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MATTHÆUS-EVANGELIET (2) 16. marts 2023 
”… idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn 
og lærer dem at holde alt det, jeg har befalet jer.”  
Ma hæus-evangeliet indeholder, hvad Jesus lærte disciplene. Her 
er overleveret, hvad den kristne kirke må give videre i slægt e er 
slægt l de døbte, så de lærer Herren at kende, tror på ham og 
lever i hans kirke og får evigt liv. 

På opdagelse i evangeliet ud fra katekismens hovedstykker:  

LOVEN: Hvordan vi skal være, og hvad vi skal gøre.  
Særligt i Bjergprædikenen kapitel 5.  

Hvad Jesus lærer os i Ma hæus-
evangeliet om Loven  

 Loven og profeterne: Opfyldes af Jesus (Ma  
5,17-18) ( 

 Lovens krav er absolut  (Ma  5,19-20 og 5,48). 
 Udlægning af de enkelte bud: (Ma  5,21-48; 6,24) 
 Sammenfatning af budene (Ma  22,34-40) 
 Loven og barmhjer gheden (Ma  9,13; Ma  12,2-8 og 23,23; Se 

2 Mos 33,19). 
 Forklaring ”lovløshed” / ”lovbrud” (Ma  7,23; 23,28; 24,12;  

Rom 6,19; 2 Kor 6,14; 2 Thess 2,3-9; Tit 2,14) 
 Læreres selvforståelse, når de underviser (Ma  23,8-12). 
 Når mennesker spørger om forståelsen af loven, svarer Herren, 

og føjer et spørgsmål l: spørgsmålet om Kristus: ”Hvem er 
Kristus?” (Ma  22,34-46).  

 Alt det, Jesus lærer os, vil lede os l Kristus-tro (Ma  16,13-21) 

Bibelstudie ove Ma hæus-evangeliet: Her er vores dåbsoplæring! (Forår 2023 LGJ) 

 

3 
 

Matthæus 5,17-20: Om loven 
17 Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg 
er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. 
 18 Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det 
mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. 
 19 Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre 
det samme, skal kaldes den mindste i Himmeriget. Men den, der holder 
det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmeriget. 
 20 For jeg siger jer: Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de 
skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.  
 
+ Loven og profeterne: Opfyldes af Jesus 
Matt 5,17-18; 3,15;  
1,22 (Es 7,14);   2,15 (Hos 11,1 og 2 Mos 4,22);  
2,17 (Jer 31,15);  2,23 (4 Mos 24,17);  
4,14 (Es 8,23-9,1) 8,17 (Es 53,4) 
12,17-21 (Es 42,1-4)  13,14 (Es 6,9-10; Joh 12,40; ApG28,26f 
13,35 (Sl 78,2)  21,4 (Zak 9,9 og Es 62,11) 
26,54 (Es 53,5-12) 26,56 og 27,4 (Zak 11,12-13 og Jer 32,9) 
Rom 10,4-5 og 10,6 og 2 Kor 5,21 

Matthæus 5,21-48: Udlægning af loven  
Matthæus 5,21-26: Du må ikke begå drab 
Matthæus 5,27-32: Du må ikke bryde et ægteskab 
Matthæus 5,33-37: Du må ikke sværge falsk 
Matthæus 5,38-42: Øje for øje (2 Mos 21,24; 3 Mos 24,20; 5 Mos 19,21 
sociale love); disciplens lov: Vend den anden kind til.  
Matt 5,43-47: Elsk jeres fjender (v43: 3 Mos 19,18; (Ammonit, moabit: 5 
Mos 23,7); v44: 2 Mos 23,4-5; Ordsp 25,21; Luk 24,34; ApG 7,60; Rom 
12,14.20); Matt 5,48: Vær fuldkomne, som ….  
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Matthæus 6,24: Du må ikke have andre guder 
 
Matthæus 7,12: «Den gyldne regel» 
12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også 
gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. 
 
Matthæus 7,23: Lovbrud 
23 Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra 
mig, I som begår lovbrud!  

