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Etter Stefanus hadde holdt sin tale for Rådet, ble det startet en stor forfølgelse av de 
kristne i Jerusalem (Apg 8,1). Dette hadde imidlertid ikke helt den funksjonen de jødiske 
lederne hadde ønsker, siden de kristne spredte seg utover områdene omkring 
Jerusalem og fortsatte å fortelle mennesker om Jesus overalt hvor de dro (8,4).  
	 Så langt hadde hvert steg vært i tråd med Jesu befaling om at disiplene skulle 
være Hans vitner, først i Jerusalem, deretter i Judea og Samaria og helt til verdens ende 
(1,8). Etter spredningen fra Jerusalem, dro de kristne nettopp ut i Judea, og Filip 
forkynte i Samaria. At samaritanerne begynte å tro på Jesus var noe nytt, siden inntil da 
var det kun jøder som hadde kommet til tro. Samaritanerne var et annet folkeslag enn 
jødene, selv om de hadde visse likheter. Men apostlene godtok samaritanerne som en 
del av den kristne menigheten (8,15-17;25). Det var nå både en geografisk og en 
demografisk spredning av evangeliet, og tanken om at evangeliet kun var til jødene 
hadde begynt å slå sprekker.  

I kapittel 10 møter vi den romerske offiseren Kornelius som var en hedning (ikke-jøde). 
Likevel trodde han på den jødiske Gud og forsøkte å leve etter en bibelsk etikk (10,1-2). 
Og en dag sendte Gud en engel til ham i et syn, som fortalte ham at han måtte finne 
apostelen Peter (10,4-8).  
	 Omtrent på samme tid var Peter på hustaket for å be. Da viste Gud Peter et syn 
av en duk som var inneholdt alle slags firbeinte dyr, alle krypdyr og alle fugler, og en 
stemme sa «Stå opp, Peter, slakt og spis!» Men Peter ville ikke spise, for det var mat 
som var uren for ham. Tre ganger skjedde dette før synet var over (10,11-16). Peter var 
forvirret over dette synet. 

Kornelius’ menn fant Peter og tok ham med seg hjem til Kornelius (10,21-24). Da fikk 
han høre hva som hadde skjedd med Kornelius, og Peter begynte å forstå hva synet 
hadde betydd. Da holdt han en tale for alle som var samlet i hjemmet til Kornelius, og 
han begynte med å si «Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk, men at 
han fra alle folkeslag tar imot hver den som frykter ham og gjør det som er 
rett» (10,34-35). Nå hadde Peter forstått betydningen av synet han hadde fått, at 
budskapet om Jesus var ment for alle mennesker, også de som ikke var jøder. Og Peter 
fortalte dem om Jesus og om at «alle som tror på ham, skal få tilgivelse for syndene ved 
hans navn.» (10,43).  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Mens Peter holdt denne talen, så kom Den Hellige Ånd over alle som var samlet der. 
Her ser vi faktisk et eksempel på at de ble døpt i Den Hellige Ånd før de ble døpt i vann, 
men de ble likevel døpt i vann på et senere tidspunkt. Dette er den bibelske læren, og 
også noe som kan erfares i vår egen tid, nemlig at dåpen i DHÅ og dåpen i vann er to 
adskilte fenomen som kan erfares på ulike tidspunkt, uten noen regel for hvilken av dem 
som skal komme først eller sist. 
	 Jødene ble forskrekket av at Ånden falt på hedningene, derfor ble dette tatt opp 
til diskusjon da Peter var tilbake i Jerusalem. Men Peter forklarte alt som hadde skjedd 
og sa: «Når Gud har gitt dem den samme gaven som vi fikk da vi kom til tro på Herren 
Jesus Kristus, hvem er da jeg, at jeg skulle kunne hindre Gud?» (11,17). Da ble de 
andre stille og sa: «Så har da Gud også latt hedningene få vende om til livet!» (11,18). At 
hedningene ble døpt i DHÅ ble det endelige tegnet på at budskapet om frelsen i Jesus 
Kristus var til alle mennesker. 

Lukas har lagt opp til at leseren skal forstå dette - helt fra begynnelsen av sitt 
evangelium (Luk 2,32; 3,6; 24,47). Men at vi har fått motta og tro på dette budskapet er 
ingen selvfølge. For vi har ingen rett til det. Men det er av Sin nåde at Gud har gitt oss 
muligheten til å ta imot evig liv. Og når vi tar imot dette budskapet i våre hjerter, så tar vi 
også imot Jesu kall om å gi det videre, «helt til verdens ende». 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Hvem kan forkynne evangeliet? 

• Var det en selvfølge at evangeliet skulle forkynnes for alle mennesker? 

• Jesus sier at evangeliet skal forkynnes «helt til verdens ende». Hvordan forstår du 
dette? 

• Terje Hegertun bruker uttrykket «en korsmerket kraft». Hvordan kan vi snakke om 
en «korsmerket» kraft i lys av Peters tale og det at DHÅ falt på hedningene i 
10,34-44? 

• Tenk over hvordan budskapet om Jesus ble overlevert til deg. Hvem var det som 
spilte en rolle i å formidle det til deg og hvordan endte du med å komme til tro på 
Jesus?


