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Det finns många sorgliga verser i Bibeln men enlig min mening så är Jesu ord i
Johannes första kapitel de sorgligast tänkbara:
“Han kom till sina egna, men hans egna togo icke emot honom." (Joh. 1:11)
Det finns ingen större tragedi än att förkasta den enda person som kan ge evigt
liv och frälsa från en evighet i den Brinnande Sjön. Varför avvisade judarna som
hel nation Jesus som Messias?

JUDARNAS SINNELAG
De judiska prästerna och de skriftlärde valde ut de verser i Gamla Testamentet
som de gillade och byggde sin lära på det. Deras messias skulle inte bara
komma och ta bort folkets synder utan förgöra alla hedningars riken och göra
befolkningen till judarnas slavar. Jes. 60:1-17
De förstod inte att Jesaja menade tiden efter jordens förstöring via Guds hand,
och att det syftade på den tid som skulle komma när han skapat en ny himmel
och en ny jord. vers 18-22; Jes. 65:17-19; Upp. 21:22-27
De ville inte predika omvändelse; istället för den litade de på att offrandet i
templet skulle sona deras synder. Jes. 59:1-15
Jesaja hänvisade tydligt till att människan inte kunde uppnå rättfärdighet av sig
själv. den måste komma från Gud, som skulle åstadkomma försoning genom
Messias. Jes. 59:16-21
Gud hade sagt till Jesaja att Messias inte skulle upprätta ett judiskt rike utan
skulle komma för att betala för människornas synder. Jes. 53:1-12
Prästerna och de skriflärde undervisade att endast judar hade själar som kunde
frälsas. Hedningar var som djur; de hade ingen själ och det fanns ingen frälsning
för dem. Enligt detta var en hedning som ett vidunder, som kunde användas av
judar precis som de använde hästar, åsnor eller kameler.
Denna lära finns inte någonstans i Bibeln, men den finns i Talmud, som är en
judisk kommentar skriftlärda judar har använt sedan babyloniska fångenskapen.
Den judiska Encyclopedin säger oss följande:
“…de höll före att endast israeliterna är människor, och vi citerar från
profeten Hesekiel 'Ni är min hjord, min hjord på grönbete, är människor
(Hesekiel 34:31); Hedningar klassas ej som människor utan som barbarer
(Talmud, Baba Mezia 108b)…” 1
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När Jesus proklamerade Missionsbefallningen, sa han till de judiska lärjungarna
att gå ut i hela världen och förkunna evangelium för allt skapat och ut till alla folk.
Matt. 28:18-20
Apostlarna var så väl hemmastadda i de äldstes stadgar (Talmud), att "hedningar
inte hade någon själ," att de endast predikade för judar från pingstdagen och en
tid framåt.
Gud blev tvungen att gå till rätta med de judiska apostlarna (som var judar
förutom Lukas, som var grek) och lät apostlarna förstå att de skulle predika även
för hedningar, därför att de inte var djur. De flesta kristna är inte medvetna om
judiska seder och åsikter och har beskrivit detta kapitel som att Gud visar att all
mat är ren och att vi inte skall iaktta Mose lag utan förlita oss på nåden.
A. Gud sände en ängel till den romerske officeren Kornelius. Apg. 10:1-4
B. Han ombads kontakta aposteln Petrus. vers 5-6
C. Kornelius sände tjänare för att be Petrus komma. vers 7-8
D. Gud förberedde Petrus genom en syn. vers 9-16
E. Petrus var osäker om vad synen betydde tills männen från Kornelius hus
kom dit och förklarade sitt uppdrag. vers 17-23

UPPENBARELSEN
Petrus förstod att hedningarna var människor, att till och med den hatade
romerske officeren som tillhörde ockupationsarmén i Palestina var människa, och
inte ett djur. Petrus var nu beredd att lyssna, fast talmudisk lag förbjöd en jude att
ha kontakt med en hedning. vers 24-33
Den Helige Ande uppenbarade för Petrus att Gud inte har anseende till personen
och att hedningar har själar. vers 34-35
Sedan Petrus hade hållit sin predikan, föll den Helige Ande på hedningarna
därför att de tagit emot budskapet och bekänt att Jesus, judarnas konung
verkligen var Guds Son och även deras Messias. vers 44-48

GENOMFÖRANDET
Petrus utförde sedan den svåra uppgiften att överföra denna sanning till resten
av apostlarna och från denna tid var Kyrkan inte längre uteslutande en judisk
kyrka, utan en Kyrka som bestod av både judar och hedningar. Apg. 11:1-3; 18
Det var den judiske aposteln Paulus som avgjorde denna sak en gång för alla.
Ef. 3:1-6; Gal. 3:26-29

