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I föregående predikan fick vi kunskap om att Gud vill vara alla kristnas vän, men 
detta kan vara svårt att ta emot därför att en del kristna inte tycker om sig själva, 
och inte kan förlåta sig själva, fast Gud har förlåtit dem. Andra har inte ett gott 
förhållande till sina föräldrar vilket gör att de får det svårt att känna gemenskap 
med Gud som sin himmelske Fader och ännu mindre kan de se Gud som en 
nära vän. 

TVÅ OLIKA DESTINATIONER 
Jesus kallade tolv män till att bli hans lärjungar. Låt oss se närmare på två av 
dessa: Judas Iskariot and Simon, också känd som Petrus. Matt. 10:1-4 

JUDAS ISKARIOT 
Nya Testamentet tillhandahåller inte någon information om Judas innan han 
mötte Jesus. Iskariot är inte ett efternamn utan betyder egentligen “invånare   i 
Keriot,” som var en stad i södra Juda. Allt vi vet om hans föregående liv är det 
som står I Bibeln.  
Jesus talade aldrig om för lärjungarna varför just de hade blivit valda, men de 
hade alla hållt utkik för Messias, och detta drog dem till Jesus. Joh. 1:40-42 
Jesus utnämnde Judas till penningförvaltare trots det faktum att han varit en tjuv 
och även stal från Jesus. Judas älskade inte Jesus och kunde inte nöja sig med 
att Maria smorde hans fötter med dyrbar olja. Joh. 12:1-8 
Fastän Judas aldrig trodde att Jesus var Guds Son, utnämnde Jesus honom till  
hans tjänare som skulle gå ut och predika och kasta ut onda andar så som de 
andra apostlarna. Luk. 9:1-2 
Jesus visste redan när han kallade Judas att han inte skulle ta emot Jesus som 
Guds Son och omvända sig från sina synder. Joh. 6:66-71 
Judas var en mycket religiös jude men hans tro var inte inriktad på frälsningen 
och förlåtelsen för synderna; utan ville ha en politisk messias med övernaturliga 
krafter som kunde driva ut den romerska ockupationsarmén och upprätta riket 
Israel, som skulle styra hela världen. Hans religion var uppblandad med politik. 
Joh. 6:14-15 
Judas hade sett Jesus gå på vattnet, kasta ut onda andar, hela de sjuka, låta de 
döda uppstå, hela de lama och låta blinda få sin syn åter. Han hade också sett 
Jesu bespisa de fem tusen. Judas tvivlade inte alls på att Jesus hade den 
nödvändiga kraften att bli en “militant messias” som kunde styra världen och 
återinsätta Israel i härlighet. Men Jesus gick åt motsatt håll och liksom Petrus 
gjorde det Judas upprörd.  Matt. 16:20-23 



FÖRRÄDERIET 
Judas hade varit med Jesus i tre och ett halvt år. Det hade blivit en stor framgång 
i Galileen, men den tiden var över när Jesus och lärjungarna förflyttade sig 
söderut till Jerusalem. Jesus talade om sin död och det judiska ledarskapet 
avskydde honom och hatade honom.   
Judas bestämde sig för att uppsöka översteprästerna och erbjuda sig att förråda 
Jesus till dem. Matt. 26:14-16 
Det kom inte som en överraskning för Jesus. vers 19-25 
Jesus visade Judas kärlek genom att tvätta hans fötter (Joh. 13:1-5) och låta 
honom få ta del av påskmåltiden. Matt. 26:26-30 
Tänk över följande frågor:  

1. Förrådde Judas Jesus för pengarnas skull? 
2. Förrådde Judas Jesus därför att han var arg på honom? 
3. Förrådde Judas Jesus därför att han ville tvinga honom att använda sin 

andliga makt när Jesus hade fängslats och hotades med döden? 
Jesus sade att Satan hade farit in i Judas, som hade bedragit honom att tro att 
när Jesus väl hade målat in sig i ett hörn, så skulle han börja strida och upprätta 
ett jordiskt kungadöme. Satan hade redan frestat Jesus genom att lova honom 
hela världen om han bara tillbad Satan en gång. Matt. 4:8-11 

ETT BRUTALT UPPVAKNANDE 
När Jesus hade blivit arresterad, prövad av det judiska ledarskapet och dömd till 
döden, insåg Judas slutligen att Jesus inte skulle kämpa. Jesus, den människa 
som hade älskat honom i tre år skulle dö och det var Judas fel.  

