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Evangeliet enligt Matteus 
 



Bibelläsningsplan Matteusevangeliet  

Under en stor del av vårterminen 2023 kommer vi att läsa Matteusevangeliet. 
Evangeliet nämner inte vem som är författare men redan tidigt i kyrkans historia 
tillskrev man evangeliet Matteus, aposteln som var en tullindrivare, se Matt 9:9–13. 
(I Mark 2:14 och i Luk 5:27 kallas han Levi). De fyra evangelisterna (Matteus, Markus, 
Lukas och Johannes) har lite olika inriktning och specialiteter även om 
huvudbudskapet är det samma.  

Det som är typiskt för Matteus är att han på ett särskilt sätt vill visa att Jesus är den 
Messias som hade utlovats i det Gamla förbundet (i Gamla testamentet) och som 
det judiska folket så hett längtade efter. Evangeliets judiska prägel visar sig redan i 
det första kapitlet. Där omtalas Jesus som Davids son och Abrahams son (judiska 
bakgrunden) medan släkttavlan i Lukasevangeliet går ända tillbaka till Adam, den 
första människan.  

Kopplingen till det Gamla förbundet visar sig också i att Gamla testamentet ofta 
citeras för att motivera Jesu ord och handlingar. Det märks också i att Jesus ofta 
framställs som en lärare (en Rabbin) och att kontroverserna med fariséerna är extra 
tydliga i detta evangelium, se t.ex. kapitel 23. Fariséerna var ett politiskt parti som 
värnade om att man skulle följa lagen till punkt och pricka. 

Matteus samlar det mesta av Jesu undervisning i fem tal. Bergspredikan kapitel 5–7, 
utsändningstalet kapitel 10, liknelsetalet kapitel 13, talet om lärjungaskap kapitel 18 
och talet om tidens slut och domen kapitel 24–25. Bergspredikan och särskilt den 
gyllene regeln, ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också 
göra för dem” (Matt 7:12) är kanske bibelns mest kända och spridda texter.  

Trots evangeliets judiska prägel så finns det ändå en koppling till kyrkan och den 
kristna församlingen, se 16:16 och 18:17. Evangeliet slutar med den så kallade 
missionsbefallningen. Där blir det uppenbart att Jesus sänder sina lärjungar inte bara 
till det judiska folket utan till alla människor och till hela världen (Matt 28:18-20). 

Matteusevangeliet är ofta radikalt och utmanande men där finns också den stora 
vilan som vi är kallade att leva i. Jesus säger ”Kom till mig, alla ni som är tyngda av 
bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och 
ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är 
lätt.” Matt 11:28-30 
 

Välkommen till en spännande och inspirerande läsning av Matteusevangeliet! 

Klas Eriksson, Vikarierande pastor och föreståndare i Kyrkan vid Brommaplan, 
Karin Andersson och Barbro Daelander. 



Så här kan du göra 

Daglig andakt 

Att skapa rutiner är svårt för de flesta av oss så ha inte för hög ambitionsnivå.  
Den bästa andakten är den som blir av även om den bara är fem minuter. Gör det 
helst på morgonen. Mångas erfarenhet är att om man inte kopplar andaktsstunden 
till en morgonrutin så är risken stor att den inte blir av. Men självklart vet du själv 
bäst när det passar dig. Glöm inte att några minuter inför Gud är en livsförvandlande 
handling. 

Stilla ner dig 

Lägg undan mobiltelefon och annat som kan distrahera.  
Sätt dig bekvämt, andas djupt några gånger. 
Tänk dig att Jesus ser på dig med sina varma kärleksfulla ögon.  
Jesus som älskar dig villkorslöst vill möta dig nu.  

Bed en överlåtelsebön 

Bed att Gud ska öppna ditt hjärta och leda din bön och bibelläsning. Om du vill kan 
du använda en redan formulerad bön t.ex. Vår fader eller Sinnesrobönen eller någon 
av de andra föreslagna bönerna i slutet av häftet. 

Läs texten 

Läs texten sakta och uppmärksamt, gärna flera gånger. Vad berör dig?  
Vilka tankar och känslor väcks hos dig? Vad kallas du att göra? 

Skriv 

Styrkan med att skriva är att tilltalet oftast blir ännu mer konkret och verkligt. 
Då finns det också en möjlighet att gå tillbaka och se vad Gud har sagt under en 
längre tid. 

