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1. Inledning  

1.1 Inledning 

Den tidiga Jesusrörelsen var en judisk messiansk sekt som från början inte tillät hedningar att ingå i 

sekten. Idag är dock kristendomen världens största religion med över 2,3 miljarder anhängare, och 

alla har inte judisk härkomst utan representerar en mångfald av olika människor på alla jordens 

kontinenter.1 Vid apostlamötet i Jerusalem år 49 beslutades det att även hedningar kunde ingå i 

Jesusrörelsen. Genom det öppnades den tidigare judiska sekten sig även för andra etniska grupper.2 

Vad fick apostlarna att ta detta beslut, som sedan lett fram till den etniskt pluralistiska kristendom 

som vi känner till idag, och vilka bibliska motiv finns det för detta? Det bibliska materialet från den 

tidiga Jesusrörelsen som presenterar den här övergången är bland annat Apostlagärningarna och en 

del av Paulusbreven. Apostlagärningarnas syfte är, till skillnad från Paulusbreven, att skildra den 

tidiga Jesusrörelsens missionsverksamhet och framväxt. Att vända sig till Apostlagärningarna, vars 

syfte är att uttrycka övertygelsen om att även hedningar har rätt att ha tillgång till och inkluderas i 

det glada budskapet om Jesus Kristus3, framstod då som självklart. Apostlagärningarna är således en 

viktig källa för att besvara frågan hur Jesusrörelsen övergick från en judisk exklusiv rörelse till en 

inklusive pluralistisk rörelse.  

 Apg 10:1–48 är den tydligaste vändpunkten i Apostlagärningarna. Den beskriver genom 

Petrus och en hednings, Cornelius, dubbla uppenbarelser från Gud, hur en inkludering av 

hedningarna möjliggjordes.4 Gud använder alltså en hedning och en jude som tillsammans kan hitta 

lösningen på det problem som separerar dem. Vad var det då som separerade dem? När jag först 

tänkte mig att analysera perikopen intresserade jag mig för vad det var i uppenbarelserna som kan 

ha varit det avgörande för att faktiskt inkludera hedningarna. Jag fastnade då vid 10:15 ”Och rösten 

sa en andra gång till honom ´Vad Gud har gjort rent skall inte du göra orent.´”. Här ändras något, 

Gud ger ett bud som tidigare inte har getts och som till och med går rakt emot de buden han tidigare 

har gett det judiska folket. Enligt mig måste detta vara en av de avgörande faktorerna i narrativet 

som sedan leder fram till det antydda dopet i v 48. Jag tror alltså att svaret på frågan hur en 

inkludering var möjlig gömmer sig i perikopens narrativ, och mer specifikt i uppenbarelserna. 

Perikopen är avgörande för att förstå hur kristendomen idag kan ha den mångkulturella karaktär den 

har, och vad som stoppade den tidiga Jesusrörelsen från att ha den här karaktären tidigare. 

Uppsatsen kommer således fokusera på att analysera hur perikopen presenteras för att förstå hur 

                                                 
1 http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group-but-they-are-

declining-in-europe/ hämtad: 18-05-04 kl:11:02 

2 https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kristendom hämtad: 18-04-17 kl 11:06 

3  Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red.), Jesus och de första kristna: inledning till Nya testamentet. 

Stockholm: Verbum, 2007 s. 228 

4 Tannehill, Robert C., The narrative unity of Luke-Acts: a literary interpretation. Vol. 2, The Acts of the Apostles. 

Philadelphia: Fortress Press, 1990, s. 132 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group-but-they-are-declining-in-europe/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group-but-they-are-declining-in-europe/
https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kristendom
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inkluderingen kunde vara möjlig just där och då.  

 

1.2 Frågeställningar 

Den här uppsatsen kommer bemöta följde frågeställningar: Hur presenterar Apg 10:1–48 

inkluderingen av hedningar i den tidiga judiska Jesusrörelsen? Vilka problem övervinns och vilka 

aktörer driver igenom förändringen? 

 

1.3 Metod och Teori 

Den valda metoden för uppsatsen är en blandning av en litterär analys med en historisk 

bakgrundsanalys. Fokus kommer då vara att titta på litterära faktorer som berättelsens struktur, 

karaktärer och narrativa flöde, men även tar hänsyn till historiska och kulturella observationer som 

skänker ljus över textens mening. De två metoderna kommer således tillämpas parallellt med 

varandra. Det historiska värdet av Apostlagärningarna har ifrågasatts. Många forskare menar att det 

inte är fruktbart att analysera skriften som en renodlad historieskrivning, utan menar att man bör 

analysera Apostlagärningarna som en berättelse.5 Jag vill inte genom mitt val av metod göra någon 

värdering av det historiska värdet i perikopen, och kommer inte heller ta något ställningstagande i 

frågan. Jag förhåller mig enbart till perikopen som berättelse. Den historiska bakgrundsanalysen 

inkluderas däremot eftersom jag vill mena att den kan bidra till att förstå perikopens narrativ, då det 

bidrar med avgörande förkunskaper för att förstå helheten i berättelsen. Detta är förkunskaper som 

den tänkta läsaren, en samtida läsare, troligen hade, och som dagens moderna läsare behöver 

bekanta sig med för att förstå helheten. Därför jag kommer även i den litterära analysen titta på hur 

det samtida samhället såg ut, för att fördjupa analysen. Den historiska analysen är således 

nödvändig eftersom den kontextualiserar perikopen i sitt historiska sammanhang. Den historiska 

dimensionen av analysen lyfter alltså den litterära analysen till att uppnå sin fulla potential. Trots att 

jag har valt att läsa texten som en berättelse, och valt att inte undersöka dess historiska värde, är 

texten skriven i ett visst historiskt sammanhang som kräver reflektion. För att i sin tur förstå vilka 

narrativa funktioner dessa historiska dimensioner har för perikopens syfte och uppbyggnad, något 

som berikar den moderna läsarens läsning av texten.  

 Perikopen kommer därav undersökas i sin nuvarande form och vilken litterär funktion den 

här formen har. Jag har då valt att använda narrativa metoder vilka i stor utsträckning har hämtats 

från Yairah Amits bok Reading Biblical Narratives: Literary Criticism and the Hebrew bible. Detta 

gör jag främst i frågor om berättelsens struktur, karaktärer och narrativa funktioner. Bokens metoder 

är till för narrativa studier av gamla testamentets texter men de går lika bra att applicera på nya 

                                                 
5  Pervo, Richard I., The mystery of Acts: unraveling its story. Johanneshov: MTM, 2016, s. 17-18 
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testamentet. Jag har även använt mig av David M. Rhoads och Donald Michies bok Mark as story: 

an introduction to the narration of a gospel som komplement till Amits bok, då denna applicerar 

den narrativa metoden på en nytestamentlig text. 

 Först kommer en bakgrundsanalys genomföras, där jag för in en språklig analys av 

perikopen och en översikt av Apostlagärningarna. Därefter går uppsatsen över i en historisk 

bakgrundsanalys, som delvis kommer vara sammanflätad med den litterära analysen. Här kommer 

bland annat retoriken i perikopen studeras, alltså hur narrativet presenteras, de olika platserna där 

narrativet utspelar sig undersökas, vilka kräver litterär förankring. Därefter kommer jag analysera 

karaktärerna och strukturen för händelseförloppet för perikopen i vad jag kallat för den litterära 

analysen. Liksom med den historiska bakgrundsanalysen kommer den litterära analysen vara 

sammanflätad med historiskt kontextuella perspektiv. I den här delen av analysen kommer jag till 

stor utsträckning använda mig av Amits bok. Mina slutsatser kommer sammanfattas i slutet av de 

två analyserna under rubriken sammanfattande slutsatser. Uppsatsen kommer avslutas med en 

sammanfattning som kommer samla de olika perspektiven och slutsatserna som jag kommit fram 

till i analyserna. Strukturen för mitt upplägg kan delvis återfinnas i Mark as story: an introduction 

to the narration of a gospel.6   

 

1.4 Material och Avgränsningar 

Uppsatsen studerar Apostlagärningarna 10:1–48 för att besvara dennes frågeställningar, då dessa 

verser tycks presentera det första hednadopet. Corneliusberättelsen i den valda perikopen är 

eventuellt inte första gången som en hedning döps i Apostlagärningarnas narrativ, utan Filippos 

döper också en etiopisk hovman och eunuck i apg 8:26-40. Hovmannen kan dock ha varit judisk 

proselyt, då han enligt berättelsen satt och läste skrifterna när han färdades, vilket således kan 

uppfattas som att det inte var ett verkligt hednadop. Tecken som dock också skulle kunna återfinnas 

i perikopen om Cornelius eftersom han ber och är gudfruktig (v 2) och har således någon form av 

koppling till den judiska religionen. Det är däremot troligare att detta är tecken på en hedning som 

har intresserat sig för judendomen men inte faktiskt officiellt blivit anhängare till religionen, vilket 

läsning i ett offentligt sammanhang av skriften kan uppfattas som. Något som troligen också skulle 

kräva omskärelse. Eftersom Cornelius beskriv vara romersk officer kan det således antas att han 

inte var etnisk jude och som tidigare påvisat, inte heller hade konverterat till judendomen. Tydligt är 

då att dopet av Cornelius är ett hednadop eftersom han inte tycks vara en offentlig anhängare av 

judendomen. Dessutom är det först vid Corneliusberättelsen i 10:1–48 som en verklig doktrin för 

hednadopet impliceras, och framstår då inte enbart som en ”engångsföreteelse”. Något som dopet i 

                                                 
6 Rhoads, David M. & Michie, Donald, Mark as story: an introduction to the narration of a gospel. Philadelphia, 

1982, s. 5 
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8:26-40 däremot kan göra, och det är därför jag har valt att analysera just Corneliusberättelsen i 

10:1-48.  

 Corneliusberättelsen i Apostlagärningarna brukar studeras utifrån verserna apg 10:1-11:18. 

