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Lukas 9
De tolv apostlarna sänds ut

för att predika

Jesus ordinerade tolv apostlar för att de skulle hjälpa honom
med hans arbete och föra det vidare efter hans himmelsfärd.
För att kunna utföra denna stora uppgift behövde apostlarna
kraft, auktoritet, erfarenhet och kunskap, men som president
Thomas S Monson, medlem av första presidentskapet, påminde
oss: ”Den Gud kallar, förbereder han” (Nordstjärnan,
juli 1987, s 38). Fundera över, under din läsning av Lukas 9,
på vilka sätt som Jesus hjälpte de tolv att få den nödvändiga
träningen och erfarenheten. Vi kan känna oss säkra på att
Herren hjälper alla dem som tar emot en kallelse. Han vill att
vi ska ha framgång.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 9
Lukas 9:1–6 – Matteus 10; Markus 6:7–13
Lukas 9:7–9 – Matteus 14:1–2; Markus 6:14–16
Lukas 9:10–17 – Matteus 14:13–21; Markus 9:10–17;

Johannes 6:1–14
Lukas 9:18–50 – Matteus 16:13–18:8; Markus 8:27–9:50
Lukas 9:57–62 – Matteus 8:19–22

Förstå skrifterna

Lukas 9

Lukas 9:5 – ”Skaka bort dess damm från era fötter”
När en Herrens tjänare skakar dammet av sina fötter är det ett
vittnesbörd om att de som Herren sänt honom att undervisa
förkastat hans umgänge och budskap. Det intygar att han
inte är ansvarig för de domar som drabbar dem som förkastar
honom. Äldste Joseph Fielding Smith, dåvarande medlem av
de tolv apostlarnas kvorum, sade att ”utförandet av en sådan
handling inte bör äga rum förrän Herrens ande bekräftar
att så ska ske” (Church History and Modern Revelation, 4 del
[1946–1949], 1:115).

Studera skrifterna 
Gör aktivitet A när du studerar Lukas 9.

Följ Jesus

Skriv med utgångspunkt från vad du har läst i Lukas 9:23–27,
57–62, ett eller två stycken om vad det innebär att i sanning
följa Jesus och varför en person bör vilja göra detta.

Påse (v 3) – En slags resväska
Tetrark (v 7) – Styresman
eller härskare över ett område

Uttåg ur världen (v 31) – Död
Sliter i honom (v 39) – Gör att
han drabbas av kramper

Lukas 10
Sjuttiotvå sänds ut för att predika

Allteftersom verket tillväxte kallade och ordinerade Jesus
sjuttiotvå (se även fotnot till Luk 10:1; annan läsart ”sjuttio”,
ö a) andra att gå ut på det sätt som de tolv hade gjort.
I Lukas 10 kan vi läsa något om vad de blev undervisade om
och vilka upplevelser de hade. Mönstret att kalla de sjuttio
till att bistå de tolv ”i uppbyggandet av kyrkan . . . ibland alla
folk” (L&F 107:34) fortsätter i vår tid. Lukas 10 innehåller
också en av Jesu mest välkända liknelser.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Lukas 10
Lukas 10:1–24 – Matteus 10:20–27

Förstå skrifterna

Lukas 10:30–33 – En präst, en levit och en samarier
Präster och leviter var religiösa ledare och som sådana borde
de hjälpa de behövande. Jesus hade en avsikt med att visa att
det var en samarier som gav hjälp i denna liknelse. Samarier
var hatade (se Joh 4:9). Judarna ansåg att samarierna stod lägre
än de, både fysiskt (se 2 Kung 17:24–34) och andligt (se Joh
4:20–22). Samarier och judar hade traditionellt en öppet fientlig
inställning till varandra, men genom denna liknelse lärde
Frälsaren att vår kärlek inte bör begränsas till dem som tillhör
samma nationalitet eller ras.

Lukas 10:38–42 – Marias och Martas hängivenhet
Äldste James E Talmage
skrev: ”I detta fanns
ingen förebråelse mot
Marta, för att hon ville
ordna allting väl, och
han gav inte heller sitt
bifall till någon möjlig
försummelse från Marias
sida. Vi måste tro, att
Maria villigt hade hjälpt
till innan Mästaren kom,
men att hon, när han nu
var där, valde att stanna
hos honom. Om hon
verkligen hade varit
försumlig och glömsk av
sina plikter, skulle Jesus
inte ha lovordat hennes
handlingssätt. Han
önskade inte endast en
vällagad måltid och

fysisk bekvämlighet utan ville också vara tillsammans med
systrarna och önskade framförallt, att de skulle motta det som
han hade att säga dem. Han hade mer att ge dem, än de
någonsin kunde erbjuda honom. Jesus älskade de två systrarna