Bed 

Tacka för det goda du har och får. Lägg fram din dag, din oro, dina tankar och den 
situation du står i. Avsluta med att bli helt stilla i tystnad någon minut utan att be 
om något. Lita på att Gud verkar på djupet i dig när du är tyst och lyssnande.  

 

 



Matteusevangeliet 

Mån 9 jan Matt 1:1-17 
Jesu släkttavla 

Tis 10 jan Matt 1:18-25 
Jesu födelse 

Ons 11 jan Matt 2:1-12 
De österländska stjärntydarna 

Tor 12 jan Matt 2:13-23 
Flykten till Egypten; Återkomsten till Israel 

Fre 13 jan Matt 3:1-17 
Johannes döparen; Jesu dop 

Lör 14 jan Joh 5:31-36 
Livets källa 

Sön 15 jan 2:a söndagen efter trettondedagen  
Psaltaren 19:2-7 
 

Mån 16 jan Matt 4:1-17 
Jesus frestas; Jesus uppträder i Galileen 

Tis 17 jan Matt 4:18-25 
De första lärjungarna; Jesus förkunnar och botar 

Ons 18 jan Matt 5:1-20 … BERGSPREDIKAN (kapitel 5-7) 
Saligprisningar; Jesus och lagen 

Tor 19 jan Matt 5:21-37 
Jesus skärper lagens bud 

Fre 20 jan Matt 5:38-48 
Älska era fiender 

Lör 21 jan Joh 4:46-54 
Jesus skapar tro 

Sön 22 jan 3:e söndagen efter trettondedagen 
Psaltaren 36:6-10 



Mån 23 jan Matt 6:1-18 
Om allmosor, bön och fasta 

Tis 24 jan Matt 6:19-34 
Skatter i himlen; Kroppens lampa är ögat;  
Gud och mammon; Gör er inga bekymmer 

Ons 25 jan Matt 7:1-14 
Döm inte. Gå in genom den trånga porten 

Tor 26 jan Matt 7:15-29 
Falska profeter; Huset på berggrunden och huset på sanden 

Fre 27 jan Matt 8:1-17 
En spetälsk bir ren; En officers tjänare botas;  
Petrus svärmor och andra sjuka botas 

Lör 28 jan Matt 14:22-33 
Jesus är vårt hopp 

Sön 29 jan Psaltaren 107:28-32 
4:e söndagen efter trettondedagen  
 

Mån 30 jan Matt 8:18-34 
Att följa Jesus; Stormen tystas; De besatta och svinhjorden 

Tis 31 jan Matt 9:1-17 
En lam man botas; Matteus kallas; Bröllopsgäster fastar inte 

Ons 1 feb Matt 9:18-38 
Jesus botar sjuka; En stum demon drivs ut; Får utan herde 

Tor 2 feb Matt 10:1-15 … UTSÄNDNINGSTALET (kapitel 10)  
De tolv sänds ut 

Fre 3 feb Matt 10:16-25 
Som får bland vargar 

Lör 4 feb Luk 22:22-40 (eller Matt 13:31-33) 
Uppenbarelsens ljus 

Sön 5 feb Psaltaren 138 
Kyndelsmässodagen 



Mån 6 feb Matt 10:26-39 
Var inte rädda; Bekännelse och förnekelse 

Tis 7 feb Matt 10:40 – Matt 11:19 
Att ta emot Jesu lärjungar;  
Johannes döparens frågor och Jesu svar 

Ons 8 feb Matt 11:20-30 
Verop över städer; Jesus prisar Fadern; Den lätta bördan  

Tor 9 feb Matt 12:1-14 
Lärjungarna plockar ax på sabbaten;  
Mannen med förtvinad hand 

Fre 10 feb Matt 12:15-30 
Guds utvalde tjänare; Demoner drivs ut med Guds ande 

Lör 11 feb Joh 6:60-69 
Det levande ordet 

Sön 12 feb Psaltaren 33:4-9 
Sexagesima 
 

Mån 13 feb Matt 12:31-50 
Om hädelse; Jona-tecknet; Den orena anden; Jesu familj 

Tis 14 feb Matt 13:1-17 … LIKNELSETALET (kapitel 13)  
Liknelsen om sådden; Liknelsernas syfte 

Ons 15 feb Matt 13:18-35 
Tolkning av liknelsen om sådden; Liknelsen om ogräset;  
Liknelsen om senapskornet och surdegen 

Tor 16 feb Matt 13:36-52 
Tolkning av liknelsen om ogräset; Liknelser om himmelriket 

