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Vad lärde de sig?

Vad lärde sig Petrus, Jakob och Johannes om Jesus på berget?
(Se Matt 17:1–9; Petrus vittnade senare om denna händelse
i 2 Pet 1:16–19.)

Vad gör det för skillnad?

Matteus 17:14–20 berättar om hur Jesus botade en ung man
som var sjuk. Lärjungarna undrade varför de inte kunde
bota mannen med det prästadöme som de hade fått av Jesus.
(Se även fotnoten till Markus 9:29.)

1. Skriv upp tre ting som Jesus sade kunde ha hjälpt lärjungarna
att bota mannen. Förklara hur eller varför de är nödvändiga.

2. Skriv om en tidpunkt då du genom att utöva en av dessa
tre principer lättare har kunnat göra någonting som var svårt,
eller till och med verkade omöjligt. Om du inte har haft en
liknande upplevelse så samtala med någon som du tror har
haft en. Fråga denna person om den och skriv kortfattat ner
vad du har lärt dig.

Vad är budskapet?

Skriv ner minst två ting du tror vi kan lära oss av det som
Jesus sade och gjorde i Matteus 17:24–27, och berätta varför de
är viktiga för dig.

Matteus 18
”Förförelser” och förlåtelse

I allmänhet belönar och hedrar världen dem som är tuffa,
aggressiva och som vägrar att låta sig hunsas. Att erkänna
misstag betraktas ofta av världen som tecken på svaghet.
Hur stämmer detta sätt att leva överens med det som Jesus
lärde sina efterföljare i Matteus 18?

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 18
Matteus 18:1–5 – Markus 9:33–37; Lukas 9:46–48
Matteus 18:6–9 – Markus 9:42–48; Lukas 17:1–2
Matteus 18:10–14 – Lukas 15:3–7

Förstå skrifterna

Matteus 18

Kvarnsten

Kvarnsten (v 6) – En tung
sten som användes till att
mala mjöl. Den var så stor att
den behövde dras runt av
en åsna
Förförelser (v 7) – Handlingar
som leder de svaga eller
oförsiktiga till att synda eller
göra fel

Matteus 18:6 – ”Den som förleder en av dessa små”
I Matteus 18:3–6 befaller oss Jesus inte bara att bli som små
barn för att kunna komma in i hans rike, utan att vi också ska
ta hand om de små barnen. Dessa kan inbegripa inte bara dem
som är unga till åren, utan också dem som är unga i evangeliet –
vilka nyligen har gjort sig som små barn för att komma in
i himmelriket.

Till dem som förgriper sig på barn sade president Gordon B
Hinckley: ”Jag förmanar er med all den styrka jag är mäktig
att upphöra med det – spring bort från det, skaffa hjälp, sök
Herrens förlåtelse och försök göra rätt mot dem ni förbrutit er
emot. Gud låter icke gäcka sig vad det gäller förbrytelser mot
hans små barn” (Nordstjärnan, jan 1995, s 57).

Matteus 18:8–9 – Att ta bort händer, fötter och ögon
Se ”Förstå skrifterna” för Matteus 5:29–30 (s 14).

Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Matteus 18.

Små barn

1. På vilka två sätt finns det, enligt Matteus 18:3–4, ett samband
mellan oss, små barn och himmelriket?

Ofärdig (v 8) – Begränsad
förmåga i arm eller ben
Förakta (v 10) – Se ner på
Gå förlorad (v 14) – Dö även
andligen
Hedning (v 17) – Någon som
inte tror på Gud
Redovisning av sina tjänare
(v 23) – Samla in de pengar
som varje tjänare var skyldig

Tio tusen talenter (v 24) –
En oerhört stor summa
pengar, likvärdig med
miljontals arbetsdagar. En
omöjlig summa att betala
tillbaka
Bödelsdrängarna (v 34) –
De som driver fängelset,
en plats för lidande och
vanvård
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2. Läs Mosiah 3:19 och skriv upp sätt varpå vi kan bli som
små barn. Du kan skriva Mosiah 3:19 i marginalen bredvid
Matteus 18:3–4 i din bibel.

