
Kapitel 11

Petrus rapport om hedningarnas ställningPetrus rapport om hedningarnas ställning

1 Apostlarna och bröderna i 
hela Judeen fick höra att också 
hedningarna hade tagit emot 
Guds ord.

”Bröderna” avser de kristna som håller samman i sin trosgemen-
skap. Man var mån om enheten och apostlarna agerade inte en-
samma med auktoritet när det gällde frågor av vikt för alla. 
Apostlarna var troligen i verksamhet runt om i Judéen. Uttrycket 
”tagit emot Guds ord” avser att de nu är en del av den kristna ge-
menskapen trots att de inte först blivit omskurna.

2 När Petrus kom upp till Jeru-
salem, började de omskurna att 
angripa honom.

Troligen kommer Petrus tillsammans med de sex bröderna till Jeru-
salem inom några veckor. De ”omskurna” avser judiska kristna som 
menar att man inte kan bli kristen utan omskärelse. Här uppstår ett 
parti, som utvecklas till legalister, och som särskilt Paulus kommer 
att få stort besvär med (Gal 2:12). Det står ingenting om att de and-
ra apostlarna skulle ha kritiserat Petrus. Vi ser av invändningarna att  
Petrus inte hade någon ofelbar auktoritet. Han var ingen påve.

3 De sade: ”Du har besökt 
oomskurna män och ätit till-
sammans med dem.”

Anklagelsen gäller två saker: dels att Petrus har besökt oomskurna 
och dels att han har haft måltidsgemenskap med dem. Det visar 
klart att Kornelius var ”proselyt vid porten”. Anklagelsen skulle ha 
varit helt befogad om kristendomen fortfarande hade varit bunden 
vid ceremoniallagarna. Då skulle de kristna ha varit tvungna att ta 
avstånd från oren mat och inte kunnat ha måltidsgemenskap med 
oomskurna. 

4 Petrus förklarade då steg för 
steg vad som hade hänt:

Nu ger Petrus en redogörelse i detalj för vad som har hänt. Lukas 
återger berättelsen. Det visar hur stor betydelse denna händelse 
har.

5 ”Jag befann mig i staden Jop-
pe, och medan jag bad kom jag  
i hänryckning och fick se en 
syn. Något som liknade en stor 
linneduk kom ner. Fäst i sina 
fyra hörn sänktes den ner från 
himlen och kom till mig.

Berättelsen följer i stora drag den som redan återgetts, med några 
avvikelser i detaljer. Duken ”kom till mig”, vilket visar att Petrus 
kunde se innehållet i detalj.

6 När jag noga såg efter, fick 
jag se jordens fyrfotadjur, både 
vilda och tama, och kräldjur 
och himlens fåglar.

Beskrivningen är mycket levande. Djuren framställs annorlunda än 
i 10:12. Det är uppenbart att få av dessa djur hörde till kosher-mat.

7 Jag hörde också en röst som 
sade till mig: Stig upp, Petrus, 
slakta och ät!

Petrus gör inget försök att identifiera rösten.

8 Jag svarade: Nej, nej, Herre! 
Något oheligt eller orent har 
aldrig kommit i min mun.

Petrus gör så här långt ingenting som inte hans kritiker skulle ha 
gjort. Han vågade rentav säga nej till sin Herre. 
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9 För andra gången talade en 
röst från himlen: Vad Gud har 
förklarat för rent skall inte du 
anse vara orent.

Petrus framställer Guds order på ett klart sätt, som ingen kan miss-
förstå. Gud ger här befallning att sluta dela upp människor i judar 
och hedningar, och att avsluta den åtskillnad som har funnits mel-
lan ren och oren mat. Han argumenterar inte, endast återger Guds 
order.

10 Detta hände tre gånger, och 
sedan drogs alltsammans upp 
till himlen.

Det var ingen hedersam sak att Petrus ännu inte fattade Guds avsikt 
och lydde honom. Men det visar vilket tålamod Gud har med sina 
barn. Att det skedde tre gånger visar också vilken viktig sak det var 
fråga om. Ingen skulle tänka att det hade skett ett misstag.

