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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
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Händelserna i Matteus 21 inträffade under påskveckan. Under
denna vecka kom judar från många nationer till templet för att
dyrka Gud och offra. På den tiden kunde man köpa de djur
som användes till offren och utländska pengar växlades in för
att underlätta för resenärerna. Frälsaren motsatte sig denna
affärsverksamhet av två orsaker: Den bedrevs i Herrens hus,
och därigenom gjorde man det till ett ”rövarnäste”.

Matteus 21:19–20 – Fikonträdet som vissnade
Se ”Förstå skrifterna” för Markus 11:12–14, 20–21 (s 48).

Matteus 22

Matteus 22:11–14 – Mannen utan ”bröllopskläder”
Att förstå en av sederna på Jesu tid hjälper oss inse varför
mannen som inte bar bröllopskläder behandlades på detta sätt.
”Det var ett välkänt faktum att det var nödvändigt att bära
rätt klädsel när man trädde fram inför kungen. Gästens klädsel
visade hans eller hennes respekt för värden. Det var också
välbekant att den rätta klädseln vid sådana tillfällen var vita
kläder. Uppenbarligen hade de människor som inbjudits från
olika delar av världen varken tid eller medel till att få fram
lämpliga bröllopskläder, och därför försåg kungen sina gäster
från sin egen garderob, vilket var en vanlig sed. Sålunda hade
alla inbjudits att klä sig i konungsliga kläder. Den man som
kastats ut hade valt att förlita sig på sina egna kläder, istället
för dem som hans kung hade försett honom med” (Joseph F
McConkie, ”Triumphal Entry and a Day of Debate”, i Studies
in Scripture: Volume 5, The Gospels, sammanst av Kent P Jackson
och Robert L Millet [1986], s 381). Den olämpligt klädde mann-
nen i denna liknelse var en symbol för de judiska ledare som
trodde att de kunde komma in i Guds rike utan att ta på sig
den rättfärdighetens skrud som Gud kräver (se Upp 19:7–8).

Matteus 22:23–32 – Äktenskap i uppståndelsen
Se ”Förstå skrifterna” för Lukas 20:27–38 (s 70).

Matteus 22:36–38 – ”Det största och första budet”
President Ezra Taft Benson talade
om betydelsen av att sätta Herren
främst i vårt liv. Han rådde: ”När
vi sätter Gud främst kommer allt
annat att falla på plats eller också
försvinna från vårt liv. Vår kärlek
till Herren avgör var vi placerar vår
hängivenhet, hur vi använder vår
tid, de intressen vi ägnar oss åt och
hur vi prioriterar” (Nordstjärnan,
juli 1988, s 3).

Studera skrifterna 
Gör två av följande aktiviteter (A–D) när du studerar
Matteus 21–22.

Skymfa (v 6) – Förolämpa Skaffa efterkommande
(v 24) – Få barn

Gör jämförelser

De flesta av berättelserna och liknelserna i Matteus 21–22 var
riktade till judiska ledare i Jerusalem som försökte framställa
Jesus i dålig dager och sig själva i ett gott ljus, inför alla de männ-
niskor som samlats till påsken. Det sätt varpå Jesus bemötte
dem fick det motsatta att inträffa. Av vad du har lärt dig i Nya
testamentet och genom ovanstående hjälp i ”Förstå skrifterna”,
vilken likhet finns det mellan de judiska ledarna och:

1. Fikonträdet i Matteus 21:18–20?

2. Den förste sonen i Matteus 21:28–32?

3. Arrendatorerna i Matteus 21:33–41?

4. Bröllopsgästerna och mannen utan bröllopskläder i
Matteus 22:1–14?

Många vittnen och många bevis

Föreställ dig att du tror på Kristus vid tiden för händelserna
i Matteus 21–22. Du har en vän som är farisé. Skriv ett brev
till honom och använd de vittnesbörd och tecken som ges
i Matteus 21–22 för att hjälpa honom förstå att Jesus verkligen
är den utlovade Messias, Kristus. Du bör ta med åtminstone
tre olika händelser som inträffade i dessa kapitel som en del
av ditt brev. Några av de mer användbara avsnitten finns i
Matteus 21:1–11,12–16, 23–27 och 22:15–33, 41–46.

Att betala skatt

Ett av de sätt varpå fariseerna trodde att de skulle kunna
framställa Jesus i dålig dager var att fråga honom om judarna
skulle betala skatt till romarna. Händelsen finns upptecknad
i Matteus 22:15–22. Om Jesus sade att det var rätt att betala skatt
så kunde fariseerna beskylla honom för att vara anhängare till
Rom – som judarna hatade. Om Jesus sade att judarna inte skulle
betala skatt till romarna så kunde fariseerna inför de romerska
myndigheterna anklaga Jesus för uppror mot regeringen.

