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Matteus: Åt mig har getts all
makt i himmelen och på jorden

Matteus
Nycklar
Målgrupp
När Matteus ”fattar pennan” för att berätta om Jesus gör han det
med ett ärende: Han vill visa de första kristna att den nya tron har
starka rötter i Judendomen. Detta gör att han citerar Gamla
Testamentet flitigt och han förutsätter att läsarna har god kunskap i
den judiska historien och i de judiska sederna. Författaren själv var
judekristen och hans målgrupp var framförallt andra judekristna. För
dessa vill han visa att Jesus är den efterlängtade Messias som Gamla
Testamentet har förutsagt.
Matteus främsta målgrupp är judarna, men han begränsar inte den
glada nyheten om Jesus enbart till sitt eget folk. Hela hans
evangelium avslutas med missionsbefallningen då Jesus uppmanar
sina lärjungar till att gå ut och göra alla folk till lärjungar.
Förkunnelse
Ytterligare ett drag hos Matteus är att han har med mycket av Jesus
förkunnelse. Även detta kan ses som en koppling till gamla
testamentet och dess frontfigur, Mose. Jesus förkunnar det nya
förbundet. Den största och viktigaste av hans bevarade predikningar
håller han likt Mose på ett berg.
I Matteus finns 5 stora tal där vi möter Jesus då han undervisar och
predikar


Kap 5- 7 Bergspredikan



Kap 10 Utsändningstalet



Kap 13 Liknelsetalet



Kap 18 Församlingstalet



Kap 24-25 Talet om framtiden
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Fakta
Författare: Det sägs inte i
evangeliet vem författaren är,
men tidigt har man kopplat ihop
författarskapet med Matteus. Han
är den tullindrivare vilken Jesus
kallar att följa honom. För övrigt
vet vi ytterst lite om Matteus.
Tid: Evangeliet är nedskrivet
mellan 50-100 e kr. Mycket av
innehållet liknar
Markusevangeliet vilket gör att
forskarna tror att Matteus
använde Markus som en källa för
sitt evangelium.

Bakgrund: De fyra olika
evangelierna har samma syfte
men på lite olika sätt. Alla vill de
förkunna evangeliet för de första
kristna och för oss idag. Men de
lyfter alla fram olika aspekter för
att tydliggöra och ge tron den
förankring som vi som läsare kan
behöva. Matteusevangeliet är det
evangelium som tydligast
poängterar evangeliets förankring
i gamla testamentet.

Måndag: Guds vägledning
Läs Matt 1-2

Matteus inleder sitt verk med att nedteckna Jesus släkttavla. I den nämns
Rachav. Läs om henne i Josuabok (kap 2) och fundera över:
Varför tror du Rachav gömmer de Israeliska männen?
Om du hade varit i ”Rachavs kläder,” hade du gjort samma sak. Varför,
varför inte?
Vidare i kapitel 2 kan vi läsa om stjärntydarna som fick en tydlig vägledning
var de skulle gå. Fundera över :
Har du någon gång upplevt Guds vägledning i ditt liv? Om ja: Hur gick det
till?
Är det något område i ditt liv du skulle vilja att Gud vägledde dig? Om ja,
vilket område är detta? Varför vill du att Gud ska vägleda dig?

Tisdag: Att bemöta ondskan
Läs Matt 3-4

I dag kan vi läs om hur Jesus blir frestad att vända sig bort från Gud.
Fundera över
Finns det något i mitt liv som lockar mig att vända mig bort från Gud?
Läs gärna texten igen och se hur Jesus bemöter den onde. Finns det något i
Jesus bemötande av den onde som du skulle kunna ta till dig av? Varför,
varför inte?
”Detta är min älskade son, han är min utvalde” Detta får Jesus höra när
han blivit döpt av Johannes. Genom Jesus har du och jag också fått ”rätten
att bli Guds barn” Gör som korna: ”Idissla” dessa ord idag: ”Jag är Guds
älskade barn”

Onsdag: Bergspredikan
Läs Matt 5

Jesus säger: ”Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket” Att
vara fattig i anden kan tolkas som att vara medveten om sitt totala
beroende av Gud. Fundera över:
Vad innebär det för mig i min vardag att vara helt beroende av Gud?
Jesus säger: ”Om någon vill tvinga dig att gå en mil i hans tjänst, gå två mil
med honom” . Utifrån detta brukar vi tala om att gå ”en extra mil” för att
uppmuntra varandra att göra det ”lilla extra” för någon annan. Fundera på:
Om någon skulle behöva gå en extra mil för din skull, hur skulle det
kännas? Tror du att det skulle det vara en positiv eller en negativ
upplevelse ?
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Torsdag: Utsänd
Läs Matt 10

Matteus lyfter gärna fram Jesu undervisning om himmelriket. Ett rike där
Gud är kung och hans goda vilja sker.
Jesus sände ut sina lärjungar för att vittna om honom. Ta gärna en stund i
bön och fråga Jesus:
Vart vill du sända mig? Hur vill du använda mig för att breda ut ditt rike?
Vilka delar av talet blir du: Tröstad av? Uppmuntrad av? Utmanad av?
Jesus är dock medveten om att där Guds rike breder ut sig där hårdnar
också motståndet från den onde. Jesus säger: ”Jag skickar er som får in
bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor” 10:16
Fundera över:
•

Vad tror du Jesus menade med detta uttryck?

•
Vi hör om kristna syskon som förföljs i världen. Upplever du något
motstånd i ditt liv för att du är kristen? Om ja, på vilket sätt ter sig detta
motstånd?

Fredag: Petrus som huvudperson
Läs Matt 16-17 lägg
särskilt märke till
Petrus

Vad gjorde att Petrus drog slutsatsen att Jesus var Messias den Gud sedan
länge utlovat skulle komma med räddning.
Hur tror du Petrus kände sig efter Jesus reaktion på hans uttalande om
Messias ?
Hur tror du han kände sig efter Jesus reaktion efter att Petrus velat skydda
honom från lidande?
Tänk dig att du möter Petrus, Johannes och Jakob på väg ner från berget:
•

Be dem berätta vilka de mött, hur det såg ut på berget och

•
fråga dem hur det kändes för dem att vara med på ”härlighetens
berg”

Lördag: Att känna igen sig
Läs Matt 26-27

Även i dessa kapitel spelar Petrus en viktig roll. Fundera på:
Hur kan det Petrus är med om i dessa kapitel ha präglat honom som
människa?
Kan du känna igen dig i Petrus? Varför/varför inte?
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Söndag: Jesus har all makt
Läs Matt 28

Matteusevangeliet avslutas med den sk Missionsbefallningen. Lägg märke
till med vilka ord som Jesus inleder sitt tal med: Åt mig har getts all makt i
himlen och på jorden. Idag är det söndag. Inled den nya veckan med att
meditera över dessa ord: Jesus har all makt i himlen och på jorden.
Fundera över:
Vad betyder detta för mig i mitt liv att jag får tillhöra honom som har all
makt ??
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