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Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–C) när du studerar
Matteus 26.

Den sista måltiden och nattvarden

Som nämndes i inledningen till detta kapitel deltog Jesus och
hans lärjungar i en gemensam påskmåltid (se Matt 26:17–20),
som också var den ceremoni eller förordning som den förjor-
diske Kristus befallde dem att ta del av när han gav Moses lag.
Mitt i denna måltid introducerade Kristus en ny förordning
till åminnelse och gudsdyrkan som vi kallar för sakramentet
(se v 26–29).

1. Föreställ dig att du blivit ombedd att hålla en presentation
om sakramentet för primärbarnen i din församling eller gren.
Gör en översikt eller rita bilder som kan hjälpa dig att förklara
sakramentet på det sätt som Jesus gjorde i Matteus 26:26–29.

Musikens betydelse

1. Vad gjorde Jesus och hans lärjungar, enligt Matteus 26:30,
innan Jesus förde dem till Getsemane?

2. Varför var det viktigt att göra detta?

3. Nämn en psalm som du tror hjälper dig att förstå hur deras
psalm fick Jesus och hans lärjungar att känna sig, och hur den
kan ha varit till hjälp för dem. Förklara varför psalmen är till
stor hjälp för dig.

”Som jag vill” i motsats till ”som du vill”

1. I Matteus
26:36–46 skrev
Matteus ner en
del av vad Jesus
bad om under tre
olika tidpunkter
i Getsemane.
Vilka likheter och
skillnader finns
det mellan dessa
böner?

2. Vad gjorde Jesu
lärjungar medan
Jesus bad? Hur
kan det som han
sade till dem i
Matteus 26:41
symbolisera hans
kamp när han
tänkte på och bad
om vad han
behövde göra?

3. Läs Mosiah 15:7, Tredje Nephi 11:11 och Läran och förbunden
19:19. Skriv i din anteckningsbok upp uttalanden från dessa
verser som beskriver vad det var som motiverade Jesus att
”tömma den bittra kalken” i Getsemane.

4. Skriv kortfattat ner någonting vi kan lära oss att tillämpa i
vårt eget liv genom Jesu föredöme i Getsemane. Berätta också
om en situation då en person i din egen ålder kan behöva
tillämpa detta föredöme som Jesus visade.

Matteus 27
Jesu Kristi korsfästelse

Matteus 26 berättar hur judiska ledare anklagade Jesus för
hädelse på grund av att han sade att han var Guds Son.
Enligt Moses lag var det dödsstraff för hädelse. Men judarna
styrdes av romersk lag och kunde inte avrätta någon utan
romerskt tillstånd. Dessutom var det inte dödsstraff för hädelse
enligt romersk lag. Matteus 27 berättar om hur judarna
förändrade sin anklagelse när de förde Jesus inför Pilatus.
De beskyllde Jesus för att hävda att han var judarnas konung,
vilket ansågs vara förräderi mot den romerska regeringen och
följaktligen straffbart med döden.

Även om Jesu uppståndelse
är det främsta vittnet om att
han är Kristus, påminde oss
äldste Gordon B Hinckley,
dåvarande medlem av de tolv
apostlarnas kvorum, om att
”ingen medlem i denna kyrka
får någonsin glömma det
fruktansvärda pris som vår
Förlossare betalade, när
han gav sitt liv för att alla
människor skulle få leva –
ångesten i Getsemane, den
bittra, hånfulla rättegången,

törnekronan som sargade hans huvud, den blodtörstiga
pöbelns rop inför Pilatus, bördan som han ensam måste bära
på sin mödosamma väg till Golgota, den fruktansvärda
smärtan då spikarna gick genom hans händer och fötter, den
febriga pinan hans kropp utsattes för när han hängde på
korset denna tragiska dag ...

Vi får aldrig glömma det, ty det var här som vår Frälsare, vår
Förlossare, Guds Son gav sig själv som ett ställföreträdande
offer för oss var och en” (Nordstjärnan, mars 1989, s 6).

