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ATT BYGGA TRO 
Apostlagärningarna är ett levande vittnesbörd på att Jesus är uppstånden och att 
de ord han sagt är sanna. Mark. 16:15-20 

 Vi skall titta på början av Petrus gärning när den började röra sig utanför 
Jerusalem. Ett tag stoppades förföljelsen från det judiska ledarskapet.  
Apg. 9:31 

 Petrus började resa och tjänstgjorde som en Herrens tjänare när han besökte 
de lokala kyrkorna. När han kom till Lydda gjorde Gud ett under genom 
honom; en man som varit lam i åtta år blev omedelbart helad. versar 33-35 

 Staden Lydda låg i inlandet, men när de kristna i kuststaden Joppe hörde vad 
som hänt i Lydda, ville de att Petrus skulle komma och och lösa ett problem 
de hade med Tabitas död. versar 36-43 

FRÅGAN OM HEDNINGARNA 
Fastän Jesus hade uppmanat sina lärjungar att predika för alla människor, 
stannade de kvar i det judiska samhället och vägrade utföra Jesu befallning   
(Matt. 28:18-20). Så här löste Gud detta problem: 

 Gud rörde vid en romersk arméofficer. Apg. 10:1-3 
 Kornelius fick instruktioner från en ängel att skicka efter Petrus. versar 4-6 
 Vi kan se här igen hur änglar förbereder det hela och hur den Helige Ande 

övertygar syndare när de troende predikar evangeliet!  
 Kornelius lydde genast. versar 7-8 

PETRUS FÖRBEREDELSE 
 Herren gav Petrus en vision men inte en hel förklaring. versar 9-17 
 Den Helige Ande visade Petrus att han skulle följa med dessa män som 

plötsligt dök upp, och inte ställa några frågor! versar 18-25 
 När han kom till Cesarea, fann Petrus en församling där. versar 26-27 
 Petrus sade offentligt att det inte är meningen att judar skall ha något att göra 

med hedningar, men eftersom Gud hade sänt honom dit frågade han vad de 
ville honom. Det är värt att lägga märke till att Petrus inte såg någon öppen 
dörr för hedningarna vid denna tidpunkt! versar 28-29 

 Kornelius berättade sin historia. versar 30-33 
 Vid denna tidpunkt fick Petrus ljus över att predika för hedningarna, vilket han 

nu började göra. versar 34-43 



 Den Helige Ande väntade inte på att Petrus skulle avsluta sin predikan; folket 
i ett hus blev döpta i den Helige ande när de hörde budskapet, och ångrade 
sig i sina hjärtan över sina synder och trodde att Jesus var Guds Son!  
versar 44-46 

 Petrus var nu övertygad att evangelium också var till för hedningarna och han 
gav befallning om att de också skulle döpas i vatten. versar 47-48   

ETT MISSFÖRSTÅTT KAPITEL 
 Genom åren har många predikanter varit mycket vårdslösa. Istället för att  

predika det verkliga budskapet från Gud som finns i detta kapitel har de riktat 
in sig på versarna 10-16. De förkunnar att Gud vid denna tid förklarade att 
alla sorters djur nu var rena, som förut varit orena och inte lämpliga till 
människoföda. När de predikar så, gör de Herrens bud i 3 Mosebok kapitel 11 
till noll och intet värde.  

 Detta är att våldföra sig på Guds Ord å det grövsta, och bringar dom över 
dessa predikanter, när de inte följer Guds Ord. Upp. 22:16-21  

 VAD GUD SADE: Hedningar var inte längre orena som förut ty Jesus 
dog även för dem! 

 VAD GUD INTE SADE: Alla de djur vi inte förut kunnat äta, var 
numera rena och lämpliga som föda. 

 Se efter vad Jesus säger i  Matteus 5:17-19. 
 Kommer en kristen till helvetet om han äter griskött? Nej! Men han kommer 

säkert att förkorta sitt liv, riskera cancer, och kommer till Himlen långt innan 
hans tid skulle varit ute på jorden!  

 
Har du ett öra att höra med? 


