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I föregående predikan beskrev jag den politiska och religiösa situationen på Jesu 
tid. Vi vet att judendomen hade blivit moraliskt och religiöst fördärvad och inte 
gick att restaurera. Hebr. 8:7-13 
I sitt första större tal till det judiska folket, allmänt känt som "bergspredikan," lade 
Jesus ut grunden till läran om det Nya Förbundet (förbund nr 2), det Gud hade 
instiftat för att ersätta det Första Förbundet.  

NYA TESTAMENTETS REDOGÖRELSE  
Sadducéerna och fariséerna förstod att de var förkastade av Jesus Kristus, och 
istället för att fråga Honom vad de skulle göra för att kunna ta del av den nya 
rörelsen  från Gud, satte de hälarna i marken och beslutade att kämpa mot Jesus 
hela tiden, tills de kunde mörda Honom. Matt. 12:9-14; 21:14-15; 26:3-5, 14-15, 
47-68; 27:1-26 
När de hade mördat Jesus var de fortfarande nervösa och bad om en vakt vid 
graven. Matt. 27:57-66 
När det judiska ledarskapet förstod att Jesus verkligen hade uppstått, grävde de 
bara hälarna ännu djupare i marken istället för att ångra sig och be om Guds nåd  
för sin avskyvärda gärning. Matt. 28:1-6, 11-15 

DEN JUDISKA VERSIONEN 
Från den dagen fram till denna dag ca 2000 år senare, tror ättlingarna till den 
generation som stod bakom mordet på Jesus ännu på det första århundradets 
judiska ledarskap och kallar Jesus Kristus en bastard "därför att hans mor Maria 
var en hora som hade sex med en romersk soldat." Så står det i Talmud.  
Ett större historiskt verk skrivet av Solomon Grayzel heter A History of the Jews. 
Dess falska beskrivning av Jesus är litet mer välvillig, men kommer till samma 
resultat; Jesus förkastas som Messias. Denna bok, som publicerades 1948 talar 
om Jesus som "Josua." 
Det jag finner intressant i denna bok är att existensen av Jesus från Nasaret inte 
förnekas och redogörelsen för Jesu tid i Jerusalem och händelserna som ledde 
fram till korsfästelsen för det mesta följer redogörelsen i Matteus Evangelium.  
Grayzel menar att Johannes Döparen var en av essénerna, en sekt med ett rykte 
som talade om helighet, mysterier och helandekraft. De var kända överallt som 
helare, men de avslöjade aldrig sin medicinska kunskap till icke-esséner. Grayzel 



antyder att Jesus kan ha varit en essén, vilket i så fall skulle förklara de mirakel 
Han gjorde.  
Men det finns fler skillnader. Enligt Grayzel försökte fariséerna misskreditera 
Jesus genom att ställa listiga frågor till honom, men det fungerade inte, eftersom 
Han undvek att svara. De sekulära sadducéerna tog sedan hand om saken och 
fann Judas Iskariot, som var villig att förråda Jesus, vilket de skulle betala honom 
för. Den skara som kom på natten för att arrestera Jesus tillhörde sadducéernas 
officiella polisstyrka. 
Sadducéerna ville inte ha någon Messias, och Jesus var ett politiskt problem för 
dem, eftersom han kunde samla det judiska folket och få romarna att vända sig 
mot alla judar, de själva inberäknat. På grund av detta var det sadducéernas plikt 
att försäkra sig om att Jesus var oskadliggjord, och eftersom Jesus hade begått 
ett politiskt brott hade inte sadducéerna legal myndighet att avrätta Jesus, utan 
lämnade över Honom till Pontius Pilatus som, enligt Grayzel, dömde Jesus till 
döden (på judarnas begäran). 
När Jesus var död, mutade hans vänner romarna, säger Grayzel, så att de skulle 
lämna ut den döda kroppen för att kunna proklamera en falsk uppståndelse. Jesu 
kropp försvann på ett mystiskt sätt, säger Grayzel, Jesu lärjungar möttes hemma 
hos någon av dem på ett loft (den övre salen), där fantiserade de fram legender 
om Jesus som blev allt mer fantastiska ju fler gånger de berättades. Lärjungarna 
läste i de gammaltestamentliga böckerna för att finna referenser till Messias 
ankomst, och hittade på historien att Jesus var den Messias som förutsagts i 
Gamla Testamentet. Detta säger alltså Solomon Grayzel, och här är ett direkt 
citat ur boken:  