Jag har valt att avgränsa min perikop till apg 10:1-48 eftersom 11:1-18 handlar om apostlarna och 

bröderna i Jerusalems mottagande av det tidigare händelseförloppet (apg 10:1-48) och är således en 

följd av narrativet och inte nödvändigtvis en del av narrativet. Fokuset för uppsatsen är själva 

händelsen som gjorde att hedningarna hade möjligheten att inkluderas i den tidiga Jesusrörelsens 

gemenskap. De händelserna som beskrivs i 11:1–18 speglar enbart de byråkratiska implikationerna 

av den verkliga vändpunkten och är således inte intressant för min analys. Med det sagt kommer en 

del referenser göras till apg 11:1–18 eftersom mycket av källmaterialet har valt att inkludera dessa 

verser i deras analys av perikopen. 

 Jag kommer utgå ifrån den grekiska grundtexten som är hämtad från The Greek New 

Testament av Aland, K. m.fl, och min egen översättning av perikopen som finns i avsnittet 

översättning och enhetsindelning. Där jag både översatt texten och delat in perikopen i dess olika 

enheter. Dessutom har bibel 2000 och  The new English Bible används som referensramar. 

 

2. Forskningsläge 

När det kommer till forskningsläget är Martin Dibelius en viktig forskare att nämna. Hans forskning 

på Apostlagärningarna, som han jobbade med under senare tiden i sitt liv, tycks ha påverkat den 

senare forskningen avsevärt. Specifikt skulle jag vilja påstå att Dibelius verk Studies in the acts of 

the apostles har haft stor signifikans för studiet av Apostlagärningarna. Han kom där fram till att 

den formkritiska metod som han använt i sitt arbete med evangelierna inte var tillräcklig när det 

kom till studiet av Apostlagärningarna. Dibelius kom fram till att Apostlagärningarnas historiska 

värde skiftade, och att läsaren av Apostlagärningarna måste uppmärksamma de litterära länkar som 

författaren skapat mellan traditionen och det evangeliska budskap som han ville framföra.7  

 På 1920-talet lyftes frågan huruvida Apostlagärningarna verkligen var en egen bok eller om 

den borde studeras som en enhet tillsammans med Lukasevangeliet.8 Det finns både förespråkare 

för detta och de som ifrågasätter syftet med att studera Lukasevangeliet och Apostlagärningarna 

som två volymer av samma bok. Robert C. Tannehill utgår ifrån att det finns en enhet mellan 

böckerna vilket har resulterat i kommentarsböckerna The Narrtive Unity of Luke and Acts vol 1, 2 

och hans samlingsbok av artiklar The Shape of Lukes story Essays on Luke – Acts. I den senare 

uttrycker han sin åsikt i frågan bland annat genom ”... For I am viewing this long narrative [Luke-

                                                 
7 Davies, Paul E. “Reviewed work: Studies in the Acts of the Apostles by Martin Dibelius”, Heinrich Greeven, Mary 

Ling, The Journal of Religion, Vol. 37, No. 2 (Apr., 1957), s. 136 

8 Pervo, Richard I., 2016, s. 19 
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Acts] as ´a system of influence which may be analyzed in litterary terms.´”9 Detta har dock 

ifrågasatts i bland annat Richard I. Pervo och Mikeal Parsons bok Rethinking the Unity of Luke and 

Acts. Författarna betvivlar där inte att det finns en gemensam författare för verken,10 men hävdar 

däremot att studiet av verken som en enhet är otillräcklig för att uppmärksamma de två distinkta 

litterära dimensioner och teologiska olikheter som verken representerar.11 Det tycks dock finnas en 

stark konsensus inom forskningen om att det är fördelaktig att studera Lukasevangeliet och 

Apostlagärningarna som en gemensam enhet, eftersom det trots allt tycks finnas en rödtråd genom 

de två verken. Huruvida forskare utgår ifrån att det finns en enhet mellan Lukasevangeliet och 

Apostlagärningarna är något som reflekteras i källmaterialet för uppsatsen. 

 Diskussionen angående enheten mellan Apostlagärningarna och Lukasevangeliet tas även 

upp i analogin Reading Acts Today: Essays in Honour of Loveday C. A. Alexander, som Richard 

Burridge var redaktör för, som menar att det kan vara problematiskt i frågan om genre att se 

böckerna som en enhet.  Boken tycks använda olika metoder för att närma sig Apostlagärningarna 

och tittar bland annat på skriften utifrån reception, historiekritik och utombibliska texter. Den lyfter 

således fram en pluralism av metoder och förhållningssätt att bemöta texten på.12 Boken tillkom för 

att hedra Loveday Alexander som har bemött Lukasevangeliet och Apostlagärningarna genom en 

mängd olika metoder, bland annat i frågan om genre, språk och historiografi. I sin samlingsbok Acts 

in its Ancient Literary Context: A Classicist Looks at the Acts of the Apostles, bemöter hon 

Apostlagärningarna narrativt, historiekritiskt och kulturhistoriskt.13 Båda böckerna förespråkar 

således att en fullständig analys av Apostlagärningarna måste göras utifrån olika perspektiv för att 

representera helheten.  

 Perikopen jag har valt att analysera brukar undersökas utifrån ett större sammanhang, där 

även apg 11:1–18 brukar inräknas. Perikopen i sitt större sammanhang har på grund av sin funktion 

som vändpunkt för narrativet i Apostlagärningarna blivit väl undersökt.  I min uppsats har jag valt 

att främst använda mig av fem kommentarsböcker. Samtliga författare tycks vara eniga om att 

perikopen syftar till att beskriva hur, var och varför det första hednadopet skedde. Viktigt att nämna 

är att samtliga kommentarsböcker, exklusive Conzelmanns14 kommentar, har valt att analysera 

perikopen utifrån sitt större sammanhang, apg 10:1-11:18. Perikopen tycks ha analyserats både 

                                                 
9 Tannehill, Robert C., The shape of Luke's story: essays on Luke-Acts. Eugene (OR): Cascade Books, 2005, s. 73 

10 Parsons, Mikeal Carl & Pervo, Richard I., Rethinking the unity of Luke and Acts. Minneapolis: Fortress Press, 1993, 

s. 116 

11 Soards, Marion L, Review of Parsons, ”Mikeal C. (Mikeal Carl). Rethinking the unity of Luke and Acts”, 

Interpretation, 49 no 4 Oct 1995, s. 426-427  

12 Tabb, Brian J, “Review of Walton, Steve, Reading Acts Today: Essays in Honour of Loveday C. A. Alexander”, 

Themelios, 37 no 1 Apr 2012, s. 83-85 

13  Padilla, Osvaldo,” Review of Alexander, Loveday. Acts in its ancient literary context: a classicist looks at the Acts 

of the Apostles”, Bulletin for Biblical Research, 20 no 2 2010, s. 277-279 

14 Conzelmann, Hans, Acts of the Apostles: a commentary on the Acts of the Apostles. Philadelphia: Fortress Press, 

1987, s. 78-84 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU
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utifrån narrativ metod av bland annat Tannehill, något som Dibelius också tycks ha förespråkat, och 

utifrån ett kulturhistoriekritiskt perspektiv, vilket syns i Edvin Lövenstams kommentar 

Apostlagärningarna och en mängd artiklar, bland annat Andrew E Arterburys artikel The ancient 

custom of hospitality: the Greek novels, and Acts 10:1-11:18. En kombination av de båda går att 

återfinna i Alexanders forskning och Waltons antologi Reading Acts today.  

 

3. Bakgrund 

Det här avsnittet kommer analysera språket i perikopen och dess litterära sammanhang i 

Apostlagärningarna. Min översättning av perikopen finns på sida 11 och kan vara bra att bekanta sig 

med innan den språkliga analysen. Bakgrundens syfte i uppsatsen är att redogöra för vilket 

sammanhang perikopen existerar inom, både språkligt och litterärt.  

 

3.1 Språklig analys 

Jag vill i detta avsnitt bemöta perikopens språkliga problem och kommer således kort redogöra för 

min språkliga analys av perikopen. Först och främst bör det nämnas att jag inte kommer analysera 

texten textkritiskt, och kommer då inte analysera olika möjliga läsarter eftersom jag inte har sett en 

anledning att ifrågasätta de valda läsarterna. Detta eftersom de möjliga problemen med läsarterna 

som återfinnas i Alands The Greek New Testament inte är relevanta för min frågeställning. Därför 

har översättningen och den språkliga analys av texten genomförts utifrån de valda läsarterna för 

perikopen.  

  Det är relevant att genomföra en språklig analys av texten eftersom jag har stött på 

problem med texten som sedan har påverkat hur jag har valt att genomföra översättningen jämte den 

grekiska grundtexten. Viktigt att nämna är också att varje översättning är en tolkning,15  min 

översättning kommer således också påverka min tolkning av narrativet. Första ändringen som har 

gjorts i min översättning, vilken skiljer sig från den grekiska grundtexten, återfinns i v 30. Där står 

det att det var för fyra dagar sedan, τετάρτης, som Cornelius var med om sin uppenbarelse. De 

händelser som Cornelius beskriver skedde dock enligt narrativet för tre dagar sedan. Enligt Pervo 

tycks τετάρτης vara ett tecken på ett transkriberingsfel och menar således att det troligen från början 

ska ha stått tre dagar och inte fyra.16  Lövestam presenterar däremot en annan teori. Han menar att 

när det står fyra dagar räknas även dagen då händelsen utspelade sig in, vilket är ett grekiskt 

uttryck. Den naturliga översättningen till svenska blir då för tre dagar sedan, eftersom vi inte räknar 

                                                 
15  Rhoads, David M. & Michie, Donald, 1982, s. 6 

16 Pervo, Richard I., Acts: a commentary. Minneapolis: Fortress Press, 2009, s. 275 
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in dagen då det skedde.17  Skillnaden i Pervos och Lövestams tolkningar är att Pervo härleder 

τετάρτης till ett transkriberingsfel, medan Lövestam menar att det lär komma från ett annat sätt att 

uttrycka tid på. Jag kan dock inte se något annat exempel på att tid har uttryckts på det här sättet i 

några andra Lukas texter. Därför vill jag mena att Pervos tolkning är troligare, att det är ett 

transkriberingsfel. Conzelmann förtydligar detta genom att förklara att det kan ha blivit en 

kombination av att Cornelius hade bett i fyra dagar innan han fick sin uppenbarelse med att det var 

för tre dagar sedan som det hände.18 En förvirring har alltså skett vilket har lett till 

transkriberingsfelet. Att skriva fyra skulle således vara fel enligt svensk ordbruk, jag har dock valt 

att behålla för fyra dagar sedan i min översättningen, för att hålla mig så nära orginal texten som 

möjligt. 

