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Kom till oss, du, o Jesus kär, och framgång åt 
ditt Ord beskär! Låt nådens evangelium hos 
otrons släkte än få rum! 

Text: Matt 21:23–27 (dagens evangelium) 

23 Jesus gick upp till templet och undervi-
sade. Då kom översteprästerna och folkets 
äldste fram till honom och frågade: ”Vad 
har du för fullmakt att göra detta? Och vem 
har gett dig den fullmakten?” 24 Jesus sva-
rade dem: ”Jag vill också fråga er en sak. 
Svarar ni mig på den, så ska jag säga er vad 
jag har för fullmakt att göra det här. 25 Jo-
hannes dop, varifrån kom det? Från himlen 
eller från människor?” 

De samrådde med varandra och sade: ”Sä-
ger vi: Från himlen, så säger han: Varför 
trodde ni då inte på honom? 26 Men säger 
vi: Från människor, så måste vi akta oss för 
folket. Alla anser ju att Johannes var en pro-
fet.” 27 Därför svarade de: ”Vi vet inte.” 
Jesus sade till dem: ”Då säger inte heller jag 
till er vad jag har för fullmakt att göra det 
här.” 

Ämne för predikan: Guds fullmakt. 

I nyheterna har man berättat om en man som 
utgett sig för att vara läkare och som hade va-
rit verksam i många år, men som man senare 
avslöjade som en bluffläkare. Han hade ingen 
legitimation som läkare! Eftersom han inte 
hade genomgått en rätt utbildning och sakna-
de papper på att han hade kompetens att skö-
ta så viktiga uppgifter så blev han för några 
dagar sedan dömd av hovrätten till fem års 
fängelse. 

Förra lördagen fick vi en ny pastor i vår för-
samling. När David Åkerlund ordinerades läs-
tes kallelsen upp inför den samlade försam-
lingen och sedan avlade han ed på att följa 
Bibeln och bekännelsen. Han fick på det sät-
tet legitimation, församlingens fullmakt, att 
undervisa i Guds Ord och sköta sakraments-
förvaltningen. 

Det här grundar sig på att det står så här i våra 
bekännelseskrifter, CA XIV: ”Om det andliga 
ståndet lär de att ingen utan vederbörlig kal-
lelse bör i kyrkan predika offentligen eller för-
valta sakramenten.” 

Så här viktigt var det också på Jesu tid, att den 
som undervisade hade fullmakt att göra det. 
Det är viktigt att veta att det inte är någon fus-
kare som sköter om vår kroppsliga hälsa, pre-
cis som det också är viktigt, ja ännu viktigare, 
att ingen fuskare sköter om vår andliga hälsa. 
Det är viktigt att kontrollera fullmakten. 

Vilken fullmakt hade Jesus? Han ville inte 
själv svara på det. Det här händer någon dag 
efter palmsöndagen när han red in i Jerusalem 
på en åsna. Händelsen är ett exempel på hur 
Jesus skickligt parerar sina motståndares för-
sök att få fast honom. Tiden var ännu inte mo-
gen att han skulle tas fast och föras inför Stora 
rådet. Översteprästerna och de äldste hade 
kunnat gripa honom där i templet, där han 
vistades hur öppet som helst, men de var räd-
da för folket. Det var först i nattens mörker i 
Getsemane, i den stund som Gud hade utvalt, 
som han lät sig pekas ut av förrädaren Judas 
och tas fast av soldater och tempelvakter.  

Om Jesus hade svarat öppet på frågan, att han 
är Guds Son och därmed har Faderns full-
makt, så hade det inte funnits någon osäker-
het. Då hade fienden kunnat hävda inför 
folkmassan att han hädade och de skulle ha 
haft många vittnen. Som Gud kunde han inte 
heller ljuga och säga att han inte hade någon 
fullmakt. Men han hade ju inte gått i den rab-
binska skolan så som det förutsattes, och där-
med inte heller blivit utnämnd till en skriftlärd 
med den vanliga fullmakten. 

Jesus hade en intelligens som var större än 
någon vanlig människas. Han visste hur han 
skulle tysta sina motståndare så länge inte 
hans tid ännu var inne. När den dagen kom 
att han ställdes inför översteprästerna och fol-
kets äldste då teg han och svarade inte på 
vittnenas anklagelser. Han var som ett lamm 
som förs bort för att slaktas, som ett får som är 
tyst inför dem som klipper det, säger Jesaja 
(53:7). 

Dagens ämne är Den förkastade Medlaren. 
Det fanns klara bevis för att Jesus var Guds 
Son, precis som det fanns bevis för att Johan-
nes Döparen hade en gudomlig kallelse.  

För två veckor sedan talade vi också om ju-
darnas förhärdelse och otro. Då läste vi från 
Johannesevangeliet om vad Jesus undervisade, 
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ungefär samma tid som det som dagens text 
berättar om. Johannes skriver (12:37): 

Trots att han hade gjort så många tecken 
inför dem trodde de inte på honom.  