Fre 17 feb Matt 13:53 – Matt 14:12 
Profet i sin hemstad; Johannes döparens död 

Lör 18 feb Mark 10:32-45 
Kärlekens väg 

Sön 19 feb Psaltaren 86:5-11 
Fastlagssöndagen 



Mån 20 feb Matt 14:13-21 
Mat åt fem tusen 

Tis 21 feb Matt 14:22-36 
Jesus går på vattnet; De sjuka i Gennesaret 

Ons 22 feb Matt 15:1-20 
Guds bud och människors regler 

Tor 23 feb Matt 15:21-39 
En kananeisk kvinnas tro; Jesus botar sjuka; Mat åt fyra tusen 

Fre 24 feb Matt 16:1-12 
Fariseerna begär tecken; Brödet och surdegen 

Lör 25 feb Mark 1:12-13  
Prövningens stund 

Sön 26 feb Psaltaren 31:2-6 
1:a söndagen i fastan 
 

Mån 27 feb Matt 16:13-28 
Petrus kallar Jesus för Messias; Första förutsägelsen om 
Människosonens lidande; Lärjungaskapets krav 

Tis 28 feb Matt 17:1-13 
Jesus på härlighetens berg 

Ons 1 mar Matt 17:14-27 
En pojke med fallandesjuka botas; Andra förutsägelsen om 
Människosonens lidande; Om tempelskatten 

Tor 2 mar Matt 18:1-14… (TAL OM LÄRJUNGASKAP – kap 18) 
Vem är störst i himmelriket? 
Förförelser; Liknelsen om det förlorade fåret 

Fre 3 mar Matt 18:15-35 
En broder som gör orätt; Förlåtelse. En obarmhärtig medtjänare 

Lör 4 mar Mark 14:3-9 
Den kämpande tron 

Sön 5 mar Psaltaren 130 
2:a söndagen i fastan 



Mån 6 mar Matt 19:1-15 
Äktenskap och skilsmässa; Jesus och barnen 

Tis 7 mar Matt 19:16-30 
En ung man som ägde mycket     

Ons 8 mar Matt 20:1-16 
Vingårdsarbetarnas lön 

Tor 9 mar Matt 20:17-34 
Tredje förutsägelsen om Människosonens lidande; 
Lärjungarna som ville ha hedersplatsen; Två blinda botas 

Fre 10 mar Matt 21:1-17 
Intåget i Jerusalem; Templet rensas 

Lör 11 mar Mark 9:14-32 
Kampen mot ondskan 

Sön 12 mar Psaltaren 25:12-22 
3:e söndagen i fastan  
 

Mån 13 mar Matt 21:18-32 
Fikonträdet som vissnade; Frågan om Jesu fullmakt; 
Liknelsen om de båda sönerna 

Tis 14 mar Matt 21:33-46 
Liknelsen om arrendatorerna i vingården 

Ons 15 mar Matt 22:1-14 
Liknelsen om bröllopsfesten 

Tor 16 mar Matt 22:15-33 
Frågan om skatt till kejsaren; Frågan om uppståndelsen 

Fre 17 mar Matt 22:34-46 
Frågan om det största budet i lagen; Är Messias Davids son? 

Lör 18  mar Joh 6:48-59 
Livets bröd 

Sön 19 mar Psaltaren 107:1-9 
Midfastosöndagen 



Mån 20 mar Matt 23:1-12 
Anklagelser mot de skriftlärda och fariseerna 

Tis 21 mar Matt 23:13-36 
Verop 

Ons 22 mar Matt 23:37 – Matt 24:14 … (TAL OM TIDENS SLUT – kap 24-25) 
Jesu klagan över Jerusalem; Templets förestående fall 
Kommande prövningar 

Tor 23 mar Matt 24:15-28 
Den sista stora nöden 

Fre 24 mar Matt 24:29-36 
Människosonens ankomst;  
Liknelsen om fikonträdets knoppning 

