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Noen dager eller uker etter pinsedag finner vi at apostlene Johannes og Peter var på vei 
til bønn da de kom over en lam tigger ved tempelet. De hadde ikke penger å gi ham, 
men de ga ham en demonstrasjon på DHÅs kraft. Det var et utrolig under, for mannen 
ble helbredet og kunne gå etter å ha vært lam hele sitt liv. Dette gir oss håp om at også 
vi kan oppleve slike store under i vår tid.  
	 Mannen jublet og løp rundt etter helbredelsen og tiltrakk seg en stor 
folkemengde. Peter kunne ikke la denne muligheten gå fra seg, så han forklarte dem 
hva som hadde skjedd og sa «Ved troen på Jesu navn har dette skjedd, for det navnet 
har gitt styrke til denne mannen (…). Den tro vi får gjennom dette navnet, har gitt 
mannen full førlighet igjen, slik at dere alle kan se» (Apg 3,16). De var ikke de som 
hadde helbredet, men æren tilhørte Jesus. Mange ble frelst etter Peters tale.  
	 Men det var også noen som mislikte denne forkynnelsen, og apostlene ble 
arrestert, satt i fengsel over natten og ført fram fra Det høye råd dagen etter. Disse ville 
sette en stopper for apostlene, og forhørte dem om hva de drev med. Peter var så 
tydelig som han kunne være og sa til dem om sin tro på Jesus: «Det finnes ikke frelse i 
noen annen (…).» (Apg 4,12). På grunn av at det var så mange som hadde sett 
mirakelet ved tempelet og trodde på Jesus, så turte ikke Rådet å gjøre noe annet enn å 
pålegge dem å ikke snakke mer om Jesus. 
	 Apostlenes gikk til de andre i menigheten, fortalte dem alt og så la de framfor 
Gud i bønn: «(…) La dine tjenere tale ditt ord med frimodighet. Rekk ut din hånd så det 
skjer helbredelser og tegn og under ved navnet til Jesus (…).» (4,29-30). Gud svarte 
dem og hele stedet skalv, og de fikk frimodighet til å tale Guds ord. 

Vi ser at oppdraget begynner for det første i møte med den enkelte, slik apostlene 
møtte den ene tiggeren. Selv dette krever mot, men det handler om å gå i tro.  
	 For det andre begynner oppdraget i møte med folkemengden. Apostlene var 
ikke redde for å stå foran hele folkemengden, og vi også må be om å få muligheten til å 
dele ordet om Jesus til mengder med folk som ikke tror, om det er på gata, på internett 
eller hva det skal være.  
	 Oppdraget begynner for det tredje i møte med myndighetene. Kristne er den 
mest forfulgte minoriteten i verden, og mye av det skyldes fiendtlige styresmakter. Derfor 
ber vi om Guds ledelse for menneskene som styrer nasjonene og om at de lar oss 
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holde på i fred.  
	 For det fjerde begynner oppdraget i møte med menigheten. Når det stormet, 
oppsøkte apostlenes felleskapet med de andre troende. Det gjør også vi, og på den 
måten bygges vi opp i troen.  
	 Og til slutt begynner oppdraget i møte med Gud. Denne historien om apostlene 
begynner og avsluttes med at apostlene søkte relasjon med Gud. Det er ved denne 
relasjonen alene at vi finner styrke til å fullføre oppdraget Jesus har gitt oss. 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Tiggeren ved tempelet trengte ikke først og fremst penger, men helbredelse og 
gjenopprettelse. Hvor finner vi hans like i dag, og hva kan vi gjøre for dem? 

• Hva tenker du om Peters frimodighet i disse versene? Hvordan hadde du reagert 
hvis du hadde sett noen gjøre som ham i vår egen tid? 

• Èn ting å være så frimodig som Peter og Johannes, men tør du å be om den 
samme frimodigheten og hadde du vært klar for å ta imot den? 

• Oppdraget begynner med at det forandrer vårt forhold både til Gud, men også 
vårt eget liv og hvordan vi forholder oss til andre mennesker, styresmakter og 
samfunnet generelt. Lar du troen din påvirke hvilke saker som er viktig for deg i 
politiske valg? 

• Hva kan du som enkeltperson gjøre for å «nå ut til massene» med evangeliet?