 I v 16 finns ett mindre språkligt problem, εὐθὺς ἀνελήμφθη, vilket betyder gick genast/strax 

upp på svenska, jag har dock valt att inte inkludera genast/strax, εὐθὺς, eftersom valet mellan strax 

eller genast skapar skarpt skilda intryck av skeendet. Jag har således valt att exludera ordet då jag 

menar att en exkludering har möjlighet att inkludera båda de skilda intrycken av skeendet. Jag har 

således valt att översätta versen ”Detta hände tre gånger och sedan togs föremålet upp igen till 

himmeln”. 

 Jag stötte på ytterligare ett språkligt problem i Mikeal Parsons artikel Nothing defiled AND 

unclean': the conjunction's function in Acts 10:14. Detta gäller v 14, där det står κοινὸν καὶ 

ἀκάθαρτον, oheligt eller orent.  Καὶ översätts här med eller, en översättning som Parsons anser vara 

ovanlig eftersom det är bara åtta av 1131 gånger som ordet används i Apostlagärningarna som det 

översätts med eller. Ingen ordbok listar heller eller som en möjlig översättning till καὶ. Parsons 

kopplar denna översättning till the King James Bibles översättning. Han menar att den ovanliga 

översättningen uppstod antingen ur ett behov av att göra versen mer anpassad till det engelska 

språket eller att översättarna har utgått från apg 11:8 där samma skeende återberättas men då 

används istället ordet ή som betyder eller. Han menar alltså att det kan ha uppstått en harmonisering 

av orden.19 Även jag har valt att översätta καὶ med eller i den här versen. Detta eftersom orden 

κοινὸν καὶ ἀκάθαρτοv i allmänhet tycks syfta till förbjudna saker inom judiska renhetsföreskrifter. 

Orden har dessutom snarlika betydelser. Eftersom Petrus tycks syfta till något ospecificerat som han 

kan ha ätit och som inte var rent framstår eller som det naturliga ordvalet. Detta eftersom det vidgar 

den möjliga räckvidden för vad han kan ha ätit som är fel, medan ett och snarare skulle begränsa 

det, specificera det. Att då översätta καὶ med och tycks vara fel enligt svenskt ordbruk. 

                                                 
17  Nygren, Anders & Lövestam, Evald (red.), Tolkning av Nya testamentet: [ett kommentarverk i elva band]. 5, 

Apostlagärningarna: tolkning. Stockholm: Verbum, 1988, s. 186 

18 Conzelmann, Hans, 1987, s. 82 

19 Parsons Mikeal C. (Mikeal Carl), “'Nothing defiled AND unclean': the conjunction's function in Acts 10:14”, 

Perspectives in Religious Studies, 27 no 3 Fall 2000, s. 263, 271 
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 Det går att finna del grammatiska problem i vers 36–3820 men inte några problem som jag 

har uppfattat kräver en djupare analys. Jag lämnar således de språkliga problemen med perikopen 

och övergår till att presentera allmän bakgrundsinformation till Apostlagärningarna. 

 

3.2 Apostlagärningarna 

Det teologiska huvudbudskapet för Apostlagärningarna är att det glada budskapet även innefattar 

hedningarna. Att Helig Ande kommer över hedningarna i v 44–46 är ett tecken på att 

missionsverksamheten i hedniska kulturer är sanktionerad av Gud.21 Författaren till 

Apostlagärningarna är densamma som till Lukasevangeliet, och jag kommer därav hänvisa till 

författaren som Lukas, eftersom det är så författaren traditionellt har hänvisats till. Forskare menar 

att författaren lär ha skrivit Apostlagärningarna strax efter han skrev Lukasevangeliet, således 

beräknas Apostlagärningarna till att ha skrivits ca år 90 e.v.t.22  

 Författaren till Apostlagärningarna tillkännager sig redan i Apg 1:1 som författaren till 

Lukasevangeliet och adresserar samma person i Apg 1:1 som i Luk 1:1, nämligen Theofilos, ett 

grekiskt namn, vilket redan är ett tydligt tecken på att böckerna är skrivna med en hednisk läsare i 

åtanke. Stilistiskt är Lukas en briljant författare men han misslyckas som historiker, enligt Richard 

I. Pervo.23 Han menar därför att Apostlagärningarna inte bör läsas som en historisk bok, utan bör 

granskas som ett narrativ. Han menar att Lukas når sitt mål med att göra hednamissionen legitim 

genom att berätta en historia och inte genom att redogöra för ett faktiskt historiskt händelseförlopp. 

Detta syns genom Lukas stora utnyttjande av olika litterära tekniker som tyder på en artistisk 

dimension av verket, något som kommer diskuteras under rubriken retorisk jämförelse. Dessutom 

kan inte historia vara riktigt så symmetrisk som Lukas framställer den i sitt verk. Utifrån detta 

menar Pervo att Apostlagärningarna inte skapar några övertygande bevis för att Lukas försökte 

skapa en historieskildring av den tidiga kyrkan, eller anser sig vara en professionell historiker. Med 

det sagt, bara för att Apostlagärningarna inte representerar en bra empriskt historieskrivning betyder 

inte det att den inte är en bra skildring av tidiga Jesusrörelsens verksamhet.24 Trots att Lukas i Luk 

1:3 hävdar att han skall presentera sin berättelse i kronologisk ordning, ifrågasätts denna kronologi 

starkt, till och med en relativ sådan, av bland annat Pervo. Detta är ett tydligt tecken på att Lukas 

inte försökte framställa en empirisk historieskrivning av händelserna i sina böcker, Lukas tycks 

snarast vara ute efter att presentera sitt syfte på bästa sätt. Genom detta kan han ha skapat en ny 

                                                 
20 Munck, Johannes, Albright, William Foxwell & Mann, Christopher Stephen (red.), The acts of the apostles: 

introduction, translation and notes. 1. ed. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1967, s. 94 

21 Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red.), 2007, s. 228-229 

22 Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red.), 2007, s. 223 

23 Pervo, Richard I., Profit with delight: the literary genre of the Acts of the apostles. Philadelphia: Fortress Press, 

1987, s. 3 

24 Pervo, Richard I., 2016, s. 17, 151-153 
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form av historieskrivning, vilken Pervo har valt att kalla ecklesiologisk historia,25 vilken då 

presentera historien utifrån en viss kyrkosyn, ur ett valt perspektiv och är således inte objektiv. 

Författarens syfte färgar alltså hur narrativet framställs. Lukas syfte är att rättfärdiggöra hedningars 

inkludering i den tidiga Jesusrörelsen och representerar således de som ansåg att en sådan 

inkludering var fördelaktig.  

 Utifrån den här bakgrundsinformationen är det tydligt att Lukas framställer sin berättelse för 

att på bästa sätt övertyga om att hans tes är sann. Således krävs en litterär analys av hur Lukas väljer 

att framställa perikopen för att uppmärksamma hur han presenterar den här tesen för att förstå dess 

syfte.  

 

3.3 Översättning och enhetsindelning 

Enhet 1: Vers 1-8 – Caesarea och Cornelius syn 

1. I Caesarea fanns en man som hette Cornelius, han var officer över (vad som var känt som) en 

italiensk bataljon.  2. Han var gudfruktig och som med alla i hans hushåll gav han generöst med 

allmose och bad kontinuerligt till Gud. 3. En dag omkring den nionde timmen såg han tydligt i en 

syn, Guds ängel komma in till honom och sa till honom ”Cornelius!”. 4. Han stirrade förskräckt på 

honom och sa ”vad är det Herre?”. Han svara honom ”Dina böner och allmosor har stigit upp till 

Gud som en påminnelse om dig. 5. Skicka nu dina män till Joppa och sänd efter den Simon som 

kallas Petrus. 6. Han bor hos Simon en garvare som har sitt hus vid havet.”. 7. När ängeln som talat 

till honom gett sig iväg kallade han till sig två tjänare och en av hans trogna soldater som var en 

from man. 8. Han förklarade allt för dem och skicka dem till Joppa. 

 

Enhet 2: Vers 9-16 – Petrus syn i Joppa  

9. Omkring den sjätte timmen nästa dag när de var på väg och närma sig staden, gick Petrus upp på 

hustaket för att be. 10. Men han blev hungrig och ville äta något. När mat förbereddes föll han in i 

en trans. 11. Han såg himmeln öppna sig och ner kom ett föremål som liknade en stor linneduk som 

var bunden i fyra hörn och sänktes ner över jorden. 12. I den fanns alla jordens fyrfotade djur och 

reptiler och fåglar i himmeln. 13. Och en röst sa till honom ”res dig Petrus! Slakta och ät!”. 14. Men 

Petrus svara ”Aldrig herre! För aldrig har jag ätit något oheligt eller orent.”. 15. Rösten sa då en 

andra gång till honom ”Vad Gud har gjort rent skall inte du göra orent”. 16. Detta hände tre gånger 

och sedan togs föremålet upp igen till himmeln. 

 

Enhet 3: Vers 17- 23 – Mötet i Joppa 

                                                 
25 Pervo, Richard I., 1987, s. 5-8 
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17. Medans Petrus funderade för sig själv vad synen han hade sett betydde, kom männen som var 

skickade av Cornelius. De hade frågat sig fram till Simons hus och stod vid porten 18. och de 

ropade för att fråga om Simon som kallades Petrus bodde där. 19. När Petrus fortfarande funderade  

talade anden till honom ”Det är tre män som letar efter dig. 20. Res dig och gå ner till dem utan 

tvivel, för det är jag som har skickat dem.”. 21. Petrus gick ner till männen som var skickade av 

Cornelius till honom och sa ”Jag är den ni söker, varför har ni kommit?”. 22. De svarade ”Cornelius 

en officer och en rättfärdig och gudfruktig man, med god vittnesbörd om sig av hela det judiska 

folket, har blivit tillsagd av en helig ängel att skicka efter dig för att komma till hans hus och höra 

ordet från dig.” 23.a. Då bjöd han in dem som hans gäster.   

