
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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fariseerna trodde gjorde dem stora. Skriv på andra sidan vad
som enligt Jesus gjorde en människa stor.

Veropens stege

Ve är ett ord som syftar på sorg och lidande. Jesus sade sju
gånger i Matteus 23:13–16, 23–32 att de skriftlärda, fariseerna
och hycklarna skulle drabbas av detta ve. Varje gång förklarade
han varför de skulle erfara detta ve.

1. Gör två ”vägar” i din anteckningsbok (se den medföljande
illustrationen). En väg leder till sorg och fördömelse
(”helvetet” enlig v 33) och den andra till lycka och härlighet.
Fyll först i ”veropens” väg genom att med egna ord beskriva
de sju ting som Jesus sade att de skriftlärda, fariseerna och
hycklarna gjorde. (Det första är redan medtaget på över-
sikten.) Fyll sedan i ”Vägen till lycka” genom att skriva ner
vad en person som följer Kristus ska göra istället.

2. Även om Jesus tuktade fariseerna gav han dem många
chanser att lyssna till honom, och många tecken gavs för att
hjälpa dem tro på hans evangelium. Läs Matteus 23:37 och
förklara vad Jesus hoppades att han kunde göra för dessa
judiska ledare.

Vers 14

Vers 15

Vers 16

Verserna
23–24

Verserna 
25–26

Verserna 
27–28

Verserna
29–32

Vers 14

Matteus 23:13 – 
Vi bör efterleva 

   evangeliet och hjälpa 
    andra att lära känna 

     och efterleva 
           sanningen.

Matteus 23:13 – 
De lärde ut falska läror 
och hindrade sig själva 

och andra från 
att komma 

in i himmelen.

Vers 15

Vers 16

Verserna
23–24

Verserna
25–26

Verserna 
27–28 Verserna 

29–32

Veropens
stege

Vägen
till lycka

Lycka och
evigt liv

Sorg och
fördömelse

Matteus 24
Kristi andra ankomst

Efter att ha vittnat mot de judiska ledare som förkastade
honom sade Jesus att de inte skulle få se honom igen förrän
han kom i den härlighet som det hade blivit profeterat om
(se Matt 23:39; Joseph Smiths skrifter 1:1; se även Ps 118:26,
som Jesus delvis citerade ifrån). Jesus och hans lärjungar
begav sig till Olivberget, varifrån man kan se staden Jerusalem
– och särskilt templet. Där talade han om de stora ödeläggelser
som skulle drabba staden och templet. Som en följd av Jesu
yttranden frågade hans lärjungar honom när templet skulle
förstöras, vilka tecken som skulle föregå hans andra ankomst
och när världens slut skulle komma (se Matt 24:3; Joseph
Smiths skrifter 1:4). Tydligen undrade de om det fanns ett
samband mellan dessa tre händelser. Resten av Matteus 24
innehåller svar som Jesus gav på deras frågor.

Joseph Smiths översättning av Matteus 24 finns i Den
kostbara pärlan i Joseph Smiths skrifter kapitel 1. Eftersom vi
har profetens inspirerade tillägg och rättelser är nedanstående
avdelningar ”Förstå skrifterna” och ”Studera skrifterna”,
grundade på Joseph Smiths skrifter istället för på Matteus 24.

Andra redogörelser för vad du kan läsa i Matteus 24 och
Joseph Smiths skrifter 1
Matteus 24 (Joseph Smith – Matt 1) – Markus 13; Lukas 21:5–36