 "Josuas tragedi var nu förbi; förhärligandet av Jesus hade börjat. Men det 
Judiska folket, som han älskade, bär på en tragedi som fortsatte, och var 
ödesbestämd att intensifieras för hans [Jesu] skull. (s. 136)   

DEN JUDISKA BEFOLKNINGEN PÅ JESU TID       
Enligt Grayzel kan antalet judar ha uppgått till ca 8 miljoner på Jesu tid. Babylon 
(Irak), som stod utanför det romerska väldet, hade en judisk befolkning på ca en 
miljon. Ca 2,5 miljoner bodde i Palestina, och fyra miljoner var utspridda över 
hela romarriket; i exempelvis Spanien, Italien, Grekland, Mindre Asien (Turkiet), 
Egypten och den nordafrikanska kusten. (Översättarens anmärkning: Om man 
studerar en karta med de nya gränser som EU vill implimentera i den blivande 
södra delen av "Europas Förenta Stater," är det just de länder som här räknas 
upp som är tänkta att ingå.) Många var förmögna och kom för att besöka 
Jerusalem under påsken. Bevis för detta inflöde av judar överallt ifrån beskrivs i 
Apostlagärningarna kapitel två. Jesus lämnade aldrig Palestina och predikade 
endast för judarna som levde där.  

LÄRAN OM DET ANDRA FÖRBUNDET  
Förra veckan fick vi veta att Jesus började sin undervisning med att etablera  
följande grundläggande sanningar:  



 Upprätta moralen – Matt. 5:1-10 
 Ge dem en identitet – verserna 11-16 
 Jesus kom inte för att upphäva Guds lag – verserna 17-19 
 Människan kan inte frälsa sig själv – vers 20 
 Hur man hanterar vrede – verserna 21- 26 
 Lustar efter andra och äktenskap är oacceptabelt för Gud – verserna 27-32 
 Inga bindande eder – verserna 33-37 
 Hur man hanterar negativa krafter – verserna 38-48 

NYA BUDORD  
GE ÅT DE FATTIGA  
Det fanns huvudsakligen två slags judar på Jesu tid, de rika och de fattiga. Det 
judiska ledarskapet hade utvecklat ett sinnrikt system för de rika när de skulle ge 
sk allmosor (pengar, mat, kläder, etc.) till de fattiga. De rika skulle skänka sina 
gåvor offentligt, så att de skulle bli sedda av människorna. Jesus attackerade 
detta högmodiga system, och lärde att om man ville ge till de fattiga skulle det 
ske privat och utan basunstötar. Matt. 6:1-4: 

"Tagen eder till vara för att öva eder rättfärdighet inför människorna, för att 
bliva sedda av dem; annars haven I ingen lön hos eder Fader, som är i 
himmelen. Därför, när du giver en allmosa, så låt icke stöta i basun för dig, 
såsom skrymtarna göra i synagogorna och på gatorna, för att de skola bliva 
prisade av människorna. Sannerligen säger jag eder: De hava fått ut sin lön. 
Nej, när du giver en allmosa, låt då din vänstra hand icke få veta vad den 
högra gör, så att din allmosa gives i det fördolda. Då skall din Fader, som ser 
i det fördolda, vedergälla dig. Och när I bedjen, skolen I icke vara såsom 
skrymtarna, vilka gärna stå i synagogorna och i gathörnen och bedja, för att 
bliva sedda av människorna."  

BÖN  
Varje farisé försäkrade sig om att de läste sina böner offentligt och gjorde väsen 
av sig, så folket skulle uppfatta dem som fromma. Jesus avvisade denna ovana 
och satte upp principerna för bön under det Nya Förbundets tid. verserna 5-8 
Jesus lärde också lärjungarna en ny bön, som felaktigt har kallats "Herrens bön." 
Denna bön var inte en bön utformad för Jesus utan för Hans lärjungar när de bad 
till Fadern. verserna 9-13 
FÖRLÅTELSE 
Jesus introducerade en oåterkallelig lag som aldrig kan ändras i andevärlden. 
Förlåtelse är ett krav och inte en valmöjlighet. verserna 14-15 
FASTA 
Åter avvisade Jesus judendomen, och gjorde fasta till en sak mellan en person 
och Gud, inte för att bygga upp en persons religiösa status. verserna 16-18 

Fortsättning följer … 
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