11 Och se, just då stod tre män 
utanför huset där vi var. De ha-
de skickats till mig från Ce-
sarea.

Ännu ett tecken skedde: just i samma stund stod de tre männen vid 
porten. Guds ledning av händelserna var uppenbar.

12 Anden sade till mig att jag 
skulle följa med dem utan att 
tveka. De sex bröderna här 
följde också med mig, och vi 
gick in i mannens hus.

Petrus var ännu i samma situation som hans kritiker. Han måste 
övertygas av Anden att gå med. På samma sätt blev också de sex 
männen övertygade att de skulle gå med och bevittna denna histo-
riska händelse. De gick in i huset, vilket redan var en överträdelse 
av lagen. Det var lika illa som att äta med oomskurna.

13 Han berättade för oss, hur 
han hade sett ängeln stå i hans 
hus och säga: Skicka bud till 
Joppe och hämta hit den Simon 
som kallas Petrus.

Ängeln hade inte sett det som något problem att orena sig i en 
hednings hus. Att Kornelius skulle skicka bud till Joppe och att 
männen skulle komma fram i rätt ögonblick visar hur Gud regisse-
rade alltsammans. Vem kan ifrågasätta sådant?

14 Han skall tala till dig, och 
genom de orden skall du bli 
frälst, du och hela din familj.

Petrus återger en fullständigare version av orden till Kornelius. Inte 
bara Kornelius, utan också hela hans familj skulle bli välsignade av 
de ord Petrus talade. Det är särskilt viktigt att notera ”genom de 
orden”. Det är evangeliet som föder liv. De skulle inte bli frälsta 
genom omskärelse eller andra mosaiska lagar, utan genom tron på 
Jesus.

15 Och när jag började tala, 
föll den helige Ande på dem, 
alldeles som på oss under den 
första tiden.

Här är höjdpunkten på allt det Gud gjorde i denna sak. Andens 
särskilda gåva hade inte varit kontinuerlig ända från pingsten, men 
han gjorde en särskild manifestation just när det behövdes, precis 
som på pingsten. Han demonstrerade att judar, samariter och hed-
ningar var precis lika berättigade till gemenskapen i Kristi kyrka.

16 Då kom jag ihåg vad Herren 
hade sagt: Johannes döpte med 
vatten, men ni skall döpas i 
den helige Ande.

Petrus insåg att Jesu löfte gäller hedningar likaväl som judar. Han 
kom plötsligt ihåg Jesu ord som gick i uppfyllelse på pingsten, och 
nu såg han att de precis lika mycket gällde hedningarna.

17 Om nu Gud gav dem sam-
ma gåva som han gav oss, när 
vi hade kommit till tro på Her-
ren Jesus Kristus, vem var då 
jag, att jag skulle kunna hindra 
Gud?”

Dopet och tron hör samman. Det var tydligt att Gud räknade dessa 
som troende. Därför hade de rätt till det kristna dopet. Nu måste 
också de judiska kristna erkänna att det var Gud själv som hade 
öppnad dörren till den kristna församlingen också för hedningarna. 
Hur skulle Petrus kunna förneka det som Gud själv gjorde? Har de 
judekristna rätt att hindra Gud att handla med hedningarna så som 
han hade gjort med dem själva?
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18 När de hörde detta, lugnade 
de sig och prisade Gud och 
sade: ”Så har Gud skänkt också 
åt hedningarna den omvändel-
se som ger liv.”

Petrus vittnesbörd övertygade, och nu kunde alla i endräkt ta emot 
Guds uppenbarelse och tacka honom för den. Också hedningarna 
fick gåvan att omvända sig från mörker till ljus, från död till liv. 
Gud hade lyckats öppna dörren för hedningarna och också att få 
de judekristna att välkomna dem.