Judas hade aldrig älskat Jesus och bekänt honom vara Guds Son utan 
han försökte använda Jesus som en mäktig bundsförvant med stora 
andliga krafter, men JUDAS VÄGRADE TA EMOT JESU KÄRLEK OCH BLI 
FRÄLST! 

 
Istället för att bekänna sina synder och den fruktansvärda gärning han hade gjort, 
vände sig Judas bort från Gud och beslöt att betala sin synd genom att begå 
självmord. Judas kunde ha blivit förlåten, men han vägrade att ta emot Guds 
kärlek. Hans egen stolthet hindrade honom från att komma till Gud och 
ångra sig! Matt. 27:1-10 
Judas dömde sig själv till den Brinnande Sjön genom sina handlingar. Där 
kommer han vara i evigheten och straffas för den synd han försökte betala 
genom sitt självmord. Inte ens de eviga straffen kan mildra hans synd. 



SIMON PETRUS 
Petrus, hade jämte sin broder Andreas varit en av Johannes Döparens lärjungar.  
När Johannes meddelade dem att han inte var Messias och pekade ut Jesus 
som världens offerlamm från Gud, kom Petrus till Jesus av samma skäl som 
Judas Iskariot, för han trodde att Jesus var Messias. Joh. 1:35-42 
Petrus tilkännagav att han var en syndare när han upplevde Guds kraft genom 
Jesus. Luk. 5:1-11 
Petrus skämdes inte för att bekänna Jesus som den sanne Messias, den levande 
Gudens Son. Matt. 16:13-17 
Petrus älskade Jesus och Jesus älskade Petrus och han var utvald att bli en del 
av Jesu förvandling.  Matt. 17:1-7 
Petrus var en stolt människa och ville inte att Jesus skulle tvätta hans fötter men 
föll till föga när han därigenom trodde han skulle bli bortstött.  Joh. 13:6-9  
Petrus älskade Jesus så mycket, att när han såg Jesus komma gående på 
vattnet och alla lärjungar var förskräckta, frågade han om han kunde komma 
Jesus tillmötes. Matt. 14:23-32 
Petrus talade modigt om att han aldrig skulle bli förödmjukad eller förneka Jesus. 
Matt. 26:31-35 
Petrus hade för avsikt att följa Jesus men bröt ihop när Jesus arresterades. Han 
måste ha undrat över hur denne mäktige Messias kunde fängslas av människor 
när han hemligen följde Jesus och förnekade honom tre gånger och folk 
identifierade honom som en lärjunge till Jesus. vers 69-74 
Petrus grät bittert när han mindes Jesu ord om att han skulle förneka honom.  
vers 75 
Olikt Judas begick Petrus inte självmord, utan ångrade sig och hoppades att 
Jesus skulle stå upp ifrån de döda. Han var den förste apostel för vilken Jesus 
visade sig för efter uppståndelsen. Luk. 24:34 
Jesus försäkrade sig om att Petrus visste att han var älskad, förlåten och 
välkommen tillbaka till ett rikt förhållande med Gud innan han lämnade Jorden.  
Joh. 21:12-19 

SAMMANFATTNING 
Judas förkastade Guds kärlek och förvägrade Gud att vara hans vän. Petrus var 
en syndare liksom Judas men han var villig att omvända sig, ta emot Guds kärlek 
och vara hans vän! 

ÄR DU EN JUDAS ELLER EN PETRUS? 
Kom ihåg att det är viktigt hur du börjar ditt liv efter frälsningen men ännu 

viktigare hur du fullföljer det! 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 


	TVÅ OLIKA DESTINATIONER
	JUDAS ISKARIOT
	FÖRRÄDERIET
	ETT BRUTALT UPPVAKNANDE
	SIMON PETRUS
	SAMMANFATTNING