 

Enhet 4: Vers 23- 33 – Mötet i Caesarea 

23.b. Nästa dag begav sig Petrus, och några bröder från Joppa som följde med honom, bort med 

dem. 24.Och följande dag kom de fram till Caesarea. Cornelius väntade på dem och hade kallat 

samman hans släktingar och nära vänner. 25. När Petrus stigit in kom Cornelius emot honom och 

föll vördnadsfullt mot hans fötter. 26. Men Petrus sa åt honom att resa sig ”Res dig, jag är en 

människa, jag också.”. 27. När han gick in under samtal med honom fann han att många var 

sammankomna där. 28. Och han sa till dem” Som ni vet är det förbjudet för en judisk man att umgås 

med eller besöka någon från ett främmande folk. Men Gud har visat mig att ingen människa kan 

kallas ohelig eller oren. 29. Därför kom jag utan invändningar när jag blev efter skickad. Och därför 

frågar jag nu varför du skickat efter mig?”. 30. Cornelius svarade ”För fyra dagar sedan vid den här 

tiden, den nionde timmen, då jag fastade och bad på eftermiddagen så såg jag en man stå framför 

mig i lysande kläder. 31. Och Sade ”Cornelius dina böner och allmosor har hörts av Gud och du är 

ihågkommen. 32. Sänd därför efter Simon som kallas för Petrus i Joppa. Han bor i garvaren Simons 

hus vid havet.” 33. Så jag skickade efter dig direkt. Och tack för att du kom. Därför är vi alla nu 

samlade inför Gud för att höra om allt du fått i uppdrag av Gud. ”  

 

Enhet 5: Vers 34- 43 – Petrus tal 

34. Petrus öppnade sin mun och sa ”Nu förstår jag verkligen att Gud inte favoriserar. 35. Utan tar 

emot alla folk som fruktar honom och gör vad som är rättfärdigt. 36. Detta var ordet som skickats 

till Israels söner, det goda budskapet om fred genom Jesus Kristus – han är allas Herre. 37. Ni vet 

vad som hände i hela Judeen vilket började i Galileen efter dopet som Johannes predikade: 38. Hur 

Jesus från Nasaret blev smord av Gud med helig ande och kraft och gick omkring och gjorde gott 

och botade alla som var förtryckta av djävulen, för Gud var med honom. 39. Och vi är vittnen till 

allt som han gjorde i Judarnas land och i Jerusalem. Han hängdes upp och dödades på ett kors av 

trä. 40. Gud uppväckte honom på den tredje dagen och tillät honom att visa sig, 41.inte för allt folk 



 

13 

 

utan för de vittnen som i förhand blivit utvalda av Gud, alltså vi, vilka åt och drack tillsammans 

med honom efter att han uppstått från de döda. 42. Och han befallde oss att predika till folket och 

vittna om att han är utvald av Gud till att döma levande och döda. 43. Om honom vittnar alla 

profeter, att alla som tror på honom skall få ta emot syndernas förlåtelse genom hans namn. 

 

Enhet 6 vers 44-48 

44. Medan Petrus ännu talade föll helig ande över alla de som hörde hans ord. 45. Och de omskurna 

troende som kom tillsammans med Petrus häpnade över att den helige andens gåva även utgjutits 

över hedningarna. 46. Sannerligen de hörde dem tala i tungor och prisa Gud. Då sa Petrus 47. ”Vem 

kan hindra att dessa döpts då de har tagit emot den heliga anden såsom vi har gjort?” 48. Han 

befallde dem att döpas i herrens namn. Sedan bad de honom att stanna några dagar. 

 

4. Historisk bakgrundsanalys 

Ovan har en allmän bakgrundsanalys till perikopens litterära sammanhang och språkliga problem 

genomförts. Nu kommer jag övergå till en historisk bakgrundsanalys av perikopen för att hitta 

narrativa nycklar i perikopen som avslöjas i dess kulturhistoriska sammanhang. Den litterära 

analysen kommer som tidigare nämnts även användas i det här avsnittet, för att förankra den 

historiska bakgrundsanalysen till dess litterära sammanhang. Syftet med den historiska 

bakgrundsanalysen är att belysa hur perikopen i sin historiska kontext presenteras.  

 

4.1 Retorisk jämförelse: foundational myths och klassiska verk 

Hur perikopen är upplagd retoriskt påverkar hur läsaren uppfattar den, och en retorisk analys blir 

således viktig för att förstå hur författaren vill att läsaren skall motta perikopen.26 Jag kommer 

undersöka detta i koppling till andra antika litterära verk, för att både se hur perikopen presenteras, 

och vad det säger om både perikopens syfte och den tänkta läsaren.  

 Perikopen är del av en av de längsta berättelserna i Apostlagärningarna (10:1-11:18), vilket 

är ett av kriterierna för signifikans27, och är ett vanligt bibliskt redskap för att belysa särskilt viktiga 

händelser.28 Perikopen är således av särskild vikt för Apostlagärningarna i stort, det är något 

speciellt som sker i narrativet. Målet med perikopen är att presentera hur det gick till när 

hedningarna fick döpas in i den kristna gemenskapen.29 Det görs däremot inte i den moderna 

bemärkelsen av historieskrivning, utan som Pervo menar, har Lukas egna ideal i sitt 

                                                 
26 Rhoads, David M. & Michie, Donald, 1982, s. 35 

27  Pervo, Richard I., 2009, s.264 

28  Amit, Yaira, Reading biblical narratives: literary criticism and the Hebrew Bible. Minneapolis,: Fortress Press, 

2001, s. 108 

29 Pervo, Richard I., 2009, s.265 
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historieskrivande.30 I den antika historieskrivningen var skillnaden mellan skönlitteratur och 

historisk fakta diffus och fokuset låg på drivkraften bakom händelserna i historien.31 Att Lukas som 

författare då snarare förhåller sig till dessa ideal än dagens empiriska ideal är således fullständigt 

rimligt utifrån hans samtid.  

 Tydligt är att perikopen är formad efter grekisk-romerska strategier för att skapa vad som 

kan kallas för en ”foundational myth”. Foundational myths uppstod ur ett behov av att göra 

ockupationer i koloniseringsprocesser legitima, alltså rättfärdiggöra att ett folk tar över ett annats 

folks områden. Litteraturen kunde då fungera som ett redskap för att skapa historiska argument för 

vissa kulturella utövanden. Detta har lett till att forskare ofta refererar till härkomstnarrativ som 

myter. Härkomstnarrativen ses då som enande berättelser vilka vill validera vissa sociala 

arrangemang eller utövanden genom att förklara hur de uppstod. Berättelserna förklarar uppkomsten 

av dessa arrangemang genom mänskliga och övernaturliga källor.32  

 Att förklara hur någonting uppstått är perikopens huvudfunktion och författaren har använt 

samma strategier som de grekisk-romerska narrativen. Lukas använder sig alltså av de grekisk-

romerska strategierna för att presentera sin perikop som en foundational myth i apostlagärningarnas 

litterära sammanhang, för att övertyga om att ”ockupationen” av hedningar (genom hedningarnas 

inkludering i rörelsen) är legitim. Behovet av koloniseringen brukar hänvisa till en form av rening 

där man skiljer på rent och orent. Detta brukar i den grekisk-romerska litteraturen härstamma från 

en övernaturlig insikt av till exempel ett orakel eller genom en dröm. Detta återfinner vi i perikopen, 

där den övernaturliga karaktären, Gud, är den som startar narrativet och är avgörande för att 

förändringen skall kunna ske.33 Detta syns i Cornelius uppenbarelse i vv 3–6, Petrus uppenbarelse i 

vv 11-15, helig andens uppmaning till Petrus i vv 19-20 och slutligen när helig ande faller över 

hedningarna i vv 44-46. Enligt Walter T. Wilson finns det åtta gemensamma punkter i de grekisk-

romerska foundational myths och Lukas mytbildning i apg 10:1-11:18. Dessa punkter kommer 

presenteras nedan tillsammans med vilka frågor eller händelser från perikopen som de korrelerar 

med:  

1. Att visa behovet av gemenskapsbildningen uppstår i samhällskonflikter med det 

ursprungliga samhället, vilka skapas när gruppmedlemmar bryter mot regler som används 

för att organisera sina liv. - Vilka får egentligen döpas? 10:1-48, specifikt vers 10:47. 

2. Den ursprungliga gemenskapen måste, för att skiljas från sitt tidigare hem och skapa en 

självständig enhet, och ta sig över en begränsad zon, där de inte ingår någonstans, där de 

                                                 
30 Pervo, Richard I., 1987, s. 3 

31 https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/historiografi hämtad: 18-04-17 kl 

14:16 

32 Wilson, Walter T, “Urban legends: Acts 10:1-11:18 and the strategies of Greco-Roman foundation narratives”, 

Journal of Biblical Literature, 120 no 1 Spr 2001, s. 80 

33 Wilson, Walter T, “Urban legends”, s 82, 88 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/historiografi
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existerar utanför fasta samhällsregler. - Vad är rent och orent? 10:9-16.  

3. Sakralisering av ny gruppbildning, dess agenter och processer, uppenbaras i tematiseringen 

av rening, där gudomliga ingrepp fungerar som övertygande utveckling. Detta skapar 

narrativa enheter som betonar att det finns nya utrymmen för samhällsbyggande och att 

anledningen till att gruppen kan komma in i detta utrymme har övernaturlig härkomst. - 

Guds samtliga ingripanden i berättelsen, 10:3-6, 11-16,19 och 44-46. 

4. De övernaturliga dimensionerna av dessa ingrepp resulterar i att människor uppfattar 

ingreppen som tvetydiga eller gåtfulla. - Petrus funderar på vad synen betydde 10:17. 

