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Vi hörde i evangeliet om  fariseen och publikanen i helgedomen och deras sätt att träda fram 

inför Gud. Den texten och de övriga bibelord vi läser idag skulle även kunna läsas och predikas på 

Reformationsdagen. De ställer oss inför själva kärnan och centrum i den kristna tron, nämligen denna 

söndags överskrift: Sann och falsk rättfärdighet. Se, där är väl hela tillvarons huvudfråga: Hur ska jag 

få den rättfärdighet som gäller inför Gud i himmelen? Det må väl vara genom att göra vad lagen begär, 

eller är det månne genom att höra vad evangelium utlovar? Ja vad säger Gud i sitt eget Ord, som är 

den Heliga Skrift? Dagens predikotext, Matt. 23: 1-12, följer upp samma tema, ”sann och falsk 

rättfärdighet” och belyser situationen för Jesu lärjungar på den tiden, och för oss i vår tid. Matt 23 

utspelar sig under Jesu sista besök i Jerusalem och därmed är det också sista möjligheten att lyssna till 

Mästarens ord. 

Nu lyssnar vi till Mästarens ord i predikotexten och låter den tala till oss. ”På Mose stol 

sitter de skriftlärda och fariseerna ...”  ”Mose stol” det betyder Mose lärostol, Mose läroämbete. Det 

fanns på Jesu tid sedan gammalt en lärostol, ja det fanns sedan Esras dagar ett ämbete och en tradition 

att föreläsa de heliga skrifterna, att utlägga och tillämpa Lagen (el. bara ”Mose” som man ofta sa). 

Esra var själv en skriftlärd, och i Nehemja 8 står det hur han föreläste ur Herrens lagbok för allt folket 

och hur man inte bara högläste utan även utlade texten så att alla kunde förstå det som lästes. Och 

Jesus säger uttryckligen att det Mose har skrivit, det har han skrivit om Kristus. Därför säger vi: 

 

Mose stol innebär att predika Jesus Kristus    

   

Att lyssna och efterfölja – när det är Guds ord som talas   

 

Först av allt måste vi komma ihåg att detta ännu är i det gamla förbundet med alla dess lagar och bud. 

Där fanns alltså Mose stol, och Jesus erkänner detta ämbete och binder sina judar vid detta: ”Allt vad 

de lär er ska ni därför göra och hålla”. Men hur ska vi förstå detta? Jesus talar ju kraftfullt emot de 

skriftlärda och han varnar lärjungarna för fariseernas surdeg, det vill säga för deras lära.   

Det bör förstås så, att här är en åtskillnad mellan vad de säger i kraft av sitt ämbete, som ju är att 

föreläsa Mose och profeterna och när de för fram alla sina mänskliga stadgar och påbud. Det handlar 

således inte om deras talande och sägande som sådant, utan om att de å ämbetets vägnar föreläser det 

gudomliga Ordet – då ska vi lyssna, åtlyda och efterfölja, då ska vi ta vara på den undervisning som 

kommer ifrån ”Mose stol”, utan anseende till person. Här lyfter Mästaren fram ett  grundläggande och 

trösterikt faktum, nämligen att Guds Ord förblir Guds Ord, att det förblir det levande och kraftfulla 

och verksamma Ordet, ja att dess kraft inte är beroende av vem eller vilka det förvaltas av. Så var det i 

det gamla förbundet och så är det hos oss i det nya förbundet. Detta är något som framhålles i den 

augsburgska bekännelsens åttonde artikel, där det heter att det är tillåtet att bruka sakramenten, även 

när de förvaltas av ogudaktiga, och därvid hänvisas till detta ställe:   ”På  Mose stol sitter de skriftlärda 

och fariseerna ...”   

     Det finns således även hos oss i det nya förbundet ett läroämbete, ett av Gud instiftat 

predikoämbete, som vi slår vakt om. Det är viktigt att vi i en bekännelsekyrka betänker att vi inte är 

något eget som gått sin egen väg, utan att vi är en del av den allmänneliga kyrkan och så långt som 

möjligt håller fast vid dess ordningar. Till detta hör även bruket av predikoämbetet, att i god apostolisk 

ordning kalla och insätta präster. Glöm dock inte, kära vänner, att prästerna allesammans är syndare 

precis som du och jag, att de är svaga och har sina fel och brister, precis som du och jag.  Men det är 

inte detta vi i första hand ska se till. Är prästen rätt kallad och förkunnar Guds Ord, då är det som det 

heter i Apologin: ”Dock förlora sakramenten icke sin verkan, därför att de handhavas av ovärdiga, ty 

på grund av församlingens kallelse handla de å Kristi, men icke å egna vägnar, såsom Kristus betygar: 

Den som hör eder han hör mig. Då de frambära Kristi ord och sakramenten, göra de det å Kristi vägnar 

och i hans ställe. Detta lär oss nämnda Kristus-ord, för att vi icke skola taga anstöt av de 

tjänsteförrättandes ovärdighet.” Och lite längre fram heter det: ”... och att sakramenten icke förlorar 

sin verkan , även om de handhas av ogudaktiga präster, ty dessa handla i Kristi ställe och icke å egna 

vägnar i enlighet med ordet: Den som hör eder han hör mig.” Ska då detta betyda att vi kunde uraktlåta 

att pröva lärarna och deras läror? Nej absolut inte! Hör här den fortsättning som följer, och som för oss 

över till nästa del av vår predikan: ”Men falska lärare bör man övergiva, ty dessa handla icke i Kristi 

ställe, utan äro av antikrist. ” 

Att inte lyssna och efterfölja – när det är deras egna läror som förkunnas  



   