+ «Lovbrud» / ”Lovløshed”  
Matt 7,23; 23,28; 24,12;  
Rom 6,19; 2 Kor 6,14; 2 Thess 2,3-9; Tit 2,14 

Matthæus 9,10-15: Gå hen og lær!  
10 Mens Jesus sad til bords i huset, kom der mange toldere og syndere og 
sad til bords med ham og hans disciple. 
 11 Da farisæerne så det, spurgte de hans disciple: «Hvorfor spiser jeres 
mester sammen med toldere og syndere?» 
 12 Men da Jesus hørte det, sagde han: «De raske har ikke brug for læge, 
det har de syge. 
 13 Gå hen og lær, hvad det vil sige: «Barmhjertighed ønsker jeg, ikke 
slagtoffer.» Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.» 
 14 Da kom Johannes' disciple hen til ham og spurgte: «Hvorfor faster vi 
og farisæerne så meget, men dine disciple faster ikke?» 
 15 Jesus svarede dem: «Kan brudesvendene sørge, så længe 
brudgommen er sammen med dem? Men der kommer dage, da 
brudgommen er taget fra dem, og så skal de faste.  
 
Matthæus 11,13-15: Profeten og loven … forudsigelser 
13 For alle profeterne og loven har indtil Johannes været forudsigelser. 
 14 Og om I vil tage imod det: Han er Elias, som skulle komme. 
 15 Den, der har ører, skal høre! 
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Matthæus 12,2-8: Sabbatsbudet 
2 Da farisæerne så det, sagde de til ham: «Se, dine disciple gør noget, 
som det ikke er tilladt at gøre på en sabbat.» 
 3 Men han sagde til dem: «Har I ikke læst, hvad David gjorde, da han og 
hans mænd blev sultne, 
 4 hvordan han gik ind i Guds hus og de spiste af skuebrødene, som det 
hverken var ham eller hans mænd, men kun præsterne tilladt at spise? 
 5 Eller har I ikke læst i loven, at præsterne på selve sabbatten krænker 
sabbatten i templet og det uden at pådrage sig skyld? 
 6 Men jeg siger jer: Her er noget større end templet! 
 7 Havde I fattet, hvad det betyder: «Barmhjertighed ønsker jeg, ikke 
slagtoffer,» havde I ikke fordømt de uskyldige. 
 8 For Menneskesønnen er herre over sabbatten.» 
 
Matthæus 13,41-42: Dommen over dem der begår lovbrud 
41 Menneskesønnen skal sende sine engle, og fra hans rige skal de tage 
alt det væk, som fører til frafald, og alle dem, der begår lovbrud, 
 42 og kaste dem i ovnen med ild. Dér skal der være gråd og 
tænderskæren. 
 
Matthæus 14,3-4: Johannes forkyndte loven  
Johannes havde sagt til Herodes: ”Du har ikke lov til at have hende.”  
 
Matthæus 22,35-42: Det største bud i loven 
35 og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: 
 36 «Mester, hvad er det største bud i loven?» 
 37 Han sagde til ham: « «Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte 
og af hele din sjæl og af hele dit sind.» 
 38 Det er det største og det første bud. 
 39 Men der er et andet, som står lige med det: «Du skal elske din næste 
som dig selv.» 
 40 På de to bud hviler hele loven og profeterne.» 
 41 Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem: 
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 42 «Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?» De svarede: «Davids.» 
 
Alt det, Jesus lærer os, vil lede os l Kristus-tro (Ma  16,13-21). Som i 
Romerbrevet 3,19-23 og Rom 10,4-13 
 
Matthæus 23,1-7: De skriftkloge og farisæernes undervisning om 
loven 
Da talte Jesus til skarerne og sine disciple 
 2 og sagde: «De skriftkloge og farisæerne sidder på Moses' stol. 
 3 Alt det, de siger til jer, skal I derfor gøre og overholde, men I skal ikke 
gøre, som de gør, for de gør ikke selv, hvad de siger. 
 4 De binder tunge og uoverkommelige byrder sammen og lægger dem på 
menneskers skuldre, men selv vil de ikke røre dem med en finger. 
 
