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Vi lärde oss av den senaste predikan att livet I Judéen vid tiden för Jesu födelse 
var oerhört svårt. Låt mig återge några av de mest brännande frågorna på den 
tiden samt problemet med deras makthavare.  
1. Judéen var en romersk provins. Konung Herodes den Store dog när Jesus 

var tre år och hans rike var delat i tre delar, vart och ett regerat av hans tre 
söner.  

a. Herodes Arkelaus fick  Judéen, Samarien och Edom.  
b. Herodes Antipas fick Galiléen och Perea (öster om Jordanfloden). 
c. Filip fick Trakonitis, Batanea och Auranitis (området mellan Dekapolis 

och Damaskus.  
Filip and Antipas fick båda titeln tetrarker men Arkelaus fick titel etnark.  
Tetrark är grekiska och betyder kvartshärskare. Etnark är också grekiska och 
betyder härskare över ett folk, och hade därför högre status än en tetrark. 
Filip var den trevligaste av de tre sönerna och styrde över sitt område från år 
4 f.Kr. tills han dog, år 34 e.Kr. 
Antipas regerade Galiléen och Perea tills år 39 e.Kr., men avlägsnades av 
den romerska kejsaren Caligula som anklagade honom för att ha fraterniserat 
för mycket med Roms fiender.  
Arkelaus regerade bara tio år, från år 4 f.Kr. till år 6 e.Kr. då han avlägsnades 
från makten av romarna på begäran av det judiska folket, som anklagade 
honom för att vara grym.   
Jämför dessa fakta med Jesu livslängd; han var född år 7 f.Kr. och dog på 
korset ca år 26 e.Kr. 

2. Judéen, Samarien och  Edom slogs ihop till provinsen Judéen och styrdes av 
romerska prefekter från år 6 f.Kr. till år 36 e.Kr. Historieskrivandet ger oss inte 
namnet på dessa män, men den siste prefekten som styrde Judéen var 
Pontius Pilatus, som regerade från år 26 e.Kr. till år 36 e.Kr.  
Det var Pilatus som beordrade Jesu korsfästelse. År 36 e.Kr. uppstod en 
revolt i Samarien och han krossade denna vid Gerisim. Samariterna vädjade 
till den romerska provinsen Syrien och hävdade att grymhet och förtryck 
rådde. Pilatus fick fara till Rom för rättegång. När han prövades år 39 e. Kr. 
fick han order av kejsar Caligula att begå självmord. 
Enligt den romerska lagen som även rådde i Judéen så kunde en romersk 
soldat tvinga en jude att bära utrustningen åt honom en mil eller till den 



 
 

destination soldaten och hans grupp skulle till. Det spelade ingen roll om 
juden hade något brådskande ärende; han skulle släppa allt han hade för 
händer och utföra den romerske soldatens begäran. Judarna hatade denna 
lag. Matt. 5:41; 27:27-32 
Det föddes många barn vars mammor var judiska prostituerade, vilka 
betjänade de romerska officerarna och soldaterna. Ibland våldtog soldaterna 
judiska kvinnor. Många kristna har läst Joh. 8:48-53 och aldrig förstått den 
anklagelse som judarna riktade mot Jesus. De flesta kristna har inte tillgång 
till Talmuds skrifter så låt mig bara nämna i korthet vad dessa säger om 
Jesus. Det finns många versioner, men här är den mest avskyvärda och 
förbannade: 

a) Maria, Jesu moder, hade begått äktenskapsbrott.  
b) Maria var sköka åt snickare.   
c) Maria förfördes av en romersk soldat som hette Panthera och gjorde 

henne gravid.1 
Oavsett vilken version som godtas av judar, är Jesus enligt dem fortfarande en 
bastard (oäkting) och bedöms vara samarit, vilket de anser är ett halvblod mellan 
en hebré och en hedning.  

