Apostlenes Gerninger 10
Jøden Peter møder hedningen Kornelius
Fiskeren og embedsmanden

Guds frelsesplan
∗ Omfatter hele verden – derfor udvælger han Israel
∗ 1 mos 12, Es 2,2-4; Es 42, 6-7; 60

∗ Jesus er kommet for at frelse sit folk, han går kun til ”de fortabte får af
Israels hus”
∗ Han sender disciplene til

∗ a) til Israel
∗ b) til alle folk (Matt 28, ApG 1)
∗ c) svarer ikke direkte på hvad der skal ske med ikke-jøder i mødet med evangeliet

∗ Hvordan jøder så på ikke-jøder og omvendt

∗ Hedninger er urene : de spiser svinekød
∗ Jøder er dovne: de arbejder ikke om sabbatten

ApG 8-12:
Efter forfølgelserne og uden for Jerusalem
∗
∗
∗
∗
∗
∗

Apostlene spredes - kap 8
Paulus omvendelse – kap 9a
I selskab med Peter - kap 9b
Kornelius og Peter - kap 10
Peters redegørelse i Jerusalem – kap 11
Forfølgelse, fængsling og befrielse – kap 12

Den kulturelle og religiøse baggrund

∗ Området som en del af det græsk-romerske rige

∗ Indre jødiske diskussion: Skal vi være ”moderne”? Eller ”konservative” og
fastholde traditionerne

∗ Makkabæernes opstand mod grækerne i 167 f. Kr.
∗ Tempelindvielse/Chanukka-festen – Joh 10

∗ Enden på det jødiske/hasmonæiske kongedømme i år 63 f. Kr.
∗ Skete på foranledning af jødiske grupper

∗ Romerne kom til magten men jøderne bevarer indre selvstyre
∗ Kong Herodes
∗ Romerske prokuratorer efter år 6 e. Kr. (Pilatus, Festus og Felix)

Peter og Kornelius
∗ Fra Cæsarea til Joppe og tilbage igen

∗ Hvad skal Kornelius overvinde?
∗ Hvad skal Peter overvinde?
∗ Eferserbrevet 2,11-19 – en mur der er revet ned

∗ Hvad konstituerer et fællesskab omkring Jesus som frelser og Herre?
∗ Jøder og hedninger i den første menighed
∗ Messianske jøder i dag
∗ Hvordan eller hvad definerer vi vores kristne fællesskaber i dag?

∗ Hvordan udfordrer sætningen om hvad ”Gud har erklæret for rent” os i dag?
∗ Hvilke for(før)-domme har vi i mødet med andre mennesker?
∗ Afspejler vores fællesskaber radikaliteten i budskabet om Jesu opstandelse

Hvad der skete i Kornelius’ hus
∗ Hvem falder ned for hvem?

∗ Både sjovt og overraskende

∗ Den overaskende invitation: ”Nu vil vi høre hvad Gud har pålagt dig at sige!”
∗ Åben, fordomsfri, forventningsfuld og nysgerrig

∗ Peter fortæller bibelhistorie

∗ Evangeliet er en historie som skal fortælles:

∗ Det handler om det som Gud har sendt til - gjort for - Israel.
∗ Han har bragt fred – shalom – genoprettelse gennem Jesus
∗ og Jesus er alles Herre.

∗ Forsamlingen beder om mere undervisning
∗ Hvor udfordrende og opmuntrende

Kornelius nye situation
∗ Det er ikke Kornelius der har fået plads til Gud i sin historie. Han
har fundet sin plads i Guds historie
∗ Peters budskab til Kornelius er ikke, at alle er lige gode og han er
”god nok som han er” – men at evangeliet også gælder ham
∗ Kornelius har ikke blot fået et håb og en fremtid. Hans nutid er
forandret
∗ Hvordan lever vi livet i nutiden, så det vidner om vores fremtid?
∗ Vi er “designed to be a sign and a fortaste of what comes”