5. Eftersom gudomliga enheter legitimerat strävan att skapa ett nytt samhälle och att ansluta 

sig till det, krävs det att det finns närvaro av det heliga i gruppens nya fysiska och sociala 

rum. - Dopet, frälsningen och helig ande, 10:44-48.  

6. Det nya samhället finner både mandat och modell i berättelser som gruppens grundare 

spridit om de gudomliga arketyperna, alltså rättfärdiggörs det nya samhället genom de 

tidigare normerna. - Referens till Jesus, 11:16 (utifrån perikopens större omfång).  

7. Gemenskapsformationen är beroende av en effektiv integrering av främlingar. -  Vem kan 

hindra att de döps? Inkluderingen av hedningarna, 10:47. 

8. En slutlig scen som officiell bekräftelse av gruppen att de handlingar som skett är legitima. - 

Apostlarna i Jerusalems accepterande av Cornelius dop i 11:18. 

 

 Utifrån ovan nämnda punkter är det väldigt tydligt att Lukas har använt sig av grekisk-

romerska strategier för att försöka förena Jesusrörelsen med det som brukar kallas foundational 

myths. Lukas skrev perikopen med en teologisk agenda, men denna agenda har institutionella 

konsekvenser och kräver således politiska strategier för att kunna användas som argument för den 

teologiska agendan. Att Lukas har valt att strukturera berättelsen på det här sättet avslöjar att den 

kommer användas för, eller har används för, att genomdriva sociala reformer i samhället som inte 

enbart kommer få teologiska implikationer. Perikopen har alltså en dimension vars funktion är som 

propaganda i en kyrkopolitisk debatt. Vilket i sin tur avslöjar hur känslig den här övergången var i 

sin samtid och vilken omställning det måste ha varit både för judar och hedningar. Likheterna 

mellan grekisk-romerska foundational myths och perikopen är då ytterst tydligt genom Walter T. 

Wilsons åtta punkter ovan.34 Perikopen presenteras således genom dessa strategier för att användas 

som argument i den samtida kyrkopolitiken. 

 Det går också att se en koppling till antika skönlitterära texter såsom Homeros och Vergilius 

skrifter. Chris Shea ser imitation av andra litterära verk som något oundvikligt i den dåtida artistiska 

                                                 
34 Wilson, Walter T, “Urban legends”, s.95 - 98 
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estetiken.35 Hon menar att man tydligt kan se att Homeros verk Odyssén och Iliaden är inspirationer 

till Apostlagärningarna, trots att de inte använder samma ordbruk. Berättelserna utgår ifrån samma 

berättelsestruktur, och om Lukas kunde latin eller grekiska, vilket är högst troligt eftersom han själv 

skrev på det språket, han bör också ha haft tillgång till dessa berättelser.36 Det här är en klassisk 

koppling som många forskare tidigare har hänvisat till. Dock menar Shea att Lukas troligen ligger 

närmre Vergilius i sin imitation eftersom Vergilius verk är en imitation av Homeros verk och liknar 

perikopen mer. Hon refererar då till Dennis MacDonald som påpekat att Lukas har valt Iliaden 2,3-

41 som en modell för Apostlagärningarna, men hon menar att den här imitationen är långt ifrån 

vördnadsfullt gjord. I Iliaden skickar Zeus Agamemnon en dröm som kommer att leda till 

förstörelsen av hans trupper, medans Petrus uppenbarelse snarare leder till en förening av krigande 

folk. Iliadens Gud sänder budskap om förstörelse enbart för en begåvad mans, Akilles, ära, medans 

perikopens Gud sänder budskap som snarast är till för att stoppa en liknande förödelse.37 Vergilius 

har i sitt verk Aeneiden imiterat Homeros verk, en imitation som tidigare nämnts överensstämmer 

bättre med apg 10:1-48.38  

 Till skillnad från vad man kan argumentera för Iliaden och Odyssén så ville inte Vergilius 

heroisera en specifik person i sin berättelse. Aeneas, huvudpersonen i Vergilius verk, är inte 

fokuserad på sin egen lycka, utan på sitt folks framtid och att lyda gudarnas vilja. Aeneas 

presenteras alltså som en rättfärdig man. Han kan således fungera som en Jesus-symbol, där hans 

avgörande karaktärsdrag är självuppoffring. Aeneiden tycks således förutspå det kristna 

värdesystemet och kopplingen mellan perikopen och den självuppoffrande Aeneas, som leder gudar 

från Mellanöstern till Rom, fungerar som modell för Petrus,39 som också sprider Guds budskap 

bortom sina egna gränser in i främmande områden (till hedningarna). Lukas vill således skapa en 

association mellan Vergilius huvudkaraktär Aeneas och Petrus, vilket i sin tur innebär att Petrus inte 

skulle genomdriva inkluderingen av hedningarna om det inte var rättfärdigt. En samtida läsare 

skulle således troligen uppfatta den här kopplingen, i alla fall en som kunde läsa grekiska eller latin, 

då Aeneiden skrevs på latin och med största sannolikhet var översatt till grekiska. Denna 

skönlitterära utformning av texten tycks således skapa emotionella reaktioner och kopplingar hos 

läsaren. Detta för att även övertyga läsaren om att händelseförloppet är rättfärdigt på ett 

känslomässigt plan. Lukas använder sig alltså också av samtida litterära imitations tekniker för att 

presenterar perikopen, detta för att skapa igenkänning hos den tänkta läsaren.  

                                                 
35  Shea, Chris. “IMITATING IMITATION: VERGIL, HOMER, AND ACTS 10:1-11:18” Ancient Fiction : The Matrix 

of Early Christian and Jewish Narrative, edited by Jo-Ann A. Brant, and Charles W. Hedrick, Society of Biblical 

Literature, 1998, s. 37 

36 Shea, Chris, “IMITATING IMITATION”, 1998, s. 45-46 

37 Shea, Chris, “IMITATING IMITATION”, 1998, s. 39 

38 Shea, Chris, “IMITATING IMITATION”, 1998, s. 40 

39 Shea, Chris, “IMITATING IMITATION”, 1998, s. 49 
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 Lukas tycks alltså inte bara ha använt sig av grekisk-romerska mytbildande strategier för att 

skapa ett härkomstnarrativ, utan tycks även ha kombinerat dessa med samtidens skönlitterära 

imitationsnatur och hämtat inspiration från tidens klassiska verk. Perikopen reflekterar alltså en 

grekisk-romersk författarstil troligen för att skapa igenkänning hos den avsedda läsaren, en 

hednakristen läsare. Detta för att övertyga om sin agenda både på ett teoretiskt eller politiskt plan 

genom foundational myths, och på ett emotionellt plan genom imitationen av Vergilius verk. Tydligt 

är att Lukas gör medvetna val i hur han presenterar sin berättelse för att på bästa sätt representera 

sin egen agenda. Perikopen presenteras alltså genom olika litterära metoder för att forma perikopen 

efter en viss kyrkosyn.  

 

4.2 Judiska renhetsföreskrifter och kultur  

Perikopen behandlar frågor om ren och orent och för att förstå perikopen fullständigt måste man 

också ha vissa förkunskaper rörande de judiska renhetsföreskrifterna och om hur den samtida 

gästfrihetskulturen såg ut. Dessa kulturella perspektiv kan både förklara varför vissa saker sker i 

perikopen på det sätt som de gör, men belyser också hur unikt händelseförloppet är i dess 

kulturhistoriska samtid. Något som kommer synas senare i min litterära analys är att dessa 

historiska perspektiv är avgörande för att förstå vilka problem som existerar i perikopen. 

 Det judiska renhetssystemet var baserat på lagmaterial från tredje och fjärde mosebok. 

Konceptet med renhet används inom tre olika områden vilka till viss del är oberoende varandra. 

Dessa områden är: 1. livsmedelslagar som skiljer på rena och orena djur (3 mos 11). 2. Orenhet som 

uppstår vid kontakt, vilket skapar ett stadium som kräver en renhetsbehandling (3 mos 12 - 15; 4 

mos 19). 3. De orena effekter som uppstår genom vissa betydelsefulla synder (3 mos 18-20). De 

föreskrifter eller regler som fanns som redskap för att förhålla sig till den här orenheten utvecklades 

hela tiden och olika grupper hade olika förhållningssätt till de olika renhetsföreskrifterna.40 Att hålla 

renhetsföreskrifterna var det samma som att hålla lagen. Lagen är ett regelverk som det judiska 

folket måste förhålla sig till för att få Guds välsignelse. Om lagen bröts innebar det att Gud inte 

heller hade några förpliktelser till det judiska folket, och kunde bestraffa dem. Ett exempel på 

sådana bestraffningar är de 40 år som folket behöver vandra i öknen efter att ha dyrkat Baal när 

Moses just hade befriat dem från fångenskapen i Egypten (2 mos 32, 4 mos 14:34). Ett annat är när 

Gud låter Babylonierna invadera Jerusalem och bränna ner deras tempel eftersom det hade pågått 

avgudadyrkan vid templet (hes 8:5-18). Att hålla sig till de här renhetsföreskrifterna var alltså 

livsavgörande, de fick inte brytas.  

 I perikopen belyses specifikt renhetsföreskrifterna angående mat genom Petrus uppenbarelse 

                                                 
40  Kazen, Thomas, Jesus and Purity Halakhah: Was Jesus Indifferent to Impurity? (Coniectanea Biblica. New 

Testament Series) [Elektronisk resurs]. Eisenbrauns, 2010, s. 3-5 
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(vv 11–16). Vid sidan om Sabbaten är renhetslagarna angående livsmedel särskilt viktiga, eftersom 

detta markerar att judar är speciella, till skillnad från andra grupper. Det är en stor grupp djur som 

ansågs vara orena. De enda djur som inte uttryckligen var förbjudna av Mose lag var lamm och får, 

get, nötkreatur, olika duvor och fisk. Det fanns dessutom ingen renhetsrit i Torah som kunde rena 

oren mat eller personen som åt det. Vissa judar höll sig till och med ifrån hedningars vin eftersom 

det kunde uppfattas vara bryggt i syfte för avgudadyrkan. En stor anledning till att det var omöjligt 

att hålla måltidsgemenskap med hedningar var dessutom att även om maten som tillagades kunde 

vara kosher kanske inte kärlen som tillagade maten var kosher, alltså rena.41 Orenhet smittar alltså 

både mellan människor och objekt. 

