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Matteus 26
”Min stund är nära”

I början av Matteus 26 är Jesu jordiska verksamhet nästan
avslutad. I tre år reste Jesus runt bland judarna för att under-
visa om sitt evangelium, för att vittna om sin mission i både
ord och handling och att upprätta sin kyrka på jorden. Allt
han gjort fram till dess skulle emellertid inte ha varit till någon
nytta om han inte avslutat det som han förberett sig för att
göra, såsom det upptecknats i Matteus 26–28.

I över tusen år mindes israeliterna hur Herren räddade deras
liv och befriade dem från slaveriet i Egypten genom den
särskilda ceremoni och måltid som kallades för påsk, eller det
osyrade brödets högtid (se 2 Mos 12–13). Den viktigaste delen
av påskmåltiden var det unga, felfria, hanlammet. Under
den första påsken blev de som strök blod från ett lamm på dörr-
posten till sitt hem, såsom de befallts att göra, räddade från
den mordängel som dödade de förstfödda i hela Egyptens land.

Detta lamm symboliserade Jesus Kristus och hur han räddade
oss från syndens och dödens slaveri. Begrunda, med tanke
på detta, hur det måste ha känts för Jesus och hans lärjungar
när de tog del av påskmåltiden på det sätt som beskrivs i
Matteus 26. Strax därefter blev Jesus själv det lamm som
varje påskalamm var en symbol för. Lägg märke till vad Jesus
gjorde för att ersätta påsken med en annan ceremoni och
förordning som ser tillbaka på – snarare än pekar fram mot –
Herrens försoningsoffer. Du kommer troligen att lägga märke
till och känna mycket annat för Frälsaren när du noggrant
läser Matteus vittnesbörd om de händelser som ledde fram till
korsfästelsen av Guds lamm.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 26
Matteus 26:1–5 – Markus 14:1–2; Lukas 22:1–2
Matteus 26:6–13 – Markus 14:3–9; Johannes 12:1–8
Matteus 26:14–30 – Markus 14:10–26; Lukas 22:3–23
Matteus 26:31–35 – Markus 14:27–31; Lukas 22:31–34
Matteus 26:36–46 – Markus 14:32–42; Lukas 22:39–46
Matteus 26:47–75 – Markus 14:43–72; Lukas 22:47–71;

Johannes 18:1–27

Förstå skrifterna

Matteus 26

Matteus 26:23 – ”Den som doppade handen i skålen
tillsammans med mig”
Se ”Förstå skrifterna” för Johannes 13:25 (s 86).

Matteus 26:36–46 – Vad är Getsemane?
Getsemane är en trädgård med olivträd vid foten av Olivberget
(se Luk 22:39). Namnet betyder bokstavligen ”oljepress” – den
plats där olivolja pressades fram från färska oliver, som har en
bitter smak. Det ligger en storslagen symbolik i att Jesus valde
denna plats för att bära människosläktets synder, den plats där
lidandet fick honom att ”blöda ur varje por” (se L&F 19:18),
vilket sålunda möjliggjorde syndernas förlåtelse och slutligen
evigt liv.

Matteus 26:59–60 – Falska vittnen
Lagen krävde två eller tre vittnen innan en man eller kvinna
kunde dödas (se 5 Mos 17:6). De falska vittnen som överste-
prästerna samlade ihop var emellertid oförmögna att få sina
lögner att överensstämma (se Mark 14:55–59). Det är ironiskt
att de judar som ville korsfästa Jesus mycket noggrant följde sin
vittneslag, men att de samtidigt uppenbarligen inte bekymrade
sig om lagen att inte vittna falskt (se 2 Mos 20:16).

Matteus 26:69–75 – Petrus förnekar Jesus
Se ”Förstå skrifterna” för Lukas 22:31–34, 54–62 (s 71).

Med list (v 4) – På ett
oärligt sätt
Dyrbar balsam (v 7) –
Värdefull parfymerad olja

Legioner (v 53) – Stora
grupper (en romersk legion
bestod av ungefär sex tusen
män)
Hädelse (v 65) – Att göra narr
av heliga ting
Bittert (v 75) – Med sorg
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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


