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Kunskap om nyckelskriftställen –
Matteus 5:14–16

1. Hur låter vi vårt ljus lysa för andra, enligt Tredje Nephi 18:24?

2. Skriv om två särskilda sätt varpå du tror att du själv eller
någon i din egen ålder kan vara ”ljus”, utan att fördenskull
känna er som om ni är bättre än andra.

3. Varför bör man, enligt Matteus 5:16, vilja att andra ska se ens
goda gärningar?

Kristi högre lag

Lägg märke till att Jesus i Matteus 5:20 säger att hans efterföljares
rättfärdighet måste vara större än de skriftlärda och fariseerna.
Anledningen till detta är att de skriftlärda och fariseerna var
kända för sin strikta lydnad mot de delar av lagen som männ-
niskorna kunde se. De var inte så måna om att leva efter andan
i den lag som inte syns utåt. Med början i vers 21 talade Jesus
om olika lagar och traditioner under Moses lag. I samband med
var och en av dessa lagar beskrev han den större rättfärdighet
som krävdes av medlemmarna i hans rike.

Gör i din anteckningsbok en uppställning likt nedanstående,
för att jämföra den ”äldre” Moses lag med Kristi ”nya” lag.
I kolumnen ”Nya lagen eller normen” skriver du upp de sätt
varpå Jesus sade att vi skulle tillämpa detta särskilda bud.

Matteus 6
Bergspredikan, del 2

Matteus 6 innehåller en fortsättning av Jesu bergspredikan.
I detta kapitel betonade han särskilt de välsignelser som följer
av att sätta Herren främst i sitt liv och att dyrka honom därför
att vi älskar honom – inte därför att vi vill att andra ska
tro att vi är rättfärdiga. Råden i verserna 25–34 var särskilt
riktade till de nyligen kallade apostlarna, och även om dessa
särskilda råd kanske inte gäller oss alla, kan varje medlem
i kyrkan tillämpa de principer som lärs ut i dessa verser.

Verser
i Matteus 5

21–26

27–32

33–37

38–42

43–47

Gamla lagen eller normen

”Ni har hört att det blev
sagt till fäderna . . .”

Nya lagen eller normen

”Men jag säger er . . .”

Förstå skrifterna

Matteus 6

Studera skrifterna 
Gör aktivitet C och en annan aktivitet (A eller B) när du
studerar Matteus 6.

Finn mönstret

Vilka likheter fanns det mellan råden som Jesus gav om att ge
allmosor (Matt 6:1–4), be (v 5–15) och att fasta (v 16–18)? Vad
kan du lära dig av denna upprepade tanke om vad Jesus anser
vara sann rättfärdighet?

Herrens bön

Matteus 6:5–15 innehåller några av Jesu mest grundläggande
lärdomar om bön. Verserna 9–13 har ofta kallats för Herrens
bön. Fundera över varje vers i bönen och skriv ner i din
anteckningsbok vad du tror vi ska lära oss av denna särskilda
del av Jesu exempel på bön.

Kunskap om nyckelskriftställen –
Matteus 6:24

1. Fundera över vad Jesus sade i Matteus 6:24. Hur försöker
personen i var och en av följande tre exempel att tjäna två
herrar? Vad skulle till sist kunna hända i varje situation?

a. Mikael (18 år) valde att ta ett arbete som kräver att han
arbetar varje söndag så att han kan spara pengar till sin
mission.

b. Tina (16 år) säger att hon gör missionsarbete genom att ha
en pojkvän som inte är medlem i kyrkan.

c. Broder Svensson (35 år) betalar tionde och fasteoffer på
de pengar han förtjänar genom att sälja produkter på ett
inte helt ärligt sätt.

2. Hur kan Jesu råd i Matteus 6:19–23, 33 hjälpa till att lösa
problemet i vers 24?

3. Vad lovar Jesus dem som väljer honom som sin Herre?
(Se Matt 6:20, 22, 33.)

Allmosor (v 1–4) – Ekonomisk
hjälp till de fattiga
Synagogorna (v 2, 5) – Kyrkor,
platser för gudsdyrkan och
studier
Rabbla tomma ord (v 7) –
Att upprepa samma ord om
och om igen på ett sätt
som inte betyder någonting
Hedningarna (v 7) –
Människor som inte tror på
den sanne och levande Guden
Skulder (v 12) – Synder,
överträdelser

Vanställa (v 16) – Få något att
se fult ut
Mammon (v 24) – Världsliga
rikedomar
Spinna (v 29) – Göra garn
eller trådar till tyg
Gör er därför inga bekymmer
för morgondagen (v 34) –
Utför ditt arbete idag och låt
inte de problem du förutser
i framtiden hindra dig från att
göra det du kan idag.