Och så citerar han profeten Jesaja (6:9f): 

Han har förblindat deras ögon och förhär-
dat deras hjärta, så att de inte ser med sina 
ögon och förstår med sitt hjärta och vänder 
om och blir helade av mig. 

Jesu fullmakt 

Låt oss nu se på vad det finns för belägg för att 
Jesus har fullmakt från Gud. 

Då ska vi först säga något om förväntningarna 
på Messias, något som var helt självklart för 
alla judar. Messias betyder smord eller den 
smorde, och är alltså en som är gudomligt ut-
vald. På grekiska motsvaras det av namnet 
Kristus. Man tänkte att Messias ska vara en 
mänsklig ättling till kung David och att han 
ska återupprätta Davids jordiska rike och ska-
pa världsfred. 

Det viktigaste stället i GT som talar om Messi-
as är 2 Sam 7:12–13: 

När din tid är ute och du vilar hos dina fä-
der, ska jag efter dig upphöja den avkom-
ling som ska utgå ur ditt liv, och jag ska be-
fästa hans kungadöme. Han ska bygga ett 
hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans 
kungatron för evigt. 

Ett annat centralt ställe är Jer 23:5–6: 

Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag 
låter en rättfärdig telning växa upp åt Da-
vid. Han ska regera som kung och handla 
med vishet, han ska utöva rätt och rättfär-
dighet i landet. I hans dagar ska Juda bli 
frälst och Israel bo i trygghet, och detta är 
det namn man ska ge honom: HERREN vår 
rättfärdighet.  

En parallell finns i Jer 33:15–16. Då under-
stryks att Gud ”i de dagarna” ska uppfylla sitt 
löfte till Israel och Juda och sända en rättfärdig 
telning åt David. Så sägs också i Jes 11:1. 
Messias skulle födas av Ishais avhuggna stam, 
en telning från hans rötter (Jes 11:1), alltså i 
Davids fars familj. Ordet telning är på hebre-

iska néser, vilket i Matt 2:23 syftar på att Jesus 
skulle växa upp i Nasaret. 

Hur uppfylldes de här profetiorna? 

Vi kan börja med Mikas profetia att Messias 
ska komma från Betlehem, Mika 5:2: 

Men du, Betlehem Efrata som är så liten 
bland Juda tusenden, från dig ska det åt 
mig komma en som ska härska över Israel. 
Hans ursprung är före tiden, från evighe-
tens dagar. 

Det här sammanställdes av översteprästerna 
och de skriftlärda med ord om David i 2 Sam 
5:2 och 1 Krön 11:2 när de vise männen frå-
gade efter judarnas nyfödde kung (Matt 2:6). 
Men senare verkar de ha glömt bort de här 
orden när det gällde den fullvuxne Jesus. 

Men vilka andra bevis har då judarnas ledare 
fått för att just Jesus är uppfyllelsen av profeti-
orna om Messias? 

De har fått samma bevis som Jesus hänvisade 
till när han fick frågan av Johannes Döparen, 
Matt 11:5: 

Blinda ser, lama går, spetälska blir rena, 
döva hör, döda uppstår och fattiga får höra 
glädjens budskap. 

Här hänvisar Jesus till de tecken på den mes-
sianska tidsåldern som anges hos Jesaja (bl.a. 
29:18, 35:6 och 61:1). Uttrycket ”den dagen” 
avser den messianska tiden: 

Den dagen ska de döva höra bokens ord 
och de blindas ögon se ur dunkel och mör-
ker. 

Och i Jes 35 talas om den dagen:  

Se, er Gud är här! … Då ska de blindas 
ögon öppnas och de dövas öron upplåtas. 

När Jesus hänvisar till de här profetiska orden 
prisar han dem saliga som inte tar anstöt av 
honom. Det finns sådana som tog anstöt, och 
det var just judarnas ledare, översteprästerna 
och de skriftlärda. Över dem uttalade Jesus 
skarpa verop, Matt 23. De borde ha vetat vad 
han hade för fullmakt, men de försökte snärja 
honom för att kunna döda honom. 

Sedan vänder vi oss till Daniel, som talar om 
Människosonen, ett namn som Jesus flitigt an-
vänder om sig själv. Dan 7:13–14: 
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I min syn om natten såg jag, och se, en som 
liknade en människoson kom med himlens 
skyar. Han närmade sig den Gamle och 
fördes fram inför honom. Åt honom gavs 
makt och ära och rike, och alla folk och 
stammar och språk ska tjäna honom. Hans 
välde är ett evigt välde som inte ska ta slut, 
och hans rike ska inte förstöras. 

I Matt 24 talar Jesus om hur Människosonens 
tecken ska visa sig, och han anknyter till Da-
niels profetia när han säger att de ser Männi-
skosonen komma på himlens moln med stor 
makt och härlighet. Jesus använder också den 
här profetian om sig själv (Matt 26:64) inför 
översteprästen Kaifas, och det leder till att Kai-
fas uppfattar det som hädelse och river sönder 
sina kläder. Då bespottas han för att han kallar 
sig Messias. 

