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Det är inte lätt för en kristen som lever på 2000-talet att förstå tänkandet, sättet
att leva och strukturen på det politiska och religiösa etablissemanget på Jesu tid i
det första århundradet. De flesta kristna fäster inget avseende vid dessa detaljer
medan andra ser den första kyrkan genom nutidsglasögon och får en snedvriden
uppfattning om Nya Testamentet.

SEPARATIONEN FRÅN TALMUDISK/KABBALISTISK JUDAISM
Fram till denna tid var alla apostlar och kristna judar. De hade inte för avsikt att
ändra på det, utan ville behålla de gamla traditionerna och endast foga Jesus till
dessa. De liknade mycket länderna i romarriket som aldrig gav upp sina hedniska
traditioner. Resultatet ser vi idag, då man blandar Kristus med hedendom som
exempelvis julfirande, alla hjärtans dag, påsk och halloween.
Du minns kanske att talmudisk judendom inte kom i bruk förrän fångenskapen i
Babylon ca 500 år före Kristus.
Aposteln Paulus stod under tryck från de andra apostlarna i Jerusalem att rätta
sig efter detta tänkande. Apg. 21:17-30
Det skulle ta mer än 30 år av undervisning för den Helige Ande att skilja Jesu
lärjungar från judendomens tradition. Det slutliga genombrottet kom när romarna
förstörde templet år 70 efter Kristus.

PETRUS FÖRKLARING
Sedan Petrus hade predikat i Kornelius hus, återvände han till Jerusalem och
blev angripen av de andra apostlarna. Apg. 11:1-3
Petrus försökte övertyga dem om att det var den Helige Ande som lett honom att
besöka hedningarna, predika för dem och döpa dem i vatten. vers 4-17
Apostlarna och de kristna judar som bodde i Jerusalem accepterade det faktum
att Gud hade gett frälsning också till hedningarna men de tänkte inte ge upp sina
judiska traditioner. vers 18
Envisheten hos de judiska troende kan ses i vers 19

DE NÅR UT TILL HEDNINGARNA
Det är intressant att judar från Cypern och Cyrene (Cyrene låg i Nordafrika) som
hade varit i Jerusalem och hört predikas om Jesus var de första som tog det
stora steget att predika för hedningarna. vers 20
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Jag tvivlar inte alls på att Gud hade valt staden Antiokia, som låg ca 49 mil norr
om Jerusalem på floden Orontes ena strand dryga 2.5 mil i Medelhavets inland i
nuvarande Libanon, till ett blivande centrum för en växande kristen kyrka. Gud
visste att Jerusalem skulle bli förstört och flyttade ledarna till Antiokia. vers 21
När ledarna i Jerusalem fick reda på att det varit en väckelse i Antiokia, sände de
Barnabas för att försäkra sig om att de höll sig till det Jesus lärde. vers 22-24

EN TABELL FÖR TIDEN EFTER SAULUS OMVÄNDELSE
Efter Saulus omvändelse på Damaskusvägen for han inte direkt till Jerusalem,
utan in i den arabiska öknen. Vi vet inte hur länge han stannade där. Efter det for
han tillbaka till Damaskus. Inte förrän tre år efter sin omvändelse for han till
Jerusalem och var där 15 dagar med aposteln Petrus. Gal. 1:15-19
Detta betyder inte att det fanns några skillnader i apostlarnas tidtabell. Lukas
nämner bara i Apg. 9:25-26 att Saulus for hem till Jerusalem, men anger ingen
tid.
Min slutsats är att grundandet av församlingen i Antiokia skedde ca fem år efter
pingstdagen.

SAULUS LEDDES TILLBAKA TILL FÖRSAMLINGEN
Det var Barnabas som hade tagit Paulus under sina vingars beskydd efter hans
omvändelse och varit redskapet till att få Paulus godkänd som en äkta pånyttfödd
troende i Kristus. Apg. 9:26-30
Barnabas reste sedan till Tarsus, en stad som låg ca 24.5 mil bort på det
nuvarande Turkiets kust. Vi får inte veta om han reste land- eller sjövägen. Apg.
11:25
Barnabas tog med sig Saulus tillbaka till Antiokia där de arbetade ett år. Det
fanns inga kyrkobyggnader då som vi har idag. De kristna möttes i hemmen, ute
på fälten eller vid flodstränderna. Varje stad hade en centralkyrka med ledare, en
pastor eller en biskop. Pastorn undervisade de äldste, som i sin tur undervisade
och predikade för mindre grupper i staden. vers 26

FÖRSAMLINGEN I ANTIOKIA
Antiokia var den tredje största staden i det romerska riket och hade ca 500 000
invånare. Det var provinsstad för den romerska provinsen Syrien och folket där
var mycket välbärgade. Staden hade också en en judisk befolkningsgrupp.
Trots förödande jordskalv – det största 526 e. Kr. när mer än 250 000 personer
dödades, kunde församlingen i Antiokia överleva fram till 635 e. Kr., när staden
intogs av islamiska krafter.
Församlingen var på sin höjdpunkt när Chrysostom var diakon och senare präst
från och med 386-398 e. Kr.

Kyrkan i Antiokia började i den Helige Andes kraft och blev en själaviljande
kyrka. Den var ett starkt centrum för mission tills den blev tvingad att bli en
katolsk församling och började ruttna inifrån.

UNDERSTÖDET I HUNGERSNÖDEN
Enligt historisk tradition var profeten Agabus en av de 70 som vandrade med
Jesus. Kristi församling var livfull och fräsch och den Helige Ande hade möjlighet
att ge en profetisk varning om den kommande hungersnöden i området. Som ett
resultat av detta kunde församlingen i Antiokia skicka understöd till de kristna i
Judeen. Apg. 11:27-30

VAD KAN VI LÄRA OSS AV DETTA KAPITEL?
1. Kristendom och judendom kan inte blandas! Det första förbundet mellan Gud
och människan har försvunnit och existerar inte mer. Judar som praktiserar
judendomen gör det förgäves därför att Gud har förkastat den. Gud hör inte
deras böner eller har behag i deras tillbedjan. Gal. 3:1-29
2. En kyrka kan födas i en tid av väckelse och genom Guds Andes inverkan
men ändå sluta som en död kyrka om ledarna och folket inte behåller sin
första kärlek. Upp. 2:1-7
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?

