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För att kunna förstå Apostlagärningarna, är det viktigt att lära sig så mycket som 
möjligt om vad Jesus gjorde före korset. I detta budskap skall vi se vidare på den 
organisation som Jesus Kristus byggde runt sig själv under de 3,5 åren av hans 
offentliga verksamhet i Israel. Vi vet från redogörelserna i evangelierna att Jesus 
hade fyra "lager" med människor runt sig; apostlarna, de andra sjuttio, kvinnorna 
och efterföljare bland folkskarorna. Låt oss se hur Han utvalde sina apostlar:  

APOSTLARNA KRING JESUS 
Denna grupp skulle bli ledare i den nya församling som föddes på pingstdagen. 
Dessa män skulle bli pelare i den högsta mänskliga institutionen i hela Guds 
skapelse, allmänt kända som Kristi Kropp. Ef. 1:3-23 
Gud sade till profeten Jesaja att människans tankar inte kan jämföras med Guds 
tankar och vishet (Jes. 55:8-9), och när Jesus valde de högsta ledarna, tog Han 
inte de rikaste, de mest berömda och högst utbildade personerna. Istället valde 
Han vad folk brukar kalla "det galna gänget," det var så det judiska ledarskapet 
såg på dem. Apg. 4:13 
Det är uppenbart att den Helige Ande hade givit Jesus makt att säga vilka Han 
skulle välja. Matt. 4:17-22 
Andreas var en av Johannes Döparens lärjungar. När Jesus utpekades, lämnade 
denne Johannes Döparen och följde Honom; sedan gick han till sin broder Petrus 
för att berätta att han hade funnit Messias. (Joh. 1:35-42). Lukas ger oss mer 
detaljer om detta. Luk. 5:1-11 
Simon Petrus, Andreas, Jakob och Johannes blev först utvalda. De var fiskare till 
yrket, och när det gällde världen, var de obildade och okunniga. Varför valde 
Jesus dessa fyra män för topp-positionerna i den mest prestigefyllda institutionen 
i Guds rike? Svaret ligger i detta budskap som Gud gav genom aposteln Paulus. 
1 Kor. 1:18-31 
Det är viktigt att veta att när Jesus kallade dessa män, fanns det ingen tvekan, 
inga "när jag tänker efter" eller förfrågningar hos familjemedlemmar, de kastade 
bara sina nät och följde Jesus genast, utan att veta vad de skulle vara med om. 
Hebr. 11:8-16 

DET OTÄNKBARA VALET  
Jesus kallade sedan en publikan (skattmästare) vid namn Levi som blev en av de 
tolv. (Luk. 5:27-32). Levis efternamn var Matteus, Alfeus' son. Matt. 9:9-13 



Levi Matteus blev inte bara en av apostlarna, utan skulle senare också skriva ett 
av evangelierna.  
De flesta kristna som lever idag reflekterar mycket över Jesu val av Levi och vet 
knappast heller att han var en publikan. I Romarriket, på Jesu tid, hade man 
privatiserat skatteindrivningen. Ett visst antal privata bolag fanns i Rom som lade 
ut ett bud på att samla in skatter i de olika provinserna i kejsardömet. När ett bud 
hade lämnats in och staten godkänt det, fick bolaget rätt att driva in skatter inom 
ett visst område. Detta var att “arbeta för profit,” så om bolaget bara betalade in 
en miljon denarer (Roms valuta) till skatteverket var det tillåtet att driva in så 
mycket över den summan som man vågade. Sedan de olika skikten av anställda 
hade fått betalt, var överskottet ren vinst för bolaget. Därför kunde skatterna 
variera i storlek mellan de olika provinserna beroende på vem som hade hand 
om insamlandet.  
Bolagens ägare hörde till de rikaste i Rom. Bolagen brukade ha en romersk 
medborgare som provinsens statsöverhuvud, som i sin tur lejde lokala krafter för 
att bemanna skattebåsen för att driva in pengar. Romarnas armé beskyddade 
skatteindrivarna fullt ut och bestraffade strängt, även med döden, de av folket 
som vägrade betala det som romarna ansåg de var skyldiga.  
I Palestina på Jesu tid fanns det tusentals judar som sysslade med att driva in 
skatter; de sågs som förrädare, jordens avskum och kallades publikaner.  
Som folket såg det, var hela skattesystemet ett sätt att skinna dem, eftersom den 
den romerske bolagsofficeren för provinsen skulle ta in en viss summa varje år. 
Om han fick mer än det begärda från sina publikaner stoppade han det i sin egen 
ficka. Varje publikan skulle ta in en viss summa, men de visste att om de bedrog 
folket eller ljög och bedrev utpressning kunde de behålla detta i sin egen ficka.  
En publikan hade inte bara hand om indrivningen av skatter men lade även till en 
egen taxa på varor som förflyttades i provinsen. Nu tror jag att du förstår detta 
bibelord: Luk. 19:1-9 

THE APOSTOLISKA TJÄNSTGÖRINGSLISTAN  
Den finns i Matt. 10:1-4 

 Simon Petrus och hans bror, Andreas 
 Jakob och Johannes, Sebedeus' söner 
 Filippus – Joh. 1:43-44 
 Natanael Bartolomeus (i Matteus evangelium Natanael) – Joh. 1:44-51  
 Tomas Didymus 
 Levi Matteus, publikanen  
 Jakob, Alfeus' son 
 Judas Lebbeus Taddeus 
 Simon ivraren 



 Judas Iskariot förrädaren – Joh. 12:3-6 
Det finns några apostlar som vi inte vet något eller litet om. Judas Iskariot gjorde 
valet att förråda Jesus och förlora sin eviga ställning; han ersattes slutligen med 
Saul från Tarsus, senare känd som Paulus.  
Men vi kan dra följande slutsats från valet av de tolv apostlarna: Även om Levi 
och Judas båda var tjuvar, utvalde Jesus dem ändå, men bara en av dem hade 
förändrats i hjärtat. Jesus kände karaktären hos de män Han utvalde, men 
lämnade åt var och en av dem att göra en slutlig utfästelse. Judas Iskariot kunde 
ha vägrat att förråda Jesus. Joh. 6:70-71 
Av 11 vanliga unga män som var i trettioåren när de blev kallade, lade Guds 
Son grunden till den Eviga Kyrkan, som varar in i evigheten. 
Bibeln säger oss att Gud inte har något anseende till personen; och vad Han 
gjorde genom dessa män, gör Han också idag genom män och kvinnor som vill 
följa Jesus och leva ett heligt liv! Apg. 10:34; Rom. 2:11; Hebr. 13:8 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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