DET JUDISKA LEDARSKAPET FÖRKASTADE JESUS, MESSIAS
Jesus passade inte in på den talmudiska beskrivningen av messias. Han hade
inte brytt sig om den romerska ockupationen och romarnas förtryck av judarna i
deras eget land. Han hade helat hedningar som exempelvis centurionens tjänare
och förkunnat att denne hade mera tro än det judiska folket. Matt. 8:5-13

2

Jesus förkastade Talmud och ifrågasatte om mänskliga präster och skriftlärde
skulle finnas. Matt. 23:12-15
Det judiska ledarskapet kom till slutsatsen att de måste döda Jesus eller förlora
sitt religiösa system. Matt. 26:3-5, 14-16, 47-49, 57-68; 27:1-2, 11-26
När Jesus hade uppstått gick det judiska ledarskapet ut med skadereglering och
spred lögnen att han inte hade uppstått. Matt. 28:11-15
När de judiska apostlarna började göra mirakel efter den Helige Andes utgjutelse
utökade det judiska ledarskapet kriget mot Jesu efterföljare. Apg. 4:1-21
Det judiska ledarskapet på Jesu tid Gjorde ett fatalt misstag. De
förkastade honom som Messias och därför blev dåtidens judar ända tills i
dag fiender till Kristus Jesus.
Det judiska ledarskapet förklarade kristendomen krig och Apostlagärningarna är
en redogörelse för de hänsynslösa angreppen från judar i Jerusalem och i andra
delar av Romarriket.
Mycket få kristna har förstått att det judiska ledarskapet inte ville komma in i det
Guds rike som Jesus förkunnade om, inte heller tillät de andra judar att komma
dit in. Matt. 23:13
Det judiska ledarskapet lärde ut följande om Jesu moder:
 Hon heter Miriam (Maria), en hårfrisörska som begick hor.
 Hon lekte sköka ihop med snickare och hennes son Jesus är avkomman
av en soldat som hette Panthera. Talmud kallar Jesus "bastard."

VAD TALMUD SÄGER OM JESUS
Jesus kallas Baalam i Talmud och de som följde Jesus kallas Baals-sexdyrkare.
De skrev att Jesus var blind på ett öga och lam i en fot.
Han kallas "en som förstörde folket."
Hans kyrkor liknas vid "nudistisk Baalsdyrkan."
"Medan han var i livet begick han synden djuriskhet och han anklagas också för
att ha förfört kvinnor."
Talmud lär även att "Jesus är i helvetet, där han kokar i het avföring."

JUDAR MÅR ILLA NÄR DE HÖR TALAS OM JESUS
Om du har lärt dig sådana saker om Jesus sedan du var ett litet barn, vad skulle
din reaktion bli om någon vittnade för dig och frågade om du ville ta emot Jesus
som din personlige frälsare? Förstår du varför så få judar kommer till Kristus?
Det krävdes ett den Helige Andes underverk för att få Saulus från Tarsus frälst,
och det kommer att behövas ett Guds mirakel att frälsa en jude idag. Om vi
förstod denna sanning skulle våra böner för det judiska folket bli mer envisa.
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HEDNINGAR ÄR INTE BÄTTRE ÄN JUDAR
Hedningar reagerar på Jesus på liknande sätt. De som hånar kristendomen tar
alltid upp korstågen på medeltiden och hävdar gärna att kristendomen är en
korrupt religion.
Andra pekar på de långa krig som utkämpats mellan katoliker och protestanter.
Många pastorer och präster säger öppet att de inte tror på jungfrufödseln eller att
Bibeln inte är Ord inspirerade av Gud, så varför skulle troende komma till kyrkan
om det inte finns en frälsning, ett helvete och ett behov av omvändelse? Nej.
Majoriteten kyrkor i Förenta Staterna kör sina gudstjänster som en rockkonsert
med en minipredikan på slutet. En hög procent av deras pastorer har begått
äktenskapsbrott, många är skilda, och många är bundna av pornografi på nätet.
Homosexuella får till och med tjänst som pastor.

NÄR SKALL DEN SANNA KRISTNA KYRKAN VAKNA?
Lyssna till Jesus när han uppmanar:
"Skörden är mycken, men arbetarna äro få. Bedjen fördenskull
skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd." (Luk. 10:2)

Kom ihåg det är inte så viktigt hur du börjar ditt liv efter frälsningen, men
det är viktigt hur du avslutar din tid!
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?
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