Lör 25 mar Luk 1:26-38 (eller Luk 1:46-55) 
Guds mäktiga verk 

Sön 26 mar Psaltaren 147:7-15 
Jungfru Marie bebådelsedag 
 

Mån 27 mar Matt 24:37-51 
Håll er vakna; En god och en dålig tjänare 

Tis 28 mar Matt 25:1-13 
Liknelsen om de tio brudtärnorna 

Ons 29 mar Matt 25:14-30 
Liknelsen om talenterna 

Tor 30 mar Matt 25:31-46 
Människosonens dom 

Fre 31 mar Matt 26:1-13 
Planer på att döda Jesus; Kvinnan med balsamflaskan 

Lör 1 apr Joh 12:1-16 
Vägen till korset 

Sön  2 apr Psaltaren 118:19-29  
Palmsöndagen 



STILLA VECKAN 

Mån 3 apr Matt 26:14-29 
Judas blir förrädare; Påskmåltiden förbereds;  
Jesus utpekar förrädaren; Den sista måltiden 

Tis 4 apr Matt 26:30-46 
Jesus förutsäger Petrus förnekelse;  
Jesus i Getsemane 

Ons 5 apr Matt 26:47-68 
Jesus fängslas; Förhöret inför rådet 

SKÄRTORSDAGEN 

Tor 6 apr Matt 26:69 – Matt 27:14 (eller Joh 13:1-17) 
Petrus förnekar Jesus; Jesus inför Pilatus 

LÅNGFREDAGEN 

Fre 7 apr Matt 27:15-44 (eller Joh 19:17-37) 
Barabbas friges. Jesus döms; 
Soldaterna hånar Jesus; Korsfästelsen 

PÅSKAFTON 

Lör 8 apr Matt 27:45-66 (eller Joh 20:1-10) 
Jesu död; Gravläggningen 

PÅSKDAGEN 

Sön 9 apr Matt 28:1-15 (eller Joh 20:1-18) 
Kvinnorna vid graven  

 

ANNANDAG PÅSK 

Mån 10 apr Matt 28:16-20 (eller Joh 20:19-23) 
Jesus sänder ut sina lärjungar 

  



Förslag till böner 

Gud. Inför din heliga närvaro öppnar jag mitt hjärta 
och böjer mig under din starka hand. 
Låt Härlighetens Ande vila över mig,  
fylla mig och genomströmma mig. 
Du som förvandlar motgångar och svårigheter och frigör mig 
så att jag i allt kan tjäna och förhärliga dig. 
Amen 

Bön från Magnus Malms bok, Kännetecken 

Helige Guds Ande, 
Kom nu till denna min själ och kropp 
och bli kvar där till aftonen. 
Inspirera alla mina tankar. 
Genomlys alla mina föreställningar. 
Forma alla mina beslut. 
Bo i min viljas innersta fäste 
och bestäm över allt jag gör. 

Var med mig i min tystnad och mitt tal,  
i min brådska och i min vila,  
i sällskap och i ensamhet,  
i morgonens friskhet och kvällens trötthet  
Ge mig nåd att alltid glädjas över din  
hemlighetsfulla närvaro. 
Amen. 

Bön från Iona. Skriven av John Baillie. 

Jesus Kristus 
du som är det sanna ljuset,  
kom in i mitt liv. 
Du som kommer för att rädda oss från mörkret, 
kom in i mitt mörker. 
Du som är världens ljus, 
kom in i min värld. 
Amen 

Nr 954 Psalmer och Sånger. 

Jesus, du är vägen sanningen och livet. 
Jesus jag vill följa din Väg. 
Jesus jag vill leva i Sanning. 
Jesus jag vill dela Livet med dig. 
Amen.  

Fritt från 966 Psalmer o Sånger 



DU som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja – 
allt i mig känner du och omsluter med ömhet: 
det svaga likaväl som det starka det sjuka likaväl som det friska. 

Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. 
Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. 
Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. 

Jag prisar din vishet du som tar till dig det svaga och skadade 
och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. 

Amen 

Bön skriven av Margareta Melin 

Jag sträcker mina händer mot dig, 
öppnar mig som törstig jord. 
Låt mig var morgon möta din trofasthet, 
ty jag förtröstar på dig. 
Visa mig den väg jag ska gå, 
jag sätter mitt hopp till dig. 
Herre bevara mitt liv, 
ditt namn till ära. 
Amen.  

Från Psaltaren 143 

Vår fader, du som är i himlen.  
Låt ditt namn bli helgat.  
Låt ditt rike komma.  
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.  
Ge oss idag det bröd vi behöver.  
Och förlåt oss våra skulder,  
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.  
Och utsätt oss inte för prövning  
utan rädda oss från det onda.  
Ditt är riket.  
Din är makten och äran i evighet.  
Amen. 

Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra, 
mod att förändra det jag kan, och förstånd att inse skillnaden. 
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