
Kapitel 15

Mötet i JerusalemMötet i Jerusalem

1 Några som hade kommit ner 
från Judeen började lära brö-
derna att de inte kunde bli 
frälsta, om de inte lät omskära 
sig enligt seden från Mose.

Dessa, som troligen var troende från fariseernas parti, brukar man 
kalla judaister eller legalister. Det är dem som Paulus klandrar 
med stränga ord i Galaterbrevet. Det här var den första verkliga 
striden med judaisterna.

2 När det nu uppstod oenighet 
och Paulus och Barnabas kom 
i allvarlig tvist med dem, be-
slöt man att dessa två och någ-
ra andra av dem skulle fara 
upp till apostlarna och de älds-
te i Jerusalem för att överlägga 
med dem om denna stridsfrå-
ga.

Det finns olika meningar om tidpunkten: 1) Denna händelse är 
identisk med den som Paulus beskriver i Gal 2:1–10 (”fjorton år 
senare”). 2) Gal 2 beskriver ett tidigare besök (”enskilt” – jfr v 4 
och 22 som inbegriper hela församlingen), som då skulle vara 
identiskt med hjälpbesöket i Apg 11:27–30; 12:25 (ca 45–46). De 
flesta anser att tidpunkten för apostlamötet var 49–50. Lenski hål-
ler för att mötet är identiskt med Gal 2 och att det hölls våren 52. 
Vi kan inte med bestämdhet hävda någon exakt tidpunkt. 

En så stor stridsfråga som denna kunde inte avgöras av en enskild 
församling. Det var inte så att Jerusalems församling stod över de 
andra. Frågan hotade hela kyrkans enhet. Därför utsåg försam-
lingen delegater för överläggning med apostlarna och de äldste i 
Jerusalem, där Jakob var den ledande.

3 Församlingen utrustade dem 
för resan, och de for genom 
Fenicien och Samarien. Där 
berättade de om hedningarnas 
omvändelse, och det väckte 
stor glädje bland alla bröder-
na.

Det fanns verksamma församlingar längs resrutten, som nu före-
togs över land. Överallt blev det glädje, och ingen anklagelse 
kom för att de tog emot hedningarna utan omskärelse.

4 När de kom till Jerusalem, 
togs de emot av församlingen 
och av apostlarna och de älds-
te, och de berättade om allt 
vad Gud hade gjort med dem.

Judaisterna var tydligen en liten fraktion, eftersom de inte nämns, 
i motsats till dem som hälsade vittnesbördet med glädje. De näm-
ner ingenting om dispyten med judaisterna. Det kan noteras att 
församlingen nämns först, före apostlarna och de äldste. Jakob är 
den ende av de äldste som nämns. I Gal 2 nämns Petrus och Jo-
hannes. Där figurerar också Titus som föreslagare, som inte alls 
nämns i Apg. Möjligen var det en första träff som hölls enskilt med 
apostlarna som avses i Gal 2:2.

5 Några från fariseernas parti 
hade kommit till tro, och de 
steg nu fram och sade att man 
måste omskära hedningarna 
och befalla dem att hålla Mose 
lag.

Dispyten med judaisterna presenteras av dem själva. Deras krav 
skulle innebära att frälsningen inte sker endast av nåd, utan kräver 
insatser av människan. Det skulle ha varit ödesdigert om den 
kristna kyrkan hade accepterat dessa krav.

6 Apostlarna och de äldste 
samlades då för att behandla 
frågan.

Nu samlades man till en överläggning, som leddes av apostlarna 
och de äldste i kraft av sitt ämbete och sin andliga utrustning, men 
där möjligen även lekmän deltog som åhörare. När det gäller teo-
logi kan inte demokrati råda. Man kan inte rösta om läran, utan 
där ska Guds uppenbarelse vara domare, och det har också gått 
snett om lekmän kör över ämbetet i lärofrågor när det försvarar 
Guds ord. Herden ska gå före hjorden, inte tvärtom.
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7 Efter en lång överläggning 
reste sig Petrus och sade till 
dem: ”Bröder, ni vet att Gud 
för länge sedan bestämde, att 
hedningarna genom min mun 
skulle få höra evangeliets ord 
och komma till tro.

Vi kan anta att judaisterna mycket aktivt deltog i debatten men de 
överbevisades. Avgörandet kom när Petrus hänvisade till händel-
serna kring Kornelius. Paulus och Barnabas hade redan gett sitt 
vittnesbörd om verksamheten bland hedningarna. Petrus hade 
också sänt sitt fulla stöd till Antiokia genom Barnabas (11:22). Pet-
rus var inte mötesordförande, utan Jakob, som var församlingens 
biskop (kyrkoherde). Det hade nu gått ett tiotal år sedan händel-
serna som han refererar till. 