Evangelium kommer till hednavärldenEvangelium kommer till hednavärlden

19 De som hade skingrats på 
grund av den förföljelse som 
började med Stefanus kom än-
da till Fenicien, Cypern och 
Antiokia, och de predikade or-
det endast för judar.

Nu återvänder Lukas till händelserna efter Stefanus död (8:1) och 
går vidare för att beskriva utvecklingen i Antiokia. Fenicien är da-
gens Libanon, som liksom Cypern hade en betydande judisk be-
folkning. Antiokia var den tredje största staden i romarriket, med en 
halv miljon invånare, efter Rom och Alexandria. Den var säte för 
de romerska myndigheterna i Syrien och gränsade till  Cilicien. Tar-
sus låg inte långt från Antiokia. Judarna talade vanligen både ara-
meiska och grekiska flytande.

20 Men bland dem fanns några 
män från Cypern och Cyrene, 
och när de kom till Antiokia 
började de tala också till gre-
kerna och predika evangeliet 
om Herren Jesus.

Grekerna brukade använda ordet barbarer om alla folk som inte 
talade grekiska. Judar och greker används ofta som par, och stod på 
ett högre plan än ”barbarerna”. I 6:1 används ordet ”hellenister” i 
betydelsen grekisktalande judar. Här är det fråga om hedniska gre-
ker som inte har någon kontakt med synagogorna, i motsats till v19 
som beskriver hellenister och till fromma hedningar som Kornelius.

21 Och Herrens hand var med 
dem, och ett stort antal kom till 
tro och omvände sig till Her-
ren.

Dessa kristna från Cypern och Cyrene hade hört om vad Gud hade 
gjort i Cesarea och hur Petrus hade bemötts i Jerusalem och de vå-
gade nu dra slutsatser av detta, i motsats till andra som inte vågade. 
Och Gud lät dem ha framgång. Han öppnade dörrarna.

22 Ryktet om detta nådde för-
samlingen i Jerusalem, och 
man sände då Barnabas till An-
tiokia.

Församlingen i Jerusalem var kyrkans moderförsamling, navet för 
verksamheten. Också de kristna i Antiokia utgjorde en del av kyr-
kan, ”ekklesía”. Tydligen fanns inte apostlarna i Jerusalem vid den-
na tid, så Barnabas fick i uppdrag att resa till Antiokia.

23 När han kom dit och såg 
vad Guds nåd hade uträttat, 
blev han glad och uppmanade 
dem alla att hålla sig till Herren 
av hela sitt hjärta.

Barnabas gladdes åt vad han fick se. Han hade ingenting att an-
märka. Det var Guds nåd som var subjektet för verksamheten. Hur 
många av dagens kristna församlingar kan få en inspektion utan att 
något finns att anmärka? Trots att allt var i ordning behövde försam-
lingen förmaningar för att stå fasta i tron.

24 Barnabas var en god man, 
uppfylld av den helige Ande 
och tro. Och en stor skara 
människor fördes till Herren.

Beskrivningen av Barnabas har gjort att några framkastat tanken att 
Lukas själv hörde till de greker som blivit kristna i Antiokia. Barna-
bas fortsätter att predika. Nu nämns inte om det var greker eller 
judar som omvändes. Alla var ett i Kristus.

25 Han begav sig därefter till 
Tarsus för att söka upp Saulus.

Under de sju-åtta åren sedan 9:30 väntade Saulus på att Gud skulle 
kalla honom till tjänst. Det finns ingenting sagt om hans verksam-
het under denna tid. Åtminstone verkar han inte ha haft någon 
framgång så att en församling hade bildats i Tarsus.
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26 Han fann honom och tog 
honom med sig till Antiokia. 
Under ett helt år var de till-
sammans med församlingen 
och undervisade en stor skara. 
Och det var i Antiokia som lär-
jungarna först började kallas 
kristna.

