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De første kristne. Noen viktige ledere
• Polykarp ca. 68 -155 e.Kr – disippel av apostelenJohannes
• Ireneus – ca. 125-203 – disippel av Polykarp
• Justin Martyren – ca. 100 -165 – filosof-evangelisten
• Klemens av Alexandria – ca. 150-215
• Origines – ca. 184 - 253 – (av Alexandria)
• Tertullian – ca. 155-240 – romernes apologet
• Cyprianus – ca. 200 - 258 – den rike mannen som ga alt til Kristus
• Lactantius - ca. 250 -325 – lærer for keiserens sønn.

Litt om tilblivelsen av det Nye Testamente
• 27 bøker (nåværende kanon)
• Skrevet på papyrusruller (Innbundne bøker fra ca. 300)
• Samlet i sin helhet før 367 e.Kr. Uendret siden antikken.
• Åndelige sentra: Kartago, Alexandria, Roma, Lilleasia

•Bevarte originalmanuskripter:
• Gresk ca. 5.800 Latinsk ca. 10.000 andre oldtidspråk ca. 9.300.

1. Deres syn på Skriften
Salme 119:4
• Deres skriftsyn
• GT var Jesu og apostlenes Bibel
• Jesus bekrefter GTs autoritet
Luk 24:44

• Moses skrev Guds ord. 2. Mos. 17:14
• Kirken er bygd på apostlenes og
profetenes grunnvoll. Ef. 2:20

Betingelser for å være apostel (1)
Apg. 1:21-26

1) Ha vandret med Jesus under
Hans tjeneste
2) Ha vært vitne til Jesu
oppstandelse
3) Være utvalgt av Jesus
personlig

Betingelser for å være apostel (2)
Apg. 1:21-26

• Unntaket er Paulus:
• Møtte den oppstandne Kristus på vei til
Damaskus (Apg. 9:3-5)
• Ble også kalt av den oppstandne Jesus
(Apg. 9:15)

• Ingen nye apostler etter aposteltiden
• Apostel er i dag en «beskyttet tittel»

2. Innbyggere av et annet rike
a) Adskillelse fra verden
b) Ubetinget kjærlighet
c) Lydig tro

De første kristne
a)

Adskilt fra verden (1)
• Men fordi dere ikke er av verden, har jeg
utvalgt dere av verden (Joh. 15:19)

• Skikk dere ikke lik denne verden, men bli
forvandlet ...
(Rom. 12:1)
• Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er
i verden!
(1. Joh. 2:15)
• Vet dere ikke at vennskap med verden er
fiendskap mot Gud?
(Jak. 4:4)

De første kristne
a)

Adskilt fra verden (2)

• Bibelen sier:
(Matt. 6:24)
• Ingen kan tjene to herrer
• ... fremmede og utlendinger på jorden (Heb. 11:14)
• ... livet er Kristus og døden en vinning (Fil 1:21)
• Er dere da reist opp med Kristus, så søk det
som er der oppe ...
(Kol. 3:1)

b)

De første kristne
En ubetinget kjærlighet (1)

• Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner
dere ...
(Mat. 5:44)
• Et nytt bud gir jeg dere, dere skal elske
hverandre ...
(Joh. 13:34)
• Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre
høyere enn dere selv
(Rom. 12:9-10)
• for kjærligheten dekker over en mengde synder
(1. Pet. 4:8)

b)

De første kristne
En ubetinget kjærlighet (2)

• Kirkefedrene sier:
• Tertullian: «Se hvor de elsker hverandre»
• Justin Martyren: «Før hatet vi hverandre.
På grunn av Jesus lever vi nå sammen»
• Klemens: «Av kjærlighet gjør de seg selv fattige»
• Historikere: «De kristne tok seg av hverandre»

b)

De første kristne
En ubetinget kjærlighet (3)

• De tok seg av hverandre:

• Gjør det gode ... mest mot troens egne folk (Gal 6:10)

• De tok seg av sine ledere:

• Eldste som er gode ledere i menigheten ... fortjener
dobbel belønning
(1. Tim. 5:17-18)
• Verdsett dem som arbeider blant dere ... akt dem
høyt i kjærlighet
(1. Tess. 5:12-13)
• Elsk hverandre inderlig som søsken, sett de andre
høyere enn dere selv
(Rom. 12:9-10)

b)

De første kristne
En ubetinget kjærlighet (4)

•De tok seg av de fattige:
• Gjør det gode mot alle ...
• Husk på de fattige ...

(Gal 6:10).
(Gal 2:10).

De første kristne

b) En

ubetinget kjærlighet (5)
• St. Basil av Cæsarea:
• Første kristne sykehus grunnlagt i 369

• Fra de apokryfe skriftene:
• Fra Gud får legen sin visdom
• Gud lar medisiner vokse frem fra jorden

• Kirkehistorikere:

• Legevitenskapen følger utbredelsen av evangeliet
• Kristendommen brøt ned overtro og magi
• Rekkevidden av den kristne barmhjertighet er grenseløs

De første kristne

c)

En barnlig og lydig tro (1)

• Sentrale bibelvers:

• Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler ...

(Mat. 28:19)

• Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord ...

(Joh. 14:23)

• For å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene
(Rom. 1:5)

• Fordi vi holder fast på hans bud og gjør det som er til
behag for ham
(1. Joh. 3:22)

De første kristne

c)

En barnlig og lydig tro (2)

• Deres tro var mer enn ord:
• De var villige til å lide for sin tro
• De stolte på at Gud vei alltid var den beste
• De ble boende på tross av forfølgelser
• Deres villighet til å dø for sin tro var et
sterkt vitnesbyrd overfor romerne

De første kristne. Oppsummering
• De var trygge i sin tro på:
•
•
•
•
•
•

... at de var villige til å dø for sin tro
... at menigheten ville bestå til evig tid
... at forfølgelsene var tillatt av Gud
... at Jesus hadde overvunnet verden
... at i Jesus kunne de makte alt
... at deres fiender ikke ville seire

Takk for i kveld!
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