FEJDEN MELLAN JUDAR OCH SAMARITER 
Samarien var kärnan av det gamla Nordriket och låg mellan Galiléen i norr och 
Judéen i söder. I väster gränsar det till Medelhavet och i öster till Jordanfloden.  
När Nordriket (Israel) förstördes 721 f.Kr. lät den assyriske konungen flytta dem 
till olika delar av det assyriska riket och ett antal olika nationaliteter som bodde i 
Assyrien blev tvungna att flytta och bosätta sig i Israel. Detta gjordes för att bryta 
ner allt motstånd från Israel och förstöra dem som nation. 2 Kon. 17:5-24 
Ett antal israeliter flyttade dock tillbaka för att slå sig ner i Israel när Assyrien 
hade förstörts av babylonierna. Men eftersom de hade varit djupt inblandade i 
avgudadyrkan och lagt sig till med många ritualer från andra religioner, blev de 
andligt sett sköra och förstörda. De var inte noga med att välja makar åt sina 
barn och på sikt blev de ett blandfolk som inte längre var rena israeliter från de 
tio stammarna (en parallell till kristna föräldrar idag, som inte lägger vikt vid att 
barnen skall gifta sig med kristna pojkar och flickor). Dessa blev kallade 
samariter då de bodde i provinsen Samarien. De var hatade, föraktade och 
ansedda som värre än hedningar av judarna i Sydriket. De räknades som ett land 
av bastarder av det judiska ledarskapet.  
När Esra kom tillbaks med en kvarleva av judar år 539 f. Kr., gick de genast till 
Judéen för att bygga upp templet. Samariterna ville förena sig med judarna, ta 
del i att återuppbygga templet och få komma och tillbe och offra i templet. Men 
det judiska ledarskapet förkastade sina landsmän norrifrån och sade att de inte 
mera hade del i Guds verk på jorden. Esra 4:1-3 
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Senare skedde en utrensning bland judarna då alla kvinnor och barn av hedniskt 
blod förkastades och drevs ut ur Judéen. Esra 9:1-15; 10:1-17 
Hatet började gro på båda sidor efter dessa händelser, och på Jesu tid var det så 
illa ställt att när judar från Galiléen måste resa till Jerusalem för att tillbe i templet 
så reste de inte genom Samarien utan in på det område som idag kallas 
Jordanien och reste på östra sidan Jordanfloden tills de kunde korsa den på sin 
väg till Judéen. Låt oss se vad Jesus tyckte i denna fråga: 
1. När Jesus först undervisade vände han sig endast till judar. Matt. 10:5-8 
2. Senare reste Jesus från Galiléen till Jerusalem, och istället för att ta en lång 

omväg gick han rakt igenom Samarien. Luk. 9:51-56 
3. Jesus introducerade konceptet för judarna att samariterna också är 

människor och värdefulla i Guds ögon. Luk. 10:25-37 
4. När Jesus reste genom Samarien helade han tio spetälska men bara en av 

dem kom tillbaka för att tacka Jesus och denne var en samarit. Luk. 17:11-19 
5. Historien om kvinnan vid brunnen var en omskakande händelse i apostlarnas 

liv och fick dem att förstå att Gud älskar även samariter. Joh. 4:1-42 

DET STORA MISSIONSUPPDRAGET 
Var och en som tror på Kristus måste komma underfund med att religionen 
judendomen inte är Guds verk, det har den aldrig varit och kommer inte att bli 
det! Gud har hela tiden avsett att frälsa alla människor på jorden. 1 Mos. 12:1-3; 
22:16-18 
Efter Jesu uppståndelse gjorde han det klart att han ville att hans efterföljare 
skulle gå ut och låta var människa på planeten höra budskapet om frälsningen. 
Apg. 1:4-8 
Aposteln Petrus förstod detta och Markus har uttryckt det klart. Mark. 16:14-20 

VAD KAN VI LÄRA OSS AV DETTA BUDSKAP? 
Varje kristen som accepterar doktrinen kristen sionism arbetar mot Gud och 
förkastar det slutgiltiga försoningsverk som Jesus Kristus utförde på korset och 
han judaiserar kristendomen! Gal. 3:1-10 
Gud har inte en speciell frälsningsplan för judar! Det existerar ingen sådan och 
kommer inte att existera någon sådan i framtiden. Det finns endast en Messias 
och det är Jesus Kristus! Om de kristna inte är klara över denna fråga, hur kan 
då judarna vara det? Joh. 14:6 

VEM ÄR JESUS FÖR DIG? 
 
Det är inte så viktigt hur du börjar ditt liv som kristen men viktigare hur du 
avslutar det! 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 