 Varför kunde inte då judarna bjuda in hedningar till sina hem och dela måltidsgemenskap? 

Jo, för även hedningarna i sig var orena eftersom de inte förhöll sig inom renhetsföreskrifterna, inte 

minst när det kommer till omskärelsen. De kunde i sin tur smitta judarna och deras hem med sin 

orenhet. Därför var umgänge mellan hedningar och judar problematisk.42 När Petrus dock får sin 

uppenbarelse om maten, som tidigare nämnts är bland de viktigaste delarna i de judiska 

renhetsföreskrifterna, förändras denna problematik. Uppenbarelsen som syftar på mat är också 

kopplad till de andra judiska renhetsföreskrifterna. Maten är en symbol för att alla regler som 

separerar judar från hedningar nu har upphört. Renhetsföreskrifterna för livsmedel är alltså 

kopplade till alla de föreskrifter som begränsar det sociala umgänget mellan hedningar och judar, 

vilket i sin tur möjliggör hednamissionen.43 Det som har stoppat hednamissionen från att ske 

tidigare är det judiska renhetssystemet eftersom det har omöjliggjort interaktion mellan hedningar 

och judar, då judarna hade kunnat göra sig själva orena i den interaktionen.   

 Det förändrade förhållningssätt till hedningarna syns omedelbart i perikopen då Petrus 

släpper in de hedniska tjänarna i hans hem, något som skulle göra hemmet orent och gick således 

emot de judiska renhetsföreskrifterna. Detta vill jag hävda är en förändring eftersom han då förhöll 

sig till judiska gästfrihetsseder, och behandlade således tjänarna som jämlika. I judisk kultur sågs 

Abraham som en förebild för gästfrihet, eftersom han alltid tog emot främlingar. Dock är det 

möjligt enligt judisk kultur att neka till att ta emot gäster, förutom om de är släkt, då måste värden ta 

emot de. Dessutom var det vanligt enligt den judiska gästfriheten att enbart inkludera judiska 

resenärer i den här gästfriheten, alltså var inte hedningar inkluderande i den här gästfriheten.44 Att 

Petrus då öppnar upp sitt hem för dessa främlingar visar på Petrus rättfärdighet genom sin liknelse 

till Abraham. Hans beslut att släppa in dessa främlingar kompliceras dock av att de är hedningar. 

                                                 
41 Sanders, Ed Parish, Jewish law from Jesus to the Mishnah: five studies. London: SCM, 1990, s. 23-26 

42 Scott, J Julius Jr, “The Cornelius incident in the light of its Jewish setting”, Journal of the Evangelical Theological 

Society, 34 no 4 Dec 1991, s. 477 

43 Scott, J Julius Jr, “The Cornelius incident in the light of its Jewish setting”, s. 480-481 

44 Arterbury, Andrew E, “The ancient custom of hospitality: the Greek novels, and Acts 10:1-11:18”, Perspectives in 

Religious Studies, 29 no 1 Spr 2002, s. 55-56 
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Helig Ande har dock informerat honom om att de är skickade från honom, vilket tar bort problemet 

med att släppa in hedningarna i hemmet. Abraham hade däremot inte någon information om de tre 

främlingars härkomst vilka han mötte i öknen (1 mos 18). Tydligt är ändå att Lukas försöker skapa 

en koppling mellan Abrahams och Petrus gästfrihet.45 Viktigt att komma ihåg är också att alla de 

renhetsföreskrifter som Petrus förhåller sig till uppkom senare i historien än när Abraham ska ha 

levt, och kom till i samband med Moses. Kopplingen mellan Abraham och Petrus finns där Petrus 

har dock andra regler att förhålla sig till än Abraham, vilket gör att om han bjuder in främlingar, 

som han dessutom vet är hedningar (genom att de är tjänare till en hedning v 22), får det en annan 

betydelse för Petrus än för Abraham. Slutsatsen av det här blir att Petrus har ändrat sitt tidigare 

förhållningssätt till renhetsföreskrifterna eftersom han släpper in hedningarna och behandlar dem på 

samma villkor som judar enligt den judiska gästfrihetskulturen.  

 Det finns även andra skeenden i perikopen vars den judiska gästfriheten kan förklara. Hur de 

judekristna i Joppa behandlade Petrus som var gäst hos dem är ett sådant skeende. En del av 

bröderna följde med Petrus till Caesarea, vilket de inte gjorde för att de var nyfikna på hedningarna, 

eller för att Petrus inte kunde gå själv nödvändigtvis, utan för att det hörde till den judiska 

gästfrihetskulturen. Vanligt inom judisk kultur var att följa sin gäst ut ur staden när de lämnade den, 

och i vissa fall följde man även med till nästa destination. Detta var även kopplat till värdens 

skyldighet att beskydda sin gäst, att följa med gästen till nästa destination var alltså ett sätt att 

uppfylla sina skyldigheter som värd enligt den judiska gästfrihetskulturen.46 Att de judekristna 

bröderna då följer med till Caesarea är ett tecken på att de fullföljer sitt uppdrag som värdar och att 

de värdesätter sina kulturella värderingar. Något som gör deras senare reaktion på hedningarna, som 

får Helig Ande över sig, vilket resulterar i hednadopet, ännu mer intressant eftersom de då också 

överger delar av sina kulturella värderingar, som de bevisligen värdesätter högt. Syftet med att de 

judekristna bröderna följer med till Ceasarea är således att återigen understryka hur viktiga de 

kulturella värderingarna var i kontexten.  

 

4.3 Städernas betydelse i berättelsen 

Perikopen utspelar sig i två olika städer, Caesarea och Joppa. En analys av platserna som perikopen 

utspelar sig på är nödvändig eftersom de kan avslöja teman eller ha symboliska värden som är 

viktiga för att förstå hur helheten i narrativet presenteras.47 Dessa städer har i narrativet just ett 

symboliskt värde då de representerar de två olika grupperna i narrativet, hedningar och judar. Att 

vara medveten om den här symboliken ökar förståelsen för narrativet och ger insikt i den tänkta 

                                                 
45 Arterbury, Andrew E, “The ancient custom of hospitality”, s. 66 

46 Arterbury, Andrew E, “The ancient custom of hospitality”, s. 56, 68 

47 Rhoads, David M. & Michie, Donald, 1982, s. 63 
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läsarens förförståelse.  

 Caesarea var en romersk kuststad som hade judiska rötter.48 När kejsare Augustus hade 

besegrat sin medregent Antonius blev han i samband med detta även regent över Orienten. Augustus 

lät då Herodes den Store ta över förvaltningen av områdena Galileen, Samarien och Judéen, vilket 

inräknade det område där Caesarea låg. Herodes inledde då stora ombyggnationer i Caesarea där 

han bland annat byggde ut hamnen, vilken omfattade ett område på ca 14 000 kvadratmeter. Till 

kejsare Augustus ära skall Herodes ha döpt staden till Caesarea, efter Caesar Augustus. Staden 

fungerade efter detta som ett centrum för den romerska förvaltningen i Judéen, bland annat 

residerade de romerska ståthållarna i staden.49  

 Herodes byggde staden för att tillfredsställa sina hedniska undersåtar och staden fick 

därefter en hednisk majoritetsbefolkning men hade också en minoritetsbefolkning av judisk 

härkomst. Detta skapade regelbundna spänningar mellan hedningar och judar i staden, där judarna i 

staden menade att staden var judisk eftersom staden hade grundats av judar medan hedningarna 

motsatte sig detta. Den ”slutgiltiga” lösningen på debatten skulle komma när kejsare Nero emot 

satte sig judarnas anspråk på staden och drog tillbaka judarnas rättigheter (66 e.v.t.).50 Dessa 

spänningar resulterade också i att många judar inte accepterade Caesarea som en del av Judéen, utan 

såg det som en syndfull stad.51 Staden var alltså färgad av konflikter mellan hedningar och judar och 

fungerar således även som symbol för den hedniska populationen i Judéen då det var den romerska 

statens administrativa centrum. Till och med platsen som Lukas har valt i perikopen för 

inkluderingen av hedningar i den tidiga Jesusrörelsen fungerar alltså som en symbol för det 

hedniska folket och konflikter mellan hedningar och judar.  

 Joppa var däremot en stad som bar på ett tydligt judiskt arv och var färgad av judisk 

nationalism. Joppa låg ca 50 kilometer från Caesarea längst kusten och var också en hamnstad, 

vilket gjorde städerna till ekonomiska rivaler.52 Joppa fungerar alltså i perikopen som en symbol för 

det traditionellt judiska, vilket den tidiga Jesusrörelsen inte hade lämnat ännu, vilket förtydligas 

genom att Petrus befinner sig i staden. Petrus tvingas dock att lämna staden, och lämnar då också 

det traditionellt judiska bakom sig och tar sig in i Caesarea, en stad med hednisk dominans. En stad 

där hedningar och judar också lever sida vid sida.53 Det finns som tidigare nämnts konflikter mellan 

den hedniska och judiska populationen i Caesarea och genom att ha förkunskap om dessa 

oenigheter framträder ytterligare en dimension i Caesareas symboliska värde. Detta är som symbol 

                                                 
48 Wilson, Benjamin R, “Jew-Gentile Relations and the Geographic Movement of Acts 10:1-11:18”, The Catholic 

Biblical Quarterly, 80 no 1 Jan 2018, s. 84 

49 Nygren, Anders & Lövestam, Evald (red.), 1988, s. 177 

50 Wilson, Benjamin R, “Jew-Gentile Relations and the Geographic Movement of Acts 10:1-11:18”, s. 84, 86-87 

51 Scott, J Julius Jr, “The Cornelius incident in the light of its Jewish setting”, s.  478 

52 Wilson, Benjamin R, “Jew-Gentile Relations and the Geographic Movement of Acts 10:1-11:18”, s. 87-88 

53 Wilson, Benjamin R, “Jew-Gentile Relations and the Geographic Movement of Acts 10:1-11:18”, s. 92-93 
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för den tidiga kyrkans konflikt angående huruvida hedningar kunde inkluderas i den tidiga 

Jesusrörelsen eller inte. Svaret på denna fråga kommer när Petrus tar sig in i Caesarea och enar det 

judiska och hedniska folket genom dopet.  