Vi vet inte hur Barnabas åter kom att tänka på Saulus och hur han 
fann honom. Men huvudsaken är att de nu arbetade tillsammans i 
Antiokia under ett helt år. Det bör ha varit år 43 eller 44. Många av 
de nya kristna var sannolikt greker och behövde grundläggande 
undervisning.

Termen ”kristen” (Christianós, omdiskuterad variant: Chrestianós) 
uppfanns knappast av dem själva. Det förekommer ytterligare två 
gånger i NT: Apg 26:28 och 1 Petr 4:16. Att bära detta namn kunde 
under förföljelserna räcka för en dödsdom.

27 Vid den tiden kom några 
profeter från Jerusalem ner till 
Antiokia.

Det här är första gången som profeter omnämns i NT som en kate-
gori av församlingstjänster. Det är tydligen under det året när Sau-
lus och Barnabas verkar i Antiokia. Profeterna har en särskild för-
måga att få insyn i Guds uppenbarelse. I 21:9 nämns Filippus dött-
rar. Apostlarna var själva profeter i denna betydelse. Paulus under-
visar också om en profetisk gåva som alla kristna ska sträva efter, 
och som ställs över gåvan att tala i tungor (1 Kor 14). Den verkar 
handla om en grundlig förståelse av Ordet och förmåga att fram-
lägga det för andra. I 13:1 nämns profeter och lärare sida vid sida. 
En profet är både förutsägare och framsägare. Vi har ingen helt klar 
bild av detta NT-ämbete.

28 En av dem som hette Aga-
bus trädde fram, och genom 
Anden förutsade han att en svår 
hungersnöd skulle komma över 
hela världen. – Den kom också 
under Claudius regering. –

Det verkar som om Agabus och de andra hade fått Andens uppen-
barelse om hungersnöden redan i Jerusalem och av textens formu-
leringar framgår att han upprepat framförde detta, kanske också 
genom symbolhandlingar. ”Hela världen” används som uttryck för 
en mycket stor hungersnöd. Claudius regerade 41–54, och under 
den tiden inföll flera år av torka och missväxt. 

29 Då beslöt lärjungarna att var 
och en skulle skicka så mycket 
han kunde till hjälp åt bröderna 
som bodde i Judeen.

Man måste läsa mellan raderna att Agabus specifikt förutsade att 
Judeen skulle lida av hungersnöden, så att man beslöt att samla in 
medel för att hjälpa dem. Här handlar det inte om ett förordnat ti-
onde, enligt judisk sed, utan det handlar om en frivillig kollekt för 
diakoni. Det här blev sedan också en modell för gemensamt bi-
stånd.

30 Detta gjorde de också, och 
de sände hjälpen med Barna-
bas och Saulus till de äldste.

Det finns kronologiska problem kring tidpunkten när man jämför 
med Gal 2:1. En del forskare anser att den resa som Paulus nämner 
där är denna resa med understöd (privat resa, Gal 2:2, och inte 
samma resa som till apostlamötet i Jerusalem, som då skedde något 
efter denna första resa. Andra menar att Paulus i Galaterbrevet inte 
nämner denna första resa till Jerusalem utan endast den som före-
togs till Apostlamötet i Jerusalem (”fjorton år senare” räknas sanno-
likt från hans omvändelse, ca 35). Av 12:25 verkar det som om 
överlämnandet av hjälpen sker efter att Herodes Agrippa I hade 
dött (efter påsk år 44). Hungersnöden inträffar från sommaren 44 
och kulminerade år 45. Lukas nämner att hjälpen nådde fram för 
att avsluta berättelsen om insamlingen.

Lukas har inte tidigare skrivit om de äldste (presbyteros, egentligen 
komparativformen äldre). Troligen handlar det om pastorer, som 
ledde arbetet i apostlarnas frånvaro. Termen härstammar från ju-
darnas synagoga. Den är mera en tjänstetitel än ”biskop” (episko-
pos) som beskriver verksamhet: tillsyn.
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