3. Skriv med egna ord tre uttalanden, med utgångspunkt från
vad Jesus sade i Matteus 18:5–14, som uppmuntrar till rätt
behandling av barn.

Att lösa problem med andra

Jesu lärdomar i Matteus 18:15–35 kan hjälpa oss förstå några
sätt att bemöta situationer när andra gör orätt.

1. Vilka är, enligt Matteus 18:15–17, de första tre stegen vi bör
ta när någon har gjort orätt mot oss?

2. Verserna 21–35 lär vad vi måste göra närhelst någon har
gjort orätt mot oss. Beakta under din läsning av liknelsen
i verserna 23–34 förklaringen av ”tio tusen talenter” och
”bödelsdrängar” i ”Förstå skrifterna” ovan. Skriv vem eller
vad som i liknelsen representerar följande: Du, Frälsaren,
välsignelserna du får genom försoningen, någon som har
gjort något orätt mot dig, lidande för oförlåtna synder.

3. Skriv vad Jesus sade att vi bör lära oss av liknelsen om den
obarmhärtige medtjänaren.

4. Vilken ytterligare insikt om förlåtelsens princip ger Herren
i Läran och förbunden 64:8–10?

Matteus 19
Vad skall jag göra för att 

få evigt liv?

Judarna på Jesu tid var i ett avfallet tillstånd. Som grupp hade
de avfallit från det sanna bruket av sin religion, såsom den
uppenbarats av Gud till Mose. Det fanns många enskilda
som fortfarande levde så rättfärdigt som de bara kunde – till
exempel Maria, Josef och Johannes döparen. De som innehade
positioner av makt och ledarskap inom den judiska tron,
till exempel de skriftlärda, fariseerna och saddukeerna, hade
kommit särskilt långt bort från sanningen. De var mer måna
om att bevara sin ledarställning än om sann rättfärdighet.
Jesu budskap måste ha träffat dem rakt i hjärtat när han
fördömde dem för stolthet och hyckleri.

Beakta under din läsning av Matteus 19, och kapitlen därefter,
hur de judiska ledarna fortsatte att angripa och försöka
förlöjliga Jesus, medan Jesus fortsatte att utmana dem genom
att definiera vad sann rättfärdighet är.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 19
Matteus 19:1–9 – Markus 10:1–12
Matteus 19:13–30 – Markus 10:13–31; Lukas 18:15–30

Förstå skrifterna

Matteus 19

”Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru,
och de två skall bli ett.” 

Matteus 19:3–12 – Jesu råd om äktenskap och skilsmässa
Den fråga som fariseerna ställde till Jesus var en fråga som
hade debatterats bland de skilda grupperna av den judiska
tron. Herren tillät skilsmässa inom Moses lag (se 5 Mos 24:1–2),
vilket en del tolkade som att en man kunde skilja sig från sin
hustru av nästan vilken orsak som helst. De som hade orena
hjärtan utnyttjade denna tolkning av lagen och gifte om sig
många gånger för att tillfredsställa sina lustfyllda önskningar.
Jesus fördömde särskilt denna sedvänja och kallade den för
äktenskapsbrott (se Matt 5:31–32; 19:9).

Äldste Bruce R McConkie skrev: ”Skilsmässa är inte en del av
evangelieplanen . . . När omständigheterna är perfekta tillåts
ingen skilsmässa utom för sexuell synd. I våra dagar . . . tillåter
kyrkan de skilda personerna att gifta sig på nytt utan den
omoralens besudling som under ett högre system [som Jesus
undervisade om] åtföljer en sådan handling” (Doctrinal New
Testament Commentary, 1:547).

Eftersom Jesus talade så starkt emot skilsmässa undrade en
del lärjungar om det var bättre att inte alls gifta sig. Som svar
medgav Jesus att en del inte kommer att få denna möjlighet,
men anmärkte att det var ett undantag som Gud på något sätt
kommer att kompensera (se Matt 19:10–12). Herren har i vår tid
uppenbarat att ”äktenskapet är instiftat av Gud” (L&F 49:15;
se även ’Familjen: Ett tillkännagivande för världen’, Nordstjärnan,
okt 1998, s 24).

Könlösa (v 12) – Ogifta män som var fysiskt oförmögna att
få barn


