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98% av alla troende förstår inte kapitel tio i Apostlagärningarna. En majoritet av 
pastorer, evangelister och bibellärare förstår inte heller detta kapitel. Det säger 
jag därför att när jag hade tagit min mastergrad i gudslära vid Golden Gate 
Baptist Theological Seminary utanför San Francisco 1973, vidarebefordrade jag 
det som jag lärt mig där, som var ett misstag. Vilket är det misstaget? Misstaget 
var, att denna text inte handlar om vad kristna bör äta eller inte äta. 
Man kan endast undervisa det som man lärt sig och jag hade ovetande upprepat 
samma gamla lögner som daterar sig tillbaka till Scofield och Darby, när dessa 
grundade dispensationalismen. Seminariets lektioner handlade om historien från 
Adam fram till Jesu tid och där slutade de. Jag kommer ihåg att jag tänkte – Vad 
hände med det judiska folket efter det första århundradet? Åratal senare, när jag 
började studera judendomen och då använde samma läroböcker som judarna, 
började jag förstå många ställen i Nya Testamentet som var förvirrande, och de 
blev förståeliga. Hellre än att undervisa om judendomen närmare, skall jag här 
stryka under den viktigaste doktrinen som angår judar och hedningar: 
1. En majoritet av judiska rabbiner läser, lär ut och talar ur Talmud; en jättelik 

samling kommentarer, uppdelad i ca 550 böcker, som daterar sig från 
fångenskapens Babylon ca 500 år f. Kr. och framåt och har blivit större under 
årens lopp allteftersom rabbinerna har lagt till nya skrifter.  

2. Kabbalan är en annan samling böcker som används av judiska rabbiner som 
består av ca 600 böcker. Den äldsta boken kan dateras till Salomos tid.  

3. Även om rabbinerna ibland använder Gamla Testamentet i sin undervisning, 
vet den genomsnittlige juden mycket litet om GT, inte heller så mycket om 
Kabbalan och grundar sin tro på det han fått höra ur Talmud. 

LÄRAN OM MÄNNISKAN ENLIGT TALMUD  
Talmud lär att judar är gjorda till Guds avbild och att alla andra människor som 
bor på jorden inte har någon själ därför att de är djur och inte människor. När  
judar talar för sig själva kallar de hedningar "goyim" (boskap).  
Talmud lär att det inte finns någon frälsning för hedningar, de skall behandlas 
som djur och kommer bara att sluta existera när de dör. En hedning har samma 
värde som en ko, häst eller hund, han är endast ett djur.  
Talmud har en uppsättning lagar för judar och en annan för hedningar. 



 

JUDAR ÄR INTE DUMMA  
Judiska ledare och rabbiner har vetat sedan tiden i Babylon att om deras läror i 
Talmud blev allmänt kända bland hedningarna, så skulle deras dagar snart vara 
räknade. Varje jude som avslöjade Talmuds hemligheter för hedningar fick därför 
en dödsdom. Det fungerade i många århundraden, så länge rabbinerna kunde 
undanhålla Talmud från hedningarna.  
När Martin Luther blev frälst och började reformationen hade han en hunger efter 
att läsa det Gamla Testamentet på hebreiska för att kunna förstå det bättre. Han 
hittade några rabbiner i Tyskland som gick med på att lära honom hebreiska. 
Efter ett antal träffade Luther på Talmud. Det han läste gjorde honom rasande, 
och han skrev som svar en liten bok  han kallade "Judarna och deras lögner:"  
Det judiska ledarskapet var å sin sida rasande över detta och det blev inte bättre 
tills för några år sedan när den lutheranska världsfederationen röstade för att 
förkasta boken, be om ursäkt till det judiska folket och förklara att Martin Luther 
var antisemitisk. Men skadan var redan skedd, och den hatiska Talmud hade 
avslöjats offentligt. Avslöjandena fortsatte när nya judiska generationer kom som 
inte kunde jiddisch och hebreiska och när Talmud översattes till olika språk och 
ännu fler exemplar föll i hedningarnas händer.  

VAD TRODDE APOSTLARNA PÅ? 
Petrus, Johannes, Jakob och alla de andra hade lärt sig från barnsben att endast 
judar hade en själ; därför kunde följaktligen bara judar bli frälsta och få ett evigt 
liv. Det behövdes en handling från Gud för att förändra förståelsen av detta ämne 
även om Jesus hade befallt dem att gå ut i hela världen och predika evangelium 
för allt skapat. Matt. 28:18-20; Mark. 16:15-18 

ATT NÅ UT TILL HEDNINGARNA 
Staden Cesarea var en kuststad 85 km norr om Joppe. God berörde en romersk 
officer som trodde på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, men eftersom han inte 
var jude så kunde han inte konvertera till judendomen. Apg. 10:1-2 
Lukas påpekar att ängeln kom till Kornelius klockan tre på eftermiddagen medan 
det fortfarande var dagsljus och han inte sov. vers 3 
Ängeln gav Kornelius särskilda föreskrifter om vad han skulle göra, jämte namn 
och adress. vers 4-6 
Kornelius var en trons man som genast gick till handling och sände en delegation 
till en stad 85 km söderut, för att en människa han aldrig hade mött skulle komma 
tillbaka. vers 7- 9 

PETRUS VISION 
Petrus gick upp på taket vid tolvtiden för att bedja. Alla tak så långt söderut var 
platta och var fina uterum. vers 10-16 
Petrus visste inte vad synen betydde när han vaknade. vers 17 



 

Märk att Gud beredde både Kornelius och Petrus på att det inte fanns några 
tvivel om dess betydelse. vers 18-21 
Petrus visste att han skulle gå med männen men han ville veta varför. vers 22 
Man spillde ingen tid och färden gick till Cesarea nästa morgon. vers 23 
Kornelius var ivrig och hade fyllt sitt hus med folk och ville höra denne främling 
som skulle tala med dem om Gud. vers 24 
En romersk officer knäböjde aldrig för en jude, så detta visade att Kornelius var 
en ödmjuk man. vers 25-27 

PETRUS AVSLÖJAR TALMUDS LAGAR  
Utan dröjsmål sade Petrus till officeren i den romerska ockupationsarmen att det 
inte var lagligt för Petrus att gå in i en hednings hus, men då Gud hade sagt till 
honom att göra det, skulle han gå in dit och besvara alla frågor. vers 28-29 
Kornelius beskrev för Petrus hur ängeln hade besökt honom. vers 30-33 

PETRUS FÖRSTÅR VAD HANS VISION BETYDER  
När han hade hört Kornelius tala förstod Petrus synen om de orena djuren, Gud 
talade inte om djur och mat utan om att alla människor är rena och kan bli frälsta.  
vers 34-35 
Petrus började predika evangelium för hedningarna. vers 36-43 

DEN HELIGE ANDES BEKRÄFTELSE 
Människorna omvände sig från sina synder och tog stillsamt emot Kristus jämte 
dopet i den Helige Ande innan ens Petrus fick en chans att avsluta sin predikan. 
Det fanns inget Petrus kunde göra annat än att acceptera att Talmuds 
undervisning var falsk och att alla människor på jorden hade en själ; Jesus dog 
för alla människor, inte endast en speciell nation. vers 44-48 
Förbundet med Abraham var nu fullbordat och alla länder på jorden hade tillgång 
till frälsning och evigt liv. 1 Mos. 12:1-3 
  

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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