
Kyrkan Jesu Uppståndelse Och Liv  
KRISTENDOMENS FÖDELSE 

RLJ-1298-SE JOHN S. TORELL 10 JULI 2011 
DEL 2: UPPBROTTET FRÅN JUDENDOMEN 

 

 
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 

 ETT KLARGÖRANDE OM FRÄLSNINGEN 
I mitt föregående budskap fann vi att rabbiner lär att frälsningen är till endast för 
judar, och då handlar det inte om en personlig frälsning för varje jude utan en 
nationell frälsning för hela judefolket. Denna undervisning av rabbiner har ingen 
grund i det Gamla Testamentet (GT).  
Abraham anses vara fader till det nuvarande landet Israel, men han var en kaldé 
och ättling till Noa. Alla folk på jorden är Noas ättlingar, som i sin tur var ättling till 
Adam och Eva. Och därför är judar inte en ras utan en nationalitet. 
I Nya Testamentet (NT) får vi veta att Abraham blev frälst genom att han trodde 
på den kommande Messias. Rom. 4:1-5 
Kung David blev också frälst genom tron på Gud. vers 6-8 
Läran om den personliga frälsningen kan tydligt ses i den sjunde plågan som 
drabbade Egypten före uttåget. Det fanns ingen gemensam lösning för alla 
israeliter för de var alla tvungna att bestryka sina dörrposter med blod individuellt. 
2 Mos. 12:1-13 
Job, som var samtida med Abraham, hade en helgjuten förståelse av vad 
frälsning var och han trodde på ankomsten av Messias. Job 13:15-16; 19:25-27    

VAD LÄRDE JESUS SINA LÄRJUNGAR? 
Inte något av evangelierna hade skrivits när händelserna i Apostlagärningarna 
timade. Fram till nedskrivandet talade apostlarna endast om vad Jesus hade sagt 
och gjort. Den missionsbefallning som Jesus förkunnade, att bringa evangeliet till 
alla världens folk, skrevs ner en tid senare i Matteus och Markusevangelierna.  
Matt. 28:16-20; Mark. 16:14-20 
Detta viktiga nya grepp, att evangeliet skulle förkunnas för alla folk, finns inte i 
Lukas och Johannes evangelier men skiftet att detta inte skulle predikas endast 
för judar, finns intressant nog uttalat av Lukas i Apostlagärningarna kapitel 10: 

1. Först har vi berättelsen om den romerske centurionen, en hedning. Även 
om han inte kunnat konvertera till judendomen,  hade han kommit till tro 
på Abrahams, Isaks och Jakobs Gud och erkändes senare av judar som 
en man som ”fruktade Gud” och som dyrkade Honom. Apg. 10:1-2 

2. Kornelius fick en vision från Gud. vers 3-4 
3. Han tillsades att ta kontakt med aposteln Petrus och fick hans adress. 

vers 5-6 



4. Han lydde instruktionerna som ängeln gav honom. vers 7-8 
5. Gud ville förbereda Petrus. vers 9-16 
6. Den Helige Ande sade till Petrus vad han skulle göra därefter. vers 17-20 
7. Petrus var lydig mot den Helige Ande och tog två män i följe. vers 21-24 
8. Petrus tillkännagav att det var ovärdigt för en jude att gästa en hednings 

hus, men förstod efter sin syn att hedningarna inte var orena som djur. 
vers 25-29 

9. Så snart Kornelius talade om varför han kallat på Petrus, sade denne att 
Gud inte hade anseende till personen, utan att hedningar hade själar och 
att även de kunde bli frälsta. vers 33- 43 

10. Kornelius och hans hus trodde vad Petrus förkunnade, han tog emot 
evangeliet och de blev strax frälsta och döpta i den Helige Ande. vers 44    

11. Petrus och hans kristna judiska vänner hade svårt att tro på att hedningar 
kunde bli frälsta och han kände att de också borde döpas i vatten sedan 
Anden hade fallit över dem. vers 45-48 

DE JUDISKA KRISTNA VAR INTE GLADA  
De judiska kristna ledarna i Jerusalem blev upprörda och stod emot Petrus när 
dessa nyheter nådde dem. Apg. 11:1-3 
Petrus försvarade sig och återgav hela händelsen, men det var andedopet som 
övertygade Petrus att det fanns frälsning även för hedningarna. vers 15-17 
De judiska kristna ledarna hade inget annat val än att acceptera det faktum att 
judendomens undervisning var fel och måste således gå på Guds linje. vers 18 
Men en majoritet av de kristna judarna vägrade fortfarande predika för hedningar. 
vers 19 
En del av de kristna judarna började emellertid predika för greker och många av 
detta folk blev frälsta. Därför sände de judiska kristna ledarna Barnabas för att 
hjälpa de frälsta i Antiokia. vers 20-24  
Svalget mellan judar och hedningar hade försvunnit och kristna judar 
började motvilligt predika för hedningar, men de visste ännu inte var 
hedningarna stod när det gällde buden i det Gamla Testamentet. 
 

 
Kom ihåg att det inte är lika viktigt hur du börjar på frälsningsvägen som 

hur du avslutar din bana! 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?  
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