svarade: ’Det är sant, eller hur?’

Jag skämdes över min fråga och svarade: ’Ja, det är sant.’

Då svarade han: ’Har då något annat någon betydelse?’”
(”Det är sant, eller hur?” Nordstjärnan, okt 1993, s 4.)

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar Matteus 10.

De tolv apostlarna

Skriv upp namnen på de tolv apostlar som nämns i Matteus
10:2–4. Skriv åtminstone en sak som vi känner till om varje
apostel genom skrifterna.

Uppfordringar och löften till
missionärerna

1. Gå igenom Matteus 10:17–18, 22–25 och skriv upp minst tre
svåra omständigheter som Jesus sade att hans apostlar skulle
möta när de gick ut för att predika evangeliet.

2. Fråga någon som varit på mission om han eller hon under
sin mission erfarit några av de omständigheter som du skrev
upp. Sätt ett ”X” bredvid det som personen upplevt. Låt
personen berätta om en av upplevelserna och vad han eller
tyckte om den. Skriv i din anteckningsbok något om vad du
har lärt dig.

3. Vad lovade Jesus i Matteus 10:19–20, 26–33 som kan göra det
lättare att uthärda de prövningar som nämnts ovan?

Hur kan det komma sig?

I Matteus 10:34–39 fäller Jesus tre olika yttranden som tycks gå
stick i stäv mot det som vi normalt anser vara sant. Han sade
att han inte kommit med fred utan med svärd (se v 34), att han
vänder familjemedlemmar mot varandra (se v 35–37), och att
enda sättet varpå vi kan finna vårt liv är att mista det (se v 39).

1. Vi vet att Jesu Kristi evangelium skänker frid till dem som
efterlever det (se Joh 14:27). Läs också Matteus 10:16–18;
24:6–10; Apostlagärningarna 12:1–2 och Läran och förbunden
76:28–29, och berätta om tillfällen då Jesu uttalande i
Matteus 10:34 också är sant.

2. Vi vet att ett syfte med evangeliet är att besegla familjer till
varandra för evigt. I vilken situation gäller Jesu uttalande
i Matteus 10:35–37?

3. Hur kan man finna sitt liv genom att mista det?

Matteus 11
”Kom till mig”

Johannes döparen fick den viktiga uppgiften att bereda vägen
för Jesus Kristus. Han fullbordade denna mission genom
att (1) predika om Moselagens sanna anda och betydelse;
(2) genom att lära människorna att omvända sig, att låta döpa
sig, och att bereda vägen för att få ytterligare sanning och
välsignelser från den kommande Messias; och (3) genom att
vittna om att Jesus Kristus var denna utlovade Messias.
Uppenbarligen var några av de efterföljare till Johannes som
var lojala mot honom fortfarande inte säkra på om Jesus verkli-
gen var Messias, eller Kristus. Sanna profeter pekar alltid
ut Kristus åt oss och uppmuntrar oss att komma till honom.
Sök efter vad Johannes gjorde för att hjälpa sina efterföljare
att finna Jesus och istället följa honom.

Johannes döparen – mer än en profet

Matteus 11 innehåller också en av Frälsarens storslagna
inbjudningar att komma till honom.