Medan du läser Matteus 27 vill du kanske markera de delar
som du alltid vill minnas.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 27
Matteus 27:1 – Lukas 23:1; Johannes 18:28
Matteus 27:11–14 – Lukas 23:2–5; Johannes 18:29–38
Matteus 27:15–26 – Markus 15:6–15; Lukas 23:13–25;

Johannes 18:39–40
Matteus 27:27–31 – Markus 15:16–20; Johannes 19:1–16
Matteus 27:32–61 – Markus 15:21–47; Lukas 23:26–56;

Johannes 19:17–42
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Förstå skrifterna

Matteus 27

Matteus 27:11 – Vad sade Jesus till Pilatus?
När Pilatus frågade Jesus: ”Du är alltså judarnas kung”? svarade
Jesus: ”Du själv säger det.” En bättre översättning av denna
mening lyder: ”Det du säger är rätt.” Med andra ord sade Jesus
att han verkligen var en kung. Se Johannes 18:33–38 för ytter-
ligare information om detta samtal mellan Jesus och Pilatus.

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Matteus 27.

Handlingsfrihet, synd och ånger

Det var nödvändigt för Jesus att dö, men detta innebar inte att
Judas var tvungen att förråda Frälsaren. President George Q
Cannon, som var rådgivare i första presidentskapet, sade: ”Det
var inte förutordinerat att Judas skulle bli en djävul. Han valde
detta själv när han utövade sin handlingsfrihet” (i Brian H Stuy,
sammanst av Collected Discourses, 5 del [1987–1992], 1:236).

1. Slå upp Matteus 26:14–16, 20–25, 45–56 och beskriv de till-
fällen då du tror Judas hade möjlighet att välja att inte förråda
Frälsaren, men istället valde att fortsätta tjäna djävulen, som
frestade honom.

2. Läs Alma 30:60 och berätta vilket samband denna vers har
med Matteus 27:3–5.

3. Varför är det värdefullt för oss att förstå berättelsen om
Judas?

Jesus från Nasaret döms till döden

Anta att du är tidningsreporter och har möjlighet att följa hän-
delserna i Matteus 27:11–66. Skriv en nyhetsrapport om dessa
händelser. Förvissa dig om att du tar med de detaljer som dina
läsare vill känna till, till exempel:

• Vad sade Jesus och Pilatus till varandra?

• Vad tänkte Pilatus om Jesus?

• Vem var Barabbas, och vad hade han att göra med Jesu
rättegång?

Krukmakaråkern (v 7, 10) –
Plats där krukmakare gräver
efter lera
Prygla (v 26) – Slå med piska.
På den tiden hade vanligtvis
piskan bitar av ben, glas eller
metall för att söndertrasa
huden

Vin ... blandat med galla
(v 34) – En drogliknande
blandning som skulle ha
hjälpt till att lindra smärtan
Smädade (v 39) – skymfade,
hånade
Tjäna honom (v 55) – Ta hand
om hans behov

• Vad inträffade före och under korsfästelsen?

• Vad hände efter Jesu död?

En profetias uppfyllelse

Ett av temana i Matteus är att Jesus uppfyllde profetior i Gamla
testamentet. Identifiera och förklara verserna i Matteus 27 som
uppfyller vart och ett av följande skriftställen:

1. Psaltaren 22:2

2. Psaltaren 22:7–9

3. Psaltaren 22:19

4. Psaltaren 69:22

5. Psaltaren 109:25

6. Jesaja 50:6

7. Jesaja 53:4–9

8. Amos 8:9

Varför gjorde Jesus det?

Det är svårt att föreställa sig hur någon kunde gå igenom allt
det som Jesus genomled i Matteus 26–27.

1. Läs Första Nephi 19:9. Hur kunde Jesus uthärda, enligt Nephi?

2. Skriv om dina känslor inför Jesu lidande och att han led allt
detta för dig. Ett annat alternativ är att du med utgångspunkt
från Matteus 26–27 skriver ner minst sju fraser från psalmer
som uttrycker dina känslor för Frälsaren, och vad han utstod.

Matteus 28
Han har uppstått!

President Ezra Taft Benson
sade: ”Världshistoriens
största händelser är de som
påverkar flest människor
under längst tid. Genom
denna måttstock kan ingen
händelse vara viktigare för
enskilda eller nationer
än Mästarens uppståndelse.
Varje själs slutliga upp-
ståndelse som har levt och
dött på jorden har utlovats i
skrifterna” (The Teachings
of Ezra Taft Benson

[1988], s 15; se även 1 Kor 15:22–23).