Även där man lärde i enlighet med Mose och profeterna, så inrättade man inte hela sin undervisning 

och sitt eget liv efter detta. ”De talar men handlar inte.” Därför påbjuder Kristus även: ”Efter deras 

gärningar ska ni inte handla.” Då ska vi nog inte i första hand tänka på deras yttre liv och gärningar 

utan framför allt på deras ämbetsgärning, på deras läror. Till deras gärningar hör att de binder ihop 

tunga bördor och lägger på människornas axlar. Dessa tunga bördor torde många förknippa med  ”de 

äldstes stadgar”. Med dessa var man visserligen flitigt sysselsatt, men – och det är det förföriska, ja 

sataniska med alla människobud på trons område – dessa var och är inte så odrägligt tunga att ingen 

människa förmår bära dem, nej, det går att någorlunda leva upp till dem. De har även hos oss i det nya 

förbundet haft och har sina motsvarigheter, t.ex. i påvedömets alla påbud och föreskrifter för det 

kristna livet och i pietismens uppsjö av regler vad en troende måste göra och inte får göra. Mycket av 

sådant kan väl vara gott och nyttigt och man må gärna efterfölja det – bara man inte börjar se det som 

gärningar som skulle vara goda och förtjänstfulla inför Gud. Men se, dithän leder det nästan alltid förr 

eller senare. Tag er i akt, kära kristna vänner!    

    De tunga bördorna är deras predikan av Mose och ceremoniallagens över 600 olika bud. Dessa var 

verkligen en tung börda, som aposteln Petrus kallade: ”Ett ok som varken våra fäder eller vi själva 

någonsin förmått bära.” Ja, de enkla tio buden har ingen av oss någonsin förmått uppfylla. Nu var och 

är felet naturligtvis inte att de predikade lagen. Den måste alltid predikas; Jesus predikade själv lagen i 

all dess stränghet. Det var inte bruket utan missbruket av lagen som var deras grundfel. De la lagens 

ok på människorna som en frälsningsväg, men de ville inte lyfta ett finger för att befria dem  från den 

bördan – och de kunde inte heller, för de förstod inte hur det går till. De kände inte evangelium! 

    Den enda rättfärdighet de kände och förkunnade var laggärningarnas egenrättfärdighet. Men det är 

ju inget annat än människans naturliga religionstänkande, och dess yttringar finns dessvärre inte bara 

utanför utan även inom den kristna kyrkans murar. Hur ofta förkunnas inte ett s.k. evangelium som är 

försett ett eller annat villkor – och som därigenom inte är något evangelium, utan bara en förtäckt 

lagpredikan. Här träder då ett olycksbådande samband i dagen: Om evangelium blir inskränkt och 

urvattnat då blir även lagen avtrubbad och urvattnad. Det blir en form av fareseism i kristen 

förklädnad.          

Den falska rättfärdighetens väg förvandlar Gud lag till människostadgar      

 

Om man på budens och stadgarnas väg ska förvärva sig rättfärdighet, då blir det helt naturligt att man 

ägnar sig åt allehanda utanverk som syns bland människorna, som på Jesu tid att göra böneremsorna 

breda och hörntofsarna stora. Böneremsorna och hörntofsarna var visserligen befallda av Gud genom 

Mose, men de var inte till för att andra skulle se dem och tänka att här mötte man en gudfruktig 

person, utan de var avsedda för bäraren, att han skulle se dem och tänka på Herren och hans förbund 

med sitt folk. Så blev ett påbud från Gud förvandlat till människostadgar. 

    Det är i sig inget fel i att ge hedersplatser åt våra präster och ledare och att höviskt hälsa dem på 

torget. Men det är en väsentlig skillnad mellan att vilja bli hälsad och kallad med hedersnamn och att 

ha sin glädje i att vara Guds och sina trossyskons tjänare, att i gudstjänsten få hälsa varandra: ”Herren 

vare med er. Med dig vare ock Herren.” Då finns det inget utrymme att anse sig själv rättfärdig och se 

ned på andra. Det är i sig inget fel med orden: Mästare och Fader och Lärare. Jesu ord innebär inte 

något förbud mot yttre ordningar eller mot vissa titlar. Nej, det är mycket allvarligare än så: Vi får inte 

låta det uppstå någon mänsklig auktoritet i kyrkan. Historien kan visa många dystra exempel på 

sådant. Nej, En är er Mästare, En är er Fader, En är er Lärare. Ni är alla bröder, alla lärda av Gud. När 

vi har insett detta må vi gärna hedra kyrkans trogna herdar och lärare. 

    Gud har gett till sin församling olika uppgifter och gåvor, och han kan även ibland ge åt 

församlingen en eller annan som mänskligt sett är ”störst bland oss”, men han ger inte någon sådan 

gåva eller uppgift för att denne ska upphöjas och vara förmer än de andra, utan för att vi alla ska vara 

varandras tjänare, var och en med de gåvor Gud har gett oss, så att en Gudi behaglig endräkt kan 

vidmakthållas och råda i kyrka och församling. Endräkten bevaras när, som Apologin säger: ”de starka 

ha fördrag med de svaga, då folket överser med vissa brister i lärarnas liv och biskoparna hava försyn 

för folkets svaghet.”   

När så en församling enligt Guds befallning och i kyrklig ordning kallar och insätter 

tjänare i predikoämbetet, och församlingen trofast sluter upp kring sin herde, och prästen med trohet 

och allvar viger sitt liv åt att vägleda och betjäna sin hjord med Ordet och sakramenten, då vilar 

välsignelsen över både präst och församling. Därför: Låt oss hålla fast vid den evangeliska kyrkans 

bekännelse, liv och ordningar. Därtill give Herren sin nåd.   Amen!    

 


