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Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Matteus 19.

Skilsmässa

I Matteus 19:3–9 kan
vi läsa hur Jesus svarade
när fariseerna frågade
honom om det var rätt
för en man att skilja sig
från sin hustru av vilken
orsak som helst. Med ett
ökande antal skilsmäss-
sor tycks frågan också
vara aktuell för oss idag.

Med utgångspunkt från
det svar som Jesus gav
och ovanstående för-
klaring under ”Förstå

skrifterna”, skriv ett kort uttalande som förklarar Herrens
synpunkter på skilsmässa och som du skulle vilja att någon
som funderar på skilsmässa läser och funderar över.

En ung man som ägde mycket

1. Varför beslutade sig den unge mannen i berättelsen i
Matteus 19:16–22, för att inte följa Jesus?

2. Vilka välsignelser lovar Jesus dem som gör uppoffringen att
följa honom? (Se v 23–30.)

3. Skriv ett brev med utgångspunkt från vad Jesus och hans
lärjungar sade efter det att den unge mannen hade gått sin
väg (se v 23–30). Skriv brevet som om du skrev till denne
unge man och försök hjälpa honom förstå varför han bör
ompröva sitt beslut.

Matteus 20
Jesus ger på nytt en definition

av storhet

Vill du känna dig betydelsefull? Vad får dig att känna dig
betydelsefull? Uppmärksamhet? Ställning som ledare? Pengar?
Framgång? Fariseerna på Jesu tid tyckte att de var mycket
betydelsefulla. Anledningen till att de tyckte så påminner om
det sätt varpå människor idag definierar storhet och vem
eller vad som är betydelsefull och viktig. Var emellertid under
din läsning av Matteus 20 medveten om vad Jesus gjorde
och sade, som hjälper oss förstå vad som är betydelsefullt och
vad som är storhet i hans rike. Det kan också vara nyttigt
att inse att vad som sades och gjordes i Matteus 20 ägde rum
under den sista månaden – kanske till och med under de
två sista veckorna – innan Jesus korsfästes.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 20
Matteus 20:17–34 – Markus 10:32–52; Lukas 18:31–43

Förstå skrifterna
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Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Matteus 20.

Liknelsen om vingårdsarbetarnas lön

Liknelsen i Matteus 20:1–16 tycks vara en följd av det samtal
som Jesus hade med Petrus i slutet av Matteus 19. Petrus hade
frågat vilken belöning han skulle få för det offer han tyckte

Förmannen (v 8) – Den som
har uppsikt över sådant som
tillhör andra
Hållit på (v 12) – Arbetat
Prygla (v 19) – Att slå med en
piska som försetts med bitar
av ben eller sten
Sebedaios-sönerna (v 20) –
Apostlarna Jakob och
Johannes

Piska som användes vid pryglingen

Lösen (v 28) – Betalning
(för att fångar ska bli frigivna)
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att han gjorde för att han tjänade i riket. Lägg märke till att
liknelsen slutar på ungefär samma sätt som avslutningen av
Matteus 19.

1. Gör en uppställning i din anteckningsbok, enligt nedan. Fyll
i informationen som du hämtar från Matteus 20:1–16.

2. Vad kan vi lära oss av denna liknelse om att tjäna i Herrens
rike?

3. Vilket trösterikt budskap kan denna liknelse ha för nyomvända
i kyrkan?

Hur du kan bli stor

I Matteus 20:20–28 kan vi läsa vad Jesus sade när Jakobs och
Johannes mor hade bett honom om att hennes söner skulle få
en hedersplats i Guds rike.

1. Välj vad du tror är de tre viktigaste orden eller meningarna
i Frälsarens svar på hennes begäran och förklara varför du
valde varje ord eller mening.

2. Skriv upp exempel från Matteus 20:17–19, 28–34 om hur
Frälsaren visade det slags storhet som han talade om.

Matteus 21–22
Ett sista vittnesbörd i Jerusalem

Jesus visste att hans jordiska
mission snart var över (se
Matt 20:17–19). Före sin död
gav han emellertid den tidens
judiska ledare ytterligare ett
vittne om att han i sanning
var den Messias som utlovats
av de heliga profeterna sedan
begynnelsen. Fundera över,
när du läser Matteus 21–22,
de många olika tecken som
Jesus gav till de judiska

Hur mycket
jordägaren

samtyckte till
att betala dem

Timmen som
arbetarna lejdes

Antal timmar 
som de arbetade

Hur mycket
de fick i lön

ledarna. Bland dessa var uppfyllda profetior, hans egna
lärdomar och vittnesbörd, och många andras vittnesbörd –
bland annat deras som ropade ”Hosianna” till sin konung
när han tågade in i Jerusalem.

I Matteus 21 inleds den sista veckan i Frälsarens jordiska liv.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 21–22
Matteus 21:1–11 – Markus 11:1–11; Lukas 19:29–44;

Johannes 12:12–19
Matteus 21:12–17 – Markus 11:15–19; Lukas 19:45–48
Matteus 21:18–22 – Markus 11:12–14, 20–24
Matteus 21:23–27 – Markus 11:27–33; Lukas 20:1–8
Matteus 21:33–46 – Markus 12:1–12; Lukas 20:9–19
Matteus 22:15–46 – Markus 12:13–37; Lukas 20:20–44

Förstå skrifterna

Matteus 21

Matteus 21:1–11 – På vad sätt är det betydelsefullt att
Jesus red in i Jerusalem på en åsna?
Profeten Sakarja lärde att judarna skulle känna igen sin Messias
när han red in i Jerusalem på en åsninnas föl (se Sak 9:9;
Matt 21:4–5). Israelitiska kungligheter red traditionellt på en
åsninnas föl (se Dom 5:10; 10:4; 12:14; 2 Sam 16:1–2; 1 Kung 1:33).
När Jesus sålunda red in i Jerusalem på en åsninnas föl gjorde
han det som kung för Israel, som Messias, för att uppfylla
en profetia.

Matteus 21:12–13 – Varför ägnade sig människorna åt att
köpa, sälja och växla pengar i templet?

Hosianna (v 9, 15) – Fräls nu!
(Detta var ett hyllningsrop
som människorna använde sig
av för att säga att de visste att
Jesus var Messias och att han
kunde rädda dem.)

Arrenderade ut (v 33) –
Hyrde ut


