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Djävulen fick ett bakslag och gick tillbaka till sitt våldets vapen och vände sin 
vrede mot en av de sju diakonerna, den som var den mest smorde och effektive i 
att vinna nya människor för Kristus. Apg. 6:8-15  
Det är intressant att se att den judiska skaran som angrep Stefanus inte var den 
samma som dömde Jesus till döden och arresterade Petrus och Johannes två 
gånger. Låt oss titta på de som ingick i denna judiska grupp. 

LIBERTINER 
Enligt Unger’s Bibel Lexicon (1957), var libertiner judar som hade tagits tillfånga 
av den romerske generalen Pompeji (106-48 f.Kr.), när han underkuvade Judéen 
och Jerusalem, och tog med sig dem som slavar till staden Rom. Med tiden 
befriades dessa judar, men stannade kvar i Rom och blev förmögna. Libertin är 
ett latinskt ord som betyder "befriad människa." De använde sitt välstånd till att 
bygga en synagoga i Jerusalem som de styrde, och under resor från speciella 
festdagar i Jerusalem tillbad de i denna synagoga.  

CYRENIER 
Detta var judar från staden Cyrene, som låg i Nordafrika i det som nu kallas 
Libyen. Judar från denna stad var också de mest förmögna och hade byggt en 
synagoga i Jerusalem som de var styrelse för när de besökte Jerusalem under 
festerna. Det följande är en beskrivning av staden och området däromkring från 
Wikipedia:  

Cyrene, forntida stad i Nordafrika i nuvarande Libyen, grundad cirka 630 
f.Kr. av doriska greker från Thera. Den styrdes till ca 450 f.Kr. av kungar 
som upprätthöll livliga förbindelser med bland annat Grekland, Sicilien och 
Egypten. Stadens rikedom berodde främst på exporten av silfion (en 
medicinalväxt). 321 f.Kr. kom staden under egyptiskt styre 96 f.Kr. under 
romerskt. Under kejsartiden gick den tillbaka ekonomiskt. C. omnämns i 
Bibeln, exempelvis i evangelierna, där en Simon från Cyrene bär korset.  

ALEXANDRITER 
Alexandriterna var judar som bodde i staden Alexandria på Egyptens nordliga 
kust. Staden hade världens största bibliotek fyllt med filosofi och annan lärdom, 
och var ett intellektuellt centrum på den tiden. Det var här man översatte en 
grekisk kopia av Nya Testamentet, septuaginta. Ca 16 e. Kr. utgjordes en 
tredjedel av stadens befolkning av judar. Även de var välbeställda judar och hade 
byggt en egen synagoga i Jerusalem. 



 

CILICIER 
Cilicien var en romersk provins sedan 67 f. Kr., som låg mellan det som i dag 
heter Turkiet och Medelhavets kust, med Tarsus som huvudstad. Klimatet i 
denna provins var mycket behagligt och drog till sig en stor grekisk befolkning. 
Här fanns också gott om judar som var mycket välbeställda. Här föddes Saulus, 
som senare blev känd som Paulus. Judarna i Cilicien byggde sig också en 
synagoga i Jerusalem.  

MINDRE ASIEN 
Detta var ett område på en mindre yta som i dag kallas Turkiet, men bestod på 
Apostlagärningarnas tid av många små provinser som tillhörde romarriket. Det 
fanns gott om judar i området och dessa byggde också en synagoga i Jerusalem.  

INTERNATIONELLA JUDAR 
För första gången kan vi se av Nya Testamentet, att fem judiska grupper från 
olika delar av det romerska imperiet hade slutit sig samman för att konfrontera 
kristendomen. Lukas nämner bara två medlemmar av denna grupp, en överste 
präst och så Saulus från Tarsus. Dessa internationella judar hade alla samma 
karaktärsdrag – de var ekonomiskt välbeställda, välutbildade, hade politiska 
förbindelser och arbetade över nationsgränserna. Fast de bodde och arbetade  i 
skilda nationer, var de nitiskt lojala landet Israel och staden Jerusalem. 
Den internationelle juden anser sig stå över nationell suveränitet, då han bara är 
lojal mot sin egen religion, landet Israel och de sionistiska målen. Hans styrka 
ligger i det ekonomiska – handel, och i politiska kontakter med nästan alla länder 
i världen. I och med att de har samma språk och religion och är fullkomligt lojala 
mot varandra, är den judiska gemenskapen verkligen en världsenhet mer än en 
nation. Judar tänker och reser globalt, medan kristna och hedningar koncentrerar 
sig på nationella frågor. Därför kan vi se prototypen för Världsregeringen och en 
Världsreligion redan på apostlarnas tid.  

EN PREDIKAN UR NYA TESTAMENTET BYGGD PÅ DET GAMLA   
Som jag har sagt flera gånger i denna serie, fanns inte Nya Testamentets böcker 
vid denna tid, det var på väg att skrivas ned av människor som visste att Jesus 
var Messias. Det var Lukas som skrev Apostlagärningarna och evangeliet som 
bär hans namn. Luk. 1:1-4; Apg. 1:1 
Lukas blev aposteln Paulus förtrogne och jag tror att den predikan som finns här 
förkunnade Paulus före sin omvändelse. Den gjorde sådant intryck, att han aldrig 
glömde den, han delade den med Lukas som skrev ned den. 2 Tim. 4:10-11 

 
HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED? 
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