Matthæus 23,8-12: Kristus er jeres lærer; I er alle brødre. 
8 I må ikke lade jer kalde rabbi; for én er jeres mester, og I er alle brødre. 
 9 Og I må ikke kalde nogen på jorden jeres fader; for én er jeres fader, 
han, som er i himlen. 
 10 I må heller ikke lade nogen kalde jer lærer; for én er jeres lærer, 
Kristus. 
 11 Men den største blandt jer skal være jeres tjener. 
 12 Den, der ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig 
selv, skal ophøjes. 
 
Matthæus 23,13-33: Veråb over falske lovforkyndere 
NB Vers 23: 23 Ve jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere! I giver tiende 
af mynte, dild og kommen, men I forsømmer det i loven, der vejer 
tungere, ret og barmhjertighed og troskab. Det ene skal gøres og det 
andet ikke forsømmes.  
 
Matthæus 24,9-14: Lovløshed -> kærligheden bliver kold 
9 Da skal de udsætte jer for trængsler og slå jer ihjel, og I skal hades af 
alle folkeslag på grund af mit navn. 
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 10 Da skal mange falde fra, og de skal udlevere hinanden og hade 
hinanden. 
 11 Mange falske profeter skal stå frem og føre mange vild. 
 12 Og fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos 
de fleste.  
 
Matthæus 27,6: Omsorg for lovens ydre bud 
6 Ypperstepræsterne tog sølvpengene, men sagde: «Det er ikke lovligt at 
lægge dem i tempelblokken, da det er blodpenge.» 
 
 

LILLE KATEKISMUS  
Det første bud: Du må ikke have andre guder. 
Det vil sige: Vi skal over alle ng frygte og elske Gud og stole på ham. 
 
Det andet bud.: Du må ikke misbruge din Guds navn. 
Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke bander, sværger, øver trolddom, lyver 
eller bedrager ved hans navn, men i al nød påkalder det, beder, lover og takker. 
 
Det tredje bud: Du skal holde hviledagen hellig. 
Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke ringeagter prædiken og hans ord, men 
holder det helligt, gerne hører og lærer det. 
 
Det erde bud: Du skal ære din fader og din moder. 
Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke ringeagter vore forældre og foresa e 
eller vækker deres vrede, men holder dem i ære, tjener, lyder, elsker og agter dem. 
 
Det femte bud: Du må ikke slå ihjel. 
Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke volder vor næste nogen skade på hans 
liv eller lføjer ham nogen lidelse, men hjælper ham og står ham bi i al legemlig nød. 
 
Det sje e bud:  Du må ikke bryde ægteskabet. 
Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi lever rent og kysk i ord og gerning og som 
ægtefolk elsker og ærer hinanden. 
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Det syvende bud: Du må ikke stjæle. 
Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke tager vor næstes penge eller ejendom 
eller lvender os dem ved falske varer eller anden uredelighed, men hjælper ham at 
bevare, hvad han ejer, og bedre sine kår. 
 
Det o ende bud: Du må ikke vidne falsk mod din næste. 
Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke lyver vor næste noget på, ikke 
forråder ham, bagtaler ham eller bringer ham i vanry, men undskylder ham, taler godt 
om ham og optager alt i bedste mening. 
 
Det niende bud: Du må ikke begære din næstes hus. 
Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke med list e erstræber vor næstes arv 
eller hus eller med skin af ret legner os det, men hjælper ham og står ham bi, så han 
kan beholde det. 
 
Det ende bud: Du må ikke begære din næstes hustru, folk eller kvæg eller noget, der 
hører din næste l. 
Det vil sige: Vi skal frygte og elske Gud, så vi ikke lokker eller tvinger hustru, folk eller 
kvæg fra vor næste eller på anden måde får dem fra ham, men holder dem l at blive 
og gøre deres pligt. 
 
Hvad siger nu Gud om alle disse bud? 
Han siger således: Jeg, Herren din Gud, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres 
skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem, der hader mig; men dem, der elsker 
mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled. 
Det vil sige: Gud truer med at straffe alle dem, som overtræder disse bud. Derfor skal 
vi frygte for hans vrede og ikke handle mod dem. Men han lover alle, som holder disse 
bud, nåde og alt godt. Derfor skal vi også elske ham og stole på ham og gerne gøre 
e er hans bud. 

 

 