1. Hur besvarade Jesus deras fråga?

2. På mynten fanns kejsarens bild inpräglad. Vilka är skapade i
Guds avbild (se 1 Mos 1:26–27), och vad ska vi ”ge” till Gud?

De två stora buden

1. Vilka sade Jesus är de två stora buden, enligt Matteus 22:35–40?

2. Skriv upp fem viktiga lärdomar i evangeliet och berätta vilket
samband det finns mellan var och en av dem och ett av eller
båda de stora buden. Du kan också skriv upp fem bud som
automatiskt blir åtlydda om man lyder dessa två ”stora”, och
förklara varför.

DENAR (mynt) MED TIBERIUS



Matteus 23:5 – Vad är ”böneremsor och vad innebär det
att skaffa sig ”stora manteltofsar”?

Bönekapslar är små
askar med skrivna
verser från skrif-
terna, vilka somliga
judar bar på
armarna eller
pannan. Denna
tradition var
grundad på ett råd
som getts till
profeten Mose i
Femte Moseboken
6:6–8. Denna
hänvisning till
”tofsar” i hörnen av
ens kläder var en
tradition som gick
ut på att man
därigenom skulle ha

Guds lagar i åminnelse (se 4 Mos 15:38–40). De som ville verka
särskilt rättfärdiga ”förstorade” den del av sina kläder där
hörntofsarna satt, så att de var mycket synbara, eller också bar
de mycket synliga böneremsor.

Matteus 23:24 – ”Silar mygg men sväljer kameler”

Både mygg och kameler var
förbjuden föda under
Moses lag. För att förhin-

dra att de svalde en
mygga av misstag bru-
kade en del fariseer sila

alla drycker innan de
drack av dem. Jesus
använde överdriften
att svälja en kamel för

att säga att fariseerna
var mycket måna om en

del småsaker medan större
och viktigare ting
ignorerades (till exempel
barmhärtighet, tro och
lagens anda).

Studera skrifterna 
Gör antingen aktivitet A eller B när du studerar Matteus 23.

Gör en jämförelse

Dela upp en sida i dina anteckningsbok i två delar. Utgå från
Matteus 23:1–12 och skriv på ena sidan av papperet vad
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3. Skriv ett tankeväckande svar till en av följande frågor:

• Hur kan du varje dag visa att du älskar Gud med hela ditt
hjärta och med hela din själ och med hela ditt förstånd?

• Varför tror du att det första stora budet måste komma före
det andra? Vad tycker du skulle vara fel om det andra
budet kom först?

• Vad innebär det att älska sin nästa som sig själv?

Matteus 23
Jesus fördömer hyckleri

Ordet hycklare kommer från ett grekiskt ord med innebörden
”agera skådespelare”. En hycklare är någon som låtsas vara
någonting som han eller hon inte är, för att vinna uppmärk-
samhet eller fördelar. Hyckleri är en följd av högmod. Guds
ödmjuka efterföljare försöker leva efter hans lagar därför att de
älskar Gud och andra människor – inte för att bli uppmärk-
sammade eller hedrade. När en ödmjuk efterföljare till Gud
får kännedom om sina brister börjar han eller hon att omedel-
bart rätta till dem. Hycklaren försöker överskyla och urskulda
sina synder.

Under dina studier av Matteusevangeliet har du läst om de
judiska ledarnas hyckleri på Jesu tid och hur Jesus lärde dem
som trodde på honom att utan hyckleri efterleva evangeliet.
Matteus 23 innehåller Jesu slutliga vittnesbörd och fördömelse
av dem som förkastade hans lärdomar, sanna evangelium och
plan för evig lycka.

Fundera när du läser detta stycke vad du skulle tycka om
detta tal om du var farisé och själv var närvarande. Hur
skulle du ha känt dig om du var en person under denna tid
och försökte besluta dig för om du skulle fortsätta att följa
fariseerna eller följa Jesus?

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 23
Matteus 23 – Markus 12:38–40; Lukas 20:45–47

Förstå skrifterna

Matteus 23

Upphöjer sig (v 12) – Anser
sig vara förmer än andra
Proselyt (v 15) – Konvertit,
omvänd person

Mynta, dill och kummin
(v 23) – Kryddor
Övergivna (v 38) – Tomma

Böneremsa
eller
bönekapsel

Hörntofsar
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