 Caesarea och Joppa är inte bara städer som ligger på ett rimligt avstånd från varandra för att 

perikopens narrativ skall vara verklighetstroget, utan de symboliserar hela problematiken i 

perikopen. För en modern läsare är detta en symbolik som är svår att urtolka utan en historisk 

analys. Städerna hade olika majoritetsbefolkningar, hedningar respektive judar. Joppa var en 

nationalistisk stad och blir således en tydlig symbol för den traditionellt judiska synen på hedningar 

som orena och något som man bör vara separerade ifrån. Caesarea å andra sidan representerar delvis 

hedningarna, delvis samexistens mellan hedningar och judar, och delvis inre konflikter mellan 

hedningar och judar.54 Platserna där perikopen utspelar sig är således långt ifrån slumpmässigt 

utvalda. Dessa platser tycks vara specifikt utvalda eftersom de har ett sådant starkt symboliskt 

värde. Den samtida läsaren skulle direkt associera Joppa med judar och Caesarea med hedningar. 

Att då Petrus lämnar Joppa och går till Caesarea innebär att han lämnar det traditionella bakom sig, 

och går in i något nytt, i samexisten. Något som den samtida läsaren också troligen skulle uppfatta 

eftersom det är två starkt talande städer i den samtida kontexten. Perikopen presenteras alltså genom 

samtida symbolik, bland annat genom vilka städer författaren har valt att använda sig av. 

 

4.4 Sammanfattande slutsatser 

Utifrån analysen ovan är det tydligt att Lukas inte har gjort slumpmässiga val i sin utformning av 

perikopen. Han har dessutom vävt in kulturella dimensioner i texten för att symbolisera och 

förtydliga konflikten. Detta syns bland annat i Lukas val av platser som perikopen utspelar sig i.  

Joppa och Caesarea symboliserar konflikten i perikopen, Joppa en nationalistisk judisk stad och 

Caesarea en hednisk stad, symboliserar de två åtskilda folken som inte kan enas. Genom att Petrus 

lämnar Joppa, staden som representerar det traditionellt judiska, och går in i Caesarea innebär att 

han lämnar den här separationen bakom sig för att ena folken. I Caesarea lever även judar, detta har 

inneburit en del konflikter, konflikter som symboliserar perikopens konflikt. Folken i Caesarea 

lever dock också sida vid sida något som således symboliserar Petrus syfte med att gå in i staden, att 

inkludera hedningar i den tidiga judiska Jesusrörelsen. Lukas använder således städerna för att 

presentera perikopens problem symboliskt. Denna symbolik är historiskt kopplad och städerna 

informerar således den samtida läsaren om vad problemet är och hur problemet kommer lösas, 

något en modern läsare troligen inte skulle uppfatta. Perikopen presenteras således kontextuellt. 

 Lukas använder sig även av foundational myths för att politiskt argumentera för varför en 

                                                 
54 Wilson, Benjamin R, “Jew-Gentile Relations and the Geographic Movement of Acts 10:1-11:18”, s. 86-88  
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inkludering av hedningar är rättfärdig. Han tycks även använda sig av imitation av Vergilius verk 

Aeneiden, för att övertyga läsaren om att händelseförloppet är rättfärdigt på ett känslomässigt plan. 

För något kan uppfattas teoretiskt riktigt, vilket Lukas tycks försöka övertyga om genom de 

grekisk-romerska foundational myths strategierna, utan att det för den sakens skull känns bra. Att 

Lukas även har flätat in den skönlitterära metoden av imitation, tycks då ämnad till att inte bara 

övertyga sina läsare om att förändringen som sker är teoretiskt riktig utan även skapa emotionell 

trygghet i förändringens rättfärdighet. 

 Den kanske viktigaste narrativa nyckeln som har avslöjat sig i den kulturhistoriska analysen 

är de judiska renhetsföreskrifternas kulturella betydelse. Dessa föreskrifter omöjliggör den 

interaktion mellan hedningar och judar som krävs för att kunna genomföra hednamissionen. 

Hedningarna i sig själva var nämligen orena och kunde smitta judarna med sin orenhet. Om judarna 

bröt mot renhetsföreskrifterna och blev orena bröt de också mot Guds lag, vilket innebär 

bestraffning. Livsmedelsföreskrifterna är de viktigaste föreskrifterna, efter de om sabbaten. Att det 

är just dessa som bemöts i Petrus uppenbarelse innebär, i kombination med Cornelius uppenbarelse, 

att alla de föreskrifter som omöjliggör hednamissionen upphör att gälla. Dessa är således kopplade 

till varför hednamissionen inte kunde ske tidigare. 

 

5. Litterär analys 

I föregående avsnitt analyserades berättelsen främst utifrån ljuset av sin samtid. Detta för att belysa 

det kulturhistoriska perspektivet i perikopen, som lyfter fram perikopen kontextuellt. Jag har således 

visat hur olika kulturhistoriska perspektiv formar narrativet. Nu kommer jag dock ta ett steg närmre 

perikopen och fokusera på den litterära analysen, där karaktärer och strukturen för perikopen 

kommer analyseras. Det kulturhistoriska perspektivet kommer fortfarande vara närvarande men jag 

kommer också utnyttja narrativa metoder för att närma mig perikopen i en litterär analys. I den 

litterära analysen kommer det hänvisas till min översättning som finns på sida 11. Översättningen är 

även indelad i perikopens olika enheter, vilka kommer refereras till hädanefter.  

 

5.1 Karaktärerna  

Karaktärerna är centrala i en berättelse eftersom de är så pass integrerade i händelseförloppet. Det är 

dock fruktbart att analysera dessa separat eftersom en sådan analys inte bara besvarar frågan på vad 

de gör i narrativet utan kan också ge en bild av vilka dem är.55 I perikopen finns det tre så kallade 

runda karaktärer, vilka karaktäriseras av att de är självmedvetna och är kapabla att driva igenom 

förändring i berättelsen. Dessa runda karaktärer är Gud, Petrus och Cornelius. Utöver dessa runda 
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karaktärer finns det också platta karaktärer, vilka i sin tur karaktäriseras av en avsaknad av ett inre 

liv och att de enbart kretsar kring en idé eller ett koncept.56  

 

5.1.1 Platta karaktärer 

De platta karaktärerna kan i sin tur delas upp i två grupper, agenter och typer. Agenter är platta 

karaktärer då de är underordnade narrativet men fortfarande har möjlighet att reagera på och agera i 

narrativet. Typer har däremot inte den här möjligheten utan kan enbart göra stereotypiska ageranden 

och saknar alltså totalt egen reflektion.57 De platta karaktärerna i perikopen är ängeln i Cornelius 

uppenbarelse (vv 3-6), Cornelius två tjänare och hans förtrogne soldat (vv 7-8, 17-23), Simon 

garvaren (vv 5, 17), de judekristna bröderna från Joppa (vv 23, 45) och slutligen Cornelius släkt och 

vänner som hade församlat sig i väntan på Petrus, (vv. 27, 44-48). Vilken av de två grupperna tillhör 

då de här platta karaktärerna? Ängeln i Cornelius uppenbarelse agerar utifrån Guds vilja, han58 är 

alltså underordnad narrativet. Dock agerar han självständigt i berättelsen, vilket syns genom att han 

agerar i narrativet utan att berättaren på förhand förklarar att Gud har gett honom instruktioner att 

göra detta ingripande. Sådana instruktioner är däremot underförstådda, men i narrativet tycks han 

agera självständigt, om så med Guds välsignelse, vilket gör att han bör betraktas som en agent. En 

liknande betraktelse kan göras om tjänarna och soldaten eftersom det är på Cornelius order som de 

tar sig till Joppa och agerar i sin interaktion med Petrus. Dock agerar de stereotypiskt för vad tjänare 

eller anställda hade gjort för sin chef, följer order, detta gör att jag snarare skulle kategorisera dem 

som typer.   

 Simon garvaren nämns bara i berättelsen, vi får aldrig möta honom. Hans funktion i 

berättelsen är att belysa att Petrus bor med en garvare, alltså en som jobbar med skinn och läder från 

döda djur. Historiekritiskt kan noteras att detta yrke ansågs vara ett orent enligt de judiska 

renhetsföreskrifterna och de som umgicks med garvare blev således också orena. Delvis belyser 

detta att Petrus fortsätter som Jesus att umgås med de utstötta i samhället,59 men det fungerar också 

som ett sätt att förutspå eller uppmärksamma problemet med att inkludera hedningar i den tidiga 

Jesusrörelsen, renhetsföreskrifterna. Dock agerar inte Simon vilket gör att även han är en typ i 

perikopen.  

 Jag vill hävda att de judiska bröderna från Joppa och Cornelius släkt och vänner är också 

typer, eftersom deras reaktioner på narrativet är stereotypiska. Cornelius släkt och vänner har 

kommit till Cornelius för att han bad de, och de talar i tungor när Helig Ande fallar över gruppen. 

                                                 
56  Amit, Yaira, 2001, s.71 -72 

57  Amit, Yaira, 2001, s.72 

58 Ängels kön är inte självklart utskrivet, jag väljer dock att använda manligt pronomen för att benämna varelsen 

eftersom Cornelius benämner ängeln med ”κύριε”, ”herre” i vers 4.  