8 Och Gud som känner hjär-
tat, har vittnat för dem genom 
att ge den helige Ande åt dem 
likaväl som åt oss.

Guds vittnesbörd hade varit så tydligt att det inte gick att säga 
emot (kap 10). Hedningarna hade fått Andens gåva på samma sätt 
som apostlarna.

9 Han gjorde ingen skillnad 
mellan oss och dem, sedan 
han genom tron hade renat 
deras hjärtan.

Det var alltså ingen skillnad inför Gud på apostlarna och hed-
ningarna. Hedningarna ansågs vara orena av judarna, men deras 
hjärtan var rena genom tron, de hade fått Kristi rättfärdighet som 
getts dem genom tron.

10 Varför vill ni då fresta Gud 
och på lärjungarnas axlar läg-
ga ett ok, som varken våra fä-
der eller vi själva har kunnat 
bära?

Nu riktar sig Petrus direkt till judaisterna. Han använder en bild 
som säger tydligt vad det handlar om. Oket som Mose hade lagt 
på dem, alltså Guds lag, har ingen kunnat bära. Ingen har kunnat 
leva fullkomligt enligt Guds stränga lag. Det som man trott sig 
klara av var att leva enligt de yttre buden och de äldstes stadgar. 
Omskärelse, förbud att äta oren mat m.m. hade genom Jesu upp-
fyllelse av lagen blivit adiafora, fria ting som man kunde välja att 
leva efter eller att låta bli. Den som valde att hålla sig till dessa 
bestämmelser skulle inte lägga dem som krav på andra.

11 Nej, vi tror att vi på samma 
sätt som de blir frälsta genom 
Herren Jesu nåd.”

Inga lagbestämmelser kan ge frälsning. Också i GT var det löftet 
om Frälsaren som frälste genom de förebilder som var inlagda i 
offren, inte laguppfyllelsen. Den enda frälsningsvägen är Guds 
nåd i Jesus Kristus, som stryker ut vår skuld utan våra insatser.

12 Då teg alla de församlade, 
och man lyssnade på Barnabas 
och Paulus, som berättade om 
hur stora tecken och under 
Gud hade utfört genom dem 
bland hedningarna.

Petrus tystade ner all kritik. Nu fortsatte Barnabas och Paulus med 
att berätta om sin verksamhet bland hedningarna. Barnabas var 
sannolikt äldre och mera känd i Jerusalem än Paulus och han ta-
lade först. De underströk att det var Gud som hade vittnat genom 
att låta tecken och under ske bland hedningarna.

13 När de hade slutat tala, sa-
de Jakob: ”Bröder, hör på mig.

Jakob talar nu i egenskap av ordförande för överläggningen och 
lägger fram ett förslag till mötesresolution. Proceduren följer da-
gens mötesordning: när någon lägger fram en motion eller förslag 
som blir understött tas det till avgörande, antingen genom enhäl-
ligt bifall eller genom omröstning. Det sker genom att ordföran-
den framställer ett konkret beslutsförslag.

14 Simeon har berättat om hur 
Gud först såg till att han vann 
ett folk åt sitt namn bland 
hedningarna.

Jakob använder Petrus hebreiska namn. Han hänvisar utan förbe-
håll till att det var Guds plan och verksamhet när hedningar togs 
in i den kristna kyrkan. Det gällde inte alla, utan dem som han 
utvalde bland hedningarna.

Apostlagärningarna, del 2, bibelstudium 14
Ola Österbacka, S:t Johannes ev-luth. församling 2013–2014



15 Det stämmer överens med 
profeternas ord, där det heter:

Jakob tar ytterligare ett vittne, från profeten Amos 9:11f. Detta 
vittne är helt överens med Petrus, Barnabas och Paulus. Citatet är 
hämtat från Septuagintas (LXX) läsning, men inte helt ord för ord. 
Det är möjligt att hela överläggningen gick på grekiska och att 
Jakob alltså citerade den grekiska översättningen. 

16 Därefter skall jag vända 
tillbaka och åter bygga upp 
Davids fallna boning. Dess ru-
iner skall jag bygga upp och 
jag skall upprätta den igen,

Amos skriver ”på den dagen”, dvs. den dag när den messianska 
kungadömet upprättas, men Jakob ger en uttolkning. Grekiskan 
har fyra verb som innehåller sammansättningar av ”ana”, ”åter”: 
vända tillbaka, återuppbygga (två gånger), återupprätta. Davids 
fallna hydda betecknar det avfälliga Israel, som nu skulle restaure-
ras.

