
 

Resurrection Life of Jesus Church 
 TILLBAKA TILL APOSTLAGÄRNINGARNA 

RLJ-1115-S JOHN S. TORELL 6 JANUARI 2008 
DEL 10B: DEN ORGANISATION SOM JESUS BYGGDE 

 

 
8341 Fair Oaks Blvd, Suite B, Carmichael, CA 95608  
Mailing Address: P.O. Box 166 Sheridan, CA 95681 

Phone: (916) 944-3724 • Toll Free: (888) 708-3232 • Fax: (530) 633-2918 • www.eaec.org 

I detta andra budskap om den organisation Jesus byggde upp, skall vi använda 
de fyra evangelierna för att samla information som kan ge oss en glimt av hur 
Jesus opererade under den tid som han personligen vandrade här på jorden. Att 
inneha denna information är avgörande för att förstå de händelser som beskrivs i 
Apostlagärningarna. 
GEOGRAFISKA OMRÅDEN I JESU VERKSAMHET 
Mesta tiden av de tre och ett halvt åren av Jesu verksamhet utspelade sig i 
provinsen Galiléen, namngiven efter den Galiléiska sjön. Det var i norra delen av 
Palestina som huvudsakligen var befolkad av judar. Södra Galiléen var provinsen 
som kallades Samarien, som var befolkad av en blandning av de tio nordliga 
stammarnas kvarleva samt hedningar. I söder låg dess huvudstad, Jerusalem. 
Judarna som bodde i Galiléen och Judéen föraktade och hatade samariterna, 
som hatade judarna i sin tur.  
Evangelierna säger oss att Jesus också verkade i en provins kallad Dekapolis, 
en provins som låg söder om floden Jordan i vad som idag kallas "Västbanken." 
Jesus sträckte även ut sin verksamhet norrut till området kring Tyrus, idag känt 
som Södra Libanon.  
Man har uppskattat att under den tid Jesus reste inom Galiléen följde ca 30.000 
personer Honom per vecka. När Han förflyttade sig söderut in i Judéen, krymte 
skarorna och det var där hans jordiska verk slutade på Golgata kors. 
Josef och Maria levde och verkade i Galiléen. De reste till Betlehem i Judéen för 
att registrera sig i Roms Skatteverk, Jesus föddes där, men uppfostrades i den 
lilla staden Nasaret in Galiléen. (Se även kartan på sida 4)  

MÄNNISKORNA KRING JESUS 
Jesus hade en kärntrupp av 120 människor som reste med Honom på Hans sista 
tur till Jerusalem och stannade kvar där till pingsten. Apg. 1: 4-15. Kärntruppen 
var uppdelad i fyra delar:  

1. De tolv apostlarna – Matt. 10:1. 
2. Kärnan av apostlar – Matt. 17:1-10; Mark. 9:1-9; 14:32-41; Luk. 8:49-56. 
3. De 70 – Luk. 10:1-20. 
4. 39 kvinnor – Matt. 27:55-56; Luk. 8:1-3; 24:1-11. 
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