Det gick alltså så att Jesus blev förkastad, han 
som kom som medlare mellan Gud och män-
niskor. Han kom för att frälsa dem, men de 
ville inte veta av honom. Därför förkastades 
de själva av Gud och ska en gång på den yt-
tersta dagen se sig förvisade till den eviga el-
den som är tillredd åt djävulen och hans äng-
lar. 

Apostlarnas och vår fullmakt 

När apostlarna från den första pingstdagen 
började förkunna evangelium om Jesus var 
huvudsaken för dem att bevisa att Jesus var 
Messias. Petrus sammanfattar (Apg 2:36): 

Därför kan hela Israels folk veta säkert att 
denne Jesus som ni korsfäste, honom har 
Gud gjort till både Herre och Messias. 

Petrus hänvisar till Ps 110, där David återger 
vad Gud Fadern sade till Messias, Davids Her-
re. När Petrus och Johannes senare (Apg 4) 
dras inför Stora rådet för att de hade botat en 
man som varit lam från födelsen, då frågar 
översteprästerna och de äldste: ”Genom vil-
ken kraft eller i vilket namn har ni gjort 
detta?” Det är samma sak som att be om full-
makten. 

Svaret var klart och tydligt (v 10): 

Han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi 
nasaréns namn. Ni korsfäste honom, men 
Gud har uppväckt honom från de döda. 

Notera att Kristus är Messias på grekiska. Nu 
kunde översteprästerna inte förneka att det 
hade skett ett märkligt tecken. Men ändå väg-
rade de att erkänna att Jesus var Messias. Där-
för förbjöd de Petrus och Johannes att någon-
sin mera nämna det namnet. Namnet Jesus 
Kristus var farligt! Det vittnar ju att Jesus från 
Nasaret, människan som de hade mött, var 
Messias som de hade förkastat. Men svaret var 
(v 20):  

Vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi 
har sett och hört. 

De hade ju fått ett uppdrag av sin Mästare. De 
skulle gå ut i hela världen och predika evan-
gelium för allt skapat. De hade fått veta, att 
den som hör dem hör Jesus. De var hans be-
fullmäktigade sändebud. 

De hade också fått veta att de skulle drabbas 
av lidande för hans skull. När Paulus kallades 
på Damaskusvägen fick han genom Ananias 
veta att han skulle bära fram Jesu namn inför 
hedningar och kungar och Israels barn, men 
också att han måste lida mycket för Jesu 
namns skull.  

I den fullmakten predikade Paulus frimodigt 
om den uppståndne, som t.ex. i Antiokia i Pi-
sidien (Apg 13:32f): 

Löftet som fäderna fick har Gud uppfyllt åt 
oss, deras barn, genom att låta Jesus upp-
stå. 

Och så fortsatte han att hänvisa till Skriftens 
ord om nådelöftena om hur Messias skulle 
uppstå och att syndernas förlåtelse förkunnas i 
hans namn. Och så varnar han för förhärdel-
se, som profeterna också hade varnat för. 

Apostlarna hade Jesu fullmakt att tala i hans 
namn. Den som hör er, hör mig, hade Jesus 
sagt. Och (Matt 18:18): 

Allt som ni binder på jorden ska vara bun-
det i himlen, och allt som ni löser på jorden 
ska vara löst i himlen. 

Det är en riktig fullmakt det. Och precis sam-
ma fullmakt har den som kallas av försam-
lingen att på deras vägnar predika Guds Ord. 
För Ef 4:11–13 säger: 

Och han gav några till apostlar, andra till 
profeter, andra till evangelister och andra 
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till herdar och lärare, för att utrusta de heli-
ga till att fullgöra sin tjänst att bygga upp 
Kristi kropp tills vi alla når fram till enheten 
i tron och i kunskapen om Guds Son. 

Paulus förmanar Titus (1:5) att i varje stad in-
sätta äldste efter hans instruktioner. Så skulle 
budskapet gå vidare från generation till gene-
ration och ut över hela jorden.  

Och den här fullmakten gäller var och en som 
i sin dagliga gärning står framför människor 
som behöver evangelium. I Kristi namn ska vi 
frimodigt ge ett vittnesbörd om det vi har sett 
och hört, och vi ska i Jesu namn hålla fram 
förlåtelsens ord för varje själ som sörjer sin 
synd. 

Men så som det gick Jesus och apostlarna så 
går det ofta också oss idag. Människorna tar 
anstöt och går bort. Vi som tror på Bibeln som 
Guds ofelbara ord blir utsatta för hån och 
gyckel. Och på många håll i världen blir man 
torterade och rentav dödade för att man be-
känner Jesus som Messias, Guds Son som blev 
människa av kött och blod för att byta ut sin 
rättfärdighet mot vår synd, och lida och dö för 
den på korset så att vi skulle få hans rättfär-
dighet. Men genom hans uppståndelse från de 
döda får vi ett visst och säkert löfte att också 
vi en dag ska uppstå med våra kroppar och 
sedan få leva med honom, så som vi här på 
jorden har levt i tron på honom. 

Gud, lär oss lyssna och förstå  
och öppna våra hjärtan så, 
att Ordets helga rikedom 
ej blir för oss till straff och dom. 

Amen. 


