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På pingstdagen blev det väckelse i Jerusalem. När
budskapet om Jesus tydligt förkunnades att Jesus fått
lida och dö för alla våra synder, men att döden inte
kunde behålla honom utan att han vann segern över
döden i sin uppståndelse, att han är den utlovade
Messias, Herren vår Gud. Då frågade människor vad
de skulle göra? Petrus svarade "Omvänd er och låt er
alla döpas i Jesu Kristi namn, så att ni får förlåtelse
för era synder. Då får ni den heliga anden som gåva.
Ty löftet gäller för er och era barn och alla dem långt
borta som Herren, vår Gud, vill kalla." Apg 2:38-39
Inte mindre än 3000 överlämnade sig till Herren och
lät döpa sig. Så ökades skaran av troende.
Det skulle inte dröja länge förrän de troende började
att förföljas. Många åkte dit och blev avrättade, en av
dem var Stefanos. Han bekände frimodigt sin tro på
Jesus vad det än skulle få för konsekvenser.
När de hörde detta blev de så ursinniga på Stefanos
att de skar tänder. Men fylld av helig ande riktade han
blicken mot himlen och såg Guds härlighet och Jesus
som stod på Guds högra sida, och han sade: "Jag ser
himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra
sida." Då ropade de högt och höll för öronen, och alla
störtade sig över honom på en gång och släpade ut
honom ur staden för att stena honom. Vittnena lade
sina mantlar framför fötterna på en ung man som

hette Saul. Så stenade de Stefanos, som åkallade
Herren och sade: "Herre Jesus, ta emot min ande."
Han föll på knä och ropade högt: "Herre, ställ dem
inte till svars för denna synd." Med de orden dog han.
Apg 7:54-60
Efter det att Stefanus avrättats så tilltog förföljelserna
av de kristna och de flydde åt olika håll. Men vart de
än for så berättade de frimodigt om sin kristna tro i
första hand för judar, men i Antiochia så predikades
det också för icke-judar och de lät dem höra budskapet
om Herren Jesus.
Det förkunnade ordet väckte tro. Jag tycker det är så
fint att läsa hur aposteln uttrycker det: Herrens hand
var med dem, så att ett stort antal kom till tro och
omvände sig till Herren.
Uttrycket ”Herrens hand” vittnar om att det var Herren
som grep in, genom den helige Ande skapades tro i
deras hjärtan.
Det som hände i Antiochia spred sig ända till den
kristna församlingen i Jerusalem.
Man beslutade då att skicka Barnabas till Antiochia.
I Apg 4:36 får vi veta lite mer om vem han var, det
står: Josef var en levit från Cypern som apostlarna
kallade Barnabas. Ett namn som betyder tröstens eller
förmaningens son.
Det kanske säger kanske något om den förkunnelse
Barnabas framförde. Nu kom han till Antiochia. När
han kom dit och fick se bevisen på Guds nåd blev han
glad och manade alla att helhjärtat hålla sig till

Herren; han var en god man, fylld av helig ande och
tro. Och åtskilliga människor vanns för Herren.
Barnabas fick se bevisen på Guds nåd bland
människorna där. Gud hade gett växten. Resultatet av
den förkunnelse som Barnabas framförde blev att
många vanns för Herren.
Det finns en grundregel i Bibeln att tron bygger på
förkunnelsen och förkunnelsen på Kristi ord. Rom
10:17
Därför är det viktigt för oss som kyrka att inte sätta
ljuset under skäppan, det vill säga att tiga om Jesus
som säger: Jag är världens ljus. Nej, må vi med
Andens frimodighet förkunna Kristus tydligt och klart.
Barnabas hämtade Paulus till sin hjälp i
missionsarbetet i Antiochia, han som nu hade blivit
omvänd till Kristus. Under ett helt år verkade de i
missionens tjänst, sedan kom Barnabas att vara en
Paulus följeslagare på många av hans resor.
Texten avslutas med att ge en historisk notis.
Och det var i Antiochia som lärjungarna för första
gången fick heta kristna.
Sedan kom troende att kallas just för kristna.
Det är inte många ställen i Bibeln som de troende
kallas för kristna. Oftare talas om bröder och systrar i
Herren eller också kallades de för ”vägen”, de som
vandrade på den väg Jesus utstakat och gått före. Ett

annat ställe där de troende kallas för kristna finner vi
hos Petrus, som skriver:
Men lider han som kristen skall han inte skämmas
utan förhärliga Gud just som kristen. 1 Petr 4:16
det är ett ärenamn, att få höra samman med Jesus
Kristus
Luther ställer frågan Varför kallas du kristen?
Han ger svaret: Jag kallas kristen, emedan jag genom
dopet är upptagen i Jesus Kristi församling och med
församlingen tror och bekänner honom vara min
frälsare och saliggörare.
Jesaja förmedlar löftesordet från Herren som vi i kväll
för gripa tag i:
Var inte rädd, jag har friköpt dig,
jag har gett dig ditt namn, du är min. Jes 43:1
Än i dag blåser andens vind över vår värld. Själv
skulle jag önska att denna andens vind skulle beröra
många människor i vårt land och vår stad. Jag vet att
det är en bön som många delar med mig.