17 för att alla andra människor 
skall söka Herren, alla hed-
ningar, över vilka mitt namn 
har nämnts. Så säger Herren, 
som gör detta,

Det verkar som om LXX skulle ha läst ”adam” i stället för ”Edom” 
eftersom Edom som finns i den hebreiska texten är ersatt med 
”människor”. Det hebreiska ordet för ”söka” liknar ”äga” (”ta i 
besittning”). Det viktigaste här är att hedningarna nämns, de som 
har utvalts av Herren. Detta är Herrens verk.

18 det som är känt från evig-
het.

Denna vers är i ett fåtal handskrifter kopplad till Amos utsaga, 
men den finns inte i hebreiskan. Lenski anser att satsen är Jakobs 
egen bestyrkning av Herrens ord. Orden understryker det som alla 
nu måste se, att denna profetia som återger Herrens vilja från 
evighet nu har blivit uppfylld.

19 Därför anser jag att vi inte 
skall göra det svårt för de hed-
ningar som vänder sig till Gud

De hedningar som vänder sig till Gud är inte egentliga hedningar 
längre. Det är sådana som är långt borta från Gud. Nu hör de till 
Guds familj, och har kommit nära (Ef 2:13). Att Jakob inte kom-
promissar med judaisterna ses av hans formulering, att inte lägga 
till något extra besvär åt hedningarna.

20 utan endast skriva till dem 
att de skall avhålla sig från så-
dant som orenats genom av-
gudadyrkan, från otukt, från 
köttet av kvävda djur och från 
blod.

Dessa fyra punkter innehåller broderliga råd, inte en ny lag. Moti-
veringen är att dessa hedningar befinner sig i en skärningspunkt 
mellan den hedniska världen och judarna som ännu har kvar sin 
gudstjänst och sitt iakttagande av Mose lag. Jakobs framställning 
är inte någon påvlig förordning. Den är inte heller någon in-
skränkning av de ”Noakidiska lagarna” till fyra – en samling bin-
dande lagar för icke-judar som förbjuder: 1) hädelse av Guds 
namn (1 Mos 3:1), 2) avgudadyrkan (3:5), 3) stöld (3:6), 4) mord 
(4:8), 5) sexuellt omoraliska förbindelser (6:1–4), 6) orätta domar 
(6:5–7), 7) att äta av levande djur (9:3–4). 

... avhålla sig från sådant som 
orenats genom avgudadyrkan 
...

Alla kristna hade övergett avgudadyrkan men här handlar det om 
risken att råka ut för frestelser i samband med offermåltider. Vi vet 
av 1 Kor 8 att frågan om kött från avgudaoffer var ett stort problem 
för de första hednakristna. Man firade alla slags avgudar med mål-
tider där man åt offerkött. Det var i sig inte synd att äta sådant 
kött, men för de svaga var det farligt att se kristna delta i sådana 
måltider. Därför var det bäst att vara borta för att inte riskera att 
smittas av frestelser. 
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... från otukt ... Guds tio bud förbjuder all otukt. Bakgrund till detta finner vi i 1 
Kor 6:13b–20. Problemet var att det ansågs helt rätt bland hed-
ningarna, också bland de mest hedervärda, att gå till tempelprosti-
tuerade i samband med offer. Detta ansågs alltså vara något helt 
oskyldigt och naturligt. Därför behövdes en inskärpning för att 
påvisa att all otukt är synd.

... från köttet av kvävda djur 
och från blod.

Dessa två kan betraktas tillsammans, eftersom båda inbegriper 
blod. 3 Mos 17:10–15; 5 Mos 12:16, 23 innehåller de förbud som 
utgör bakgrund. Dessa bestämmelser hör till ceremoniallagarna, 
som Jesus har fullbordat och som därför inte gäller kristna. Det var 
här inte fråga om att införa några av bestämmelserna i Mose lag, 
för i så fall hade man blivit tvungna att följa allt. Men för judarna 
fanns en stark motvilja mot sådan mat, och därför är detta en för-
maning till hedningarna att visa hänsyn mot de judekristna. Det är 
fråga om omsorg om svaga bröder, 1 Kor 8:13; 9:19–23.

21 Ty Mose har i tidigare släkt-
led haft sina förkunnare i alla 
städer, då han föreläses i syna-
gogorna varje sabbat.”

Det som Jakob betonar är en kärleksfull omtanke om kristna i 
skärningspunkten mellan hedendom och judendom. Judarna, och 
proselyterna vid porten, hade lärt sig att avsky sådant som hed-
ningarna fann helt naturligt. Det handlar inte här om en kompro-
miss, för den kristna läran kompromissar aldrig. De judekristna 
fortsatte inte att gå i synagogan och underkasta sig Mose lag, för 
de blev snart utdrivna i stor vrede. Det handlar om att de ”i tidiga-
re släktled” hade blivit invanda med något som nu hade föränd-
rats, och man behövde ge tid åt mognad i detta.
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