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JESUS INTYGAR SIN AUKTORITET FRÅN GUD 
När någon stiger fram och gör ett stort anspråk, är det en sak att tala om vad det 
är, och en annan sak att bevisa det. Vi följer den redogörelse som aposteln 
Matteus skrev ner, som talar om Jesu bergspredikan, men så snart som hans 
undervisning var över och han kom ned från berget, möttes han av situationer 
som bara kan bemötas genom kraft från andevärlden. Jesus var nämligen den 
ende som vid denna tid hade den Helige Andes fulla kraft.  
LÄGG MÄRKE TILL DENNA VIKTIGA PUNKT: Jesus var Gud kommen i köttet, 
men använde inte sin gudomliga skapelsekraft utan begränsade och förlitade sig 
själv enbart på den Helige Andes kraft så länge han var en människa på jorden. 
Matt. 3:16-17; Hebr. 1:1-3; Joh. 5:17-26 
Hans första möte med sjukdom var spetälska (lepra), en obotlig sjukdom på den 
tiden. Jesus tvekar inte; Han visste att Han hade makt att hela mannen från 
sjukdomen och att han kunde byta ut de förstörda cellerna och ge honom nya. 
Matt. 8:1-4 
Nästa under blev en riktig ögonöppnare för de judiska människor som följde efter 
Jesus. De hade fått lära sig sedan barnsben att hedningar inte var människor, 
utan bara djur utan själ. Så när Jesus mötte denne man, såg han honom inte 
som en romersk officer från den hatade ockupationsarmén, utan tog emot honom 
som människa. Det är värt att lägga märke till, ty med undantag av sadducéerna, 
föraktade och hatade alla judar romarna. Till skillnad från judarna sade Jesus 
inte att officeren var ett kreatur som inte var värd någon hjälp, utan Jesus 
utdelade ett slag mot Talmuds undervisning när han profeterade att stora skaror 
hedningar skulle bli frälsta och att den romerske mannens tro överträffade den 
tro Han hade sett hos det judiska folket. verserna 5-13 
Man måste förstå att Matteus inte kunde redigera sitt evangelium på plats, utan i 
den ordning händelserna kom, skrev han ner dem. Den skriftliga boken Matteus 
evangelium iordningsställdes efter Jesu uppståndelse, under den Helige Andes 
ledning. Precis som aposteln Petrus, förstod Matteus att den muntliga kunskapen 
om Jesus skulle försvinna med den sista aposteln, och med de människor som 
tillhörde den grupp som följde Jesus dag för dag i ca 3.5 år. Därför måste det 
Heliga Evangeliet skrivas ner. 2 Petr. 1:11-21; Joh. 16:7-15  
Den Helige Ande ledde Matteus att visa att Jesus var den Messias vi läser om i 
profeten Jesajas bok.  Matt. 8:14-17; Jes. 53:1-7 
 



 
När Jesus hade stadfäst sin absoluta kontroll över alla sjukdomar, var det dags 
att visa lärjungarna och folket som följde Honom att Han också hade makt över 
naturen.  Matt. 8:23-27 
Det största hotet mot mänskligheten kommer från Djävulen och hans fallna 
änglar, och på Jesu tid hade de skoningslöst plågat mänskligheten i ca 5 000 år. 
Detta förkunnar Jesus om i Upp. 12:7-12. 
Det var nu tid för Jesus att visa det judiska folket att Messias hade kommit, de 
kunde nu få lättnad och ro, och Jesus hade all makt och myndighet över den 
demoniska världen. Matt. 8:28-34   
Det är värt att notera, att undervisningen om Jesus inte bara var tillämplig på det 
folk som då var tillsammans med Honom men har varit tillgänglig och relevant för 
varje generation där efter. Herrens undervisning kommer att vara god nog för oss 
så länge vi lever och även i den Yttersta Tiden!  Matt. 28:16-20  
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