59 Scholz, Daniel J, “'Rise, Peter, kill and eat': eating unclean food and dining with unclean people in Acts 10:1-11:18”, 

Proceedings (Grand Rapids, Mich), 22, 2002, s. 56 
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Båda är stereotypiska reaktioner på händelserna i berättelsen, och de är således klassiskt platta typer 

i narrativet. Bröderna från Joppa kan dock vara svårare att motivera att de tillhör just gruppen typer 

eftersom dem faktiskt genomgår en förändring i narrativet. När de ser hur även hedningar får Helig 

Ande över sig ändrar de sin åsikt och menar att även hedningar kan döpas in i den tidiga 

Jesusrörelsen. Jag vill dock mena att denna förändring är en stereotypisk reaktion eftersom de möts 

av det gudomliga. Tungotalet är ett tecken på att Gud har frälst hedningarna vilket gör det omöjligt 

för trogna judekristna att motsätta sig en inkludering av hedningar i rörelsen eftersom det skulle 

vara det samma som att gå emot Gud själv. Deras reaktion eller förändrade syn på frågan är 

stereotypisk eftersom det är utifrån deras världsbild den naturliga reaktionen på händelsen.  

 

5.1.2 Gud  

En efter en kommer nu analysen gå igenom de runda karaktärerna i perikopen, jag har valt att börja 

med Gud. Gud har en avgörande roll i narrativet då händelseförloppet är beroende av Guds olika 

ingripanden för att berättelsen skall röra sig framåt. Gud är delaktig i perikopen i; Petrus 

uppenbarelse vv 11-16, i sin indikation till Petrus att männen som kommer är skickade av honom v 

19, när Helig Ande faller över hedningarna i vv. 44-46, man kan också hävda att Gud är med i 

Cornelius vision men att ängeln då representerar Gud i vv 3-6.  

 Tannehill menar att Guds ingripande påtrycker förändringen i berättelsen (att hedningar får 

döpas), men han belyser också att det går att uppfatta Gud i perikopen som att det är enbart genom 

Gud själv som förändringen genomdrivs. Detta just eftersom om Gud inte hade ingripit hade inte 

händelseförloppet fortgått som det gjorde. Tannehill håller med om detta men tonar ner Guds 

avgörande del i förändringen. Han menar alltså att Gud är den viktigaste komponenten i 

förändringen men menar att förändringen inte skulle kunna ske utan de mänskliga komponenterna i 

perikopen,nämligen Petrus och Cornelius.60 Jag vill hålla med Tannehill om detta eftersom Petrus 

och Cornelius visar på reflektion över de upplevelser som de är med om. Petrus funderar över vad 

hans uppenbarelse betyder (v 19) och agerar utefter hur han tolkar den, och Cornelius gör det 

samma med sin uppenbarelse. Han väljer dessutom också aktivt själv, något som är underförstått i 

berättelsen, att döpas, och Petrus väljer att döpa. Med det sagt hade dessa val och agerande inte varit 

möjliga utan Guds ingripande för då skulle fortfarande renhetsbarriärerna ha funnits kvar mellan 

dem.  

 Gud är aktiv i berättelsen i ett flertal olika former, delvis indirekt genom ängeln (vv-3-6), 

som Helig Ande (vv. 19, 44-46) och auditivt och visuellt i Petrus uppenbarelse (vv 11-16). Hur han 

framställer sig själv har signifikans, Cornelius som inte känner till Jesus ännu möts av något som 

                                                 
60 Tannehill, Robert C., 1990, s. 129 
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han känner till, en ängel. Petrus besvarar rösten han hör med Herre vilken kan tyda på att det kan ha 

varit Jesus röst som han hörde, en röst han kände igen. Petrus möttes alltså inte av en ängel, som 

han gör senare i Apostlagärningarna, 12:7-9, och som Cornelius gör, utan av något som han känner 

till.61 Huruvida det faktiskt var Jesus röst som Petrus hörde går inte att avgöra, Petrus skulle troligen 

också besvara en främmande röst från en öppen himmel med ”Herre”. Tydligt är dock att Gud 

presenteras i perikopen utifrån karaktärernas förväntade bild av honom. Cornelius känner till änglar 

och kan då acceptera att det är en av Guds budbärare. Petrus känner till Jesus och den judiska 

Guden och kan alltså acceptera en uppenbarelse från himlen med en talande röst till honom som 

Gud. Slutligen ser bröderna i Joppa tungotal som ett tecken på helig ande och accepterar således 

detta som Gud. Gud är alltså en högst aktiv karaktär i perikopen som anpassar sig efter karaktärerna 

i berättelsen för att på bästa sätt nå sitt mål, hedningarnas inkludering i den tidiga Jesusrörelsen. 

Detta mål nås alltså genom gudomlig vägledning, och Gud är en viktig drivkraft för att kunna 

reformera den tidiga Jesusrörelsens teologi.  

  

5.1.3 Petrus 

Därefter finns Petrus, vilken är en karaktär som läsaren redan känner till när perikopen inleds, alltså 

görs inte någon djupare beskrivning av vem Petrus är. Trots att perikopen inleds med Cornelius är 

det Petrus som är huvudpersonen i narrativet, då det är han som står i centrum för förändringen av 

händelseförloppet62, se förändringen s. 27. I Lukastraditionen möter vi Petrus redan i Luk 5:2 när 

han fortfarande heter Simon och arbetar som fiskare men han får redan i luk 5:8 uppdraget att vara 

Jesus lärjunge och apostel. Petrus, Jesus lärjunge, är således en välbekant karaktär för läsaren. 

Petrus är den karaktär som är med i flest delar av narrativet (enhet 2 – 6), och är således enbart inte 

delaktig i enhet 1, se sida 11. Detta troligen eftersom hans funktion i narrativet inte kräver 

bakgrundsinformation. Den har tidigare redovisats för genom hans lärjungeskap i evangeliet och 

åter i apg 1:8 där Jesus talar om att lärjungarna (Petrus inräknat) skall sprida hans budskap till 

världens yttersta gränser. Petrus är också den mest talande karaktären. Bland annat ges stort 

utrymme åt hans tal i perikopen, hela nio verser, vilket i sin helhet utgör den näst största enheten i 

perikopen (enhet 5). När en dialog eller ett tal presenteras i en berättelse görs det för att poängtera 

dess signifikans63 i händelseförloppet, vilket i sin tur poängterar Petrus signifikans.  

 Petrus tycks också ha ytterligare en signifikans, och detta enbart genom att det är just Petrus, 

för bl.a. Conzelmann föreslår att det kan ha varit Filippos och inte Petrus som var del av det här 

narrativet från början. Detta med hänvisning till att Filippos genomförde det första ”kontroversiella” 

                                                 
61 Pelikan, Jaroslav, Acts. Grand Rapids, Mich.: Brazos Press, 2005, 128 

62 Larsson, Edvin, Apostlagärningarna 1-12. Stockholm: EFS-förl, 1983, s. 229 

63 Amit, Yaira, 2001 s. 109 
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dopet i apg 8:26-40 och skall därefter ha begett sig till just Caesarea.64 Varför skulle då Petrus byta 

ut Filippos i perikopen? Jag vill påstå att det beror på att Petrus har en mer auktoritativ roll i 

Apostlagärningarna än Filippos och att använda just Petrus i denna avgörande episod av 

Apostlagärningarna fungerar då som ett bekräftande av hur viktigt händelseförloppet i perikopen 

faktiskt är. Om Gud är den som uppmanar till förändringen är det Petrus som driver igenom den, 

genom att faktiskt inkludera hedningarna i Jesusrörelsen. Petrus har således också en avgörande roll 

för narrativet och att det är Petrus som driver igenom denna förändring förstärker dess giltighet.  

 Att det är just Petrus och inte Cornelius som får uppenbarelsen om renhetsföreskrifterna är 

också viktigt att poängtera. Cornelius tycks trots allt vara medveten om renhetsföreskrifterna 

eftersom han troligen till stor utsträckning levde efter dem, men inkluderas inte i den judiska kulten 

eftersom han inte var omskuren, och var således fortfarande oren.65 Cornelius bör således varit 

medveten om att han inte är del av det utvalda folket. Cornelius agerar inte för att förändra denna 

dimension, utan han accepterar och respekterar att han inte kan bli en fullständig medlem i den 

judiska kulten. Vi ser dessutom senare i perikopen att det inte är Cornelius som ber om dopet utan 

att det är Petrus som befaller det (v 48). Petrus funktion i det här sammanhanget blir alltså att 

poängtera att förändringen som sker i förhållandet mellan hedningar och judar görs på judarnas 

befallning och inte på hedningarnas önskan. Det är i den judiska traditionen som problemet för 

inkluderingen av hedningarna finns och det är således också judarna som får lösa problemet.  

  

5.1.4 Cornelius 

Slutligen finns Cornelius, en ny karaktär för Apostlagärningarna. Han presenteras som en centurion, 

alltså en av de högst uppsatta officerarna i den romerska armén. I min översättning har hans rank 

översatts enbart till officer eftersom det är den bästa svenska benämningen av vad ordet innebär, se 

sida 11. Vissa menar att Lukas val av Cornelius ämbete fungerar som en återkoppling till Luk 7:1-

10, där karaktären också var en gudfruktig centurion.66 

 Cornelius presenteras som officer över en italiensk bataljon, vilka bestod av ca 600 män.67 

Detta betyder att Cornelius var väldigt framgångsrik inom den romerska armén och representerade 

alltså det förtryck som det judiska folket fick utstå av hedningarna. Just i Caesarea fanns en stor 

befolkning av syrier och det fanns många syrier i den romerska armen, alltså finns det en stor 

sannolikhet för att Cornelius hade syriskt etniskt ursprung. Detta är dock inte något som går att med 

säkerhet bekräfta.68 Perikopen presenterar dock Cornelius med karaktärsdrag som inte stämmer 

                                                 
64 Conzelmann, Hans, 1987, s. 80 

65 Nygren, Anders & Lövestam, Evald (red.), 1988, s. 180 

66 Pervo, Richard I., 2009, s. 265 

67 Larsson, Edvin, 1983, s. 225 

68 Conzelmann, Hans, 1987, s. 81 
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överens med drag som hans officiella position som officer nödvändigtvis förknippas med. Cornelius 

beskrivs som att vara gudfruktig och skall ha gett generöst med allmosor. Detta indikerar att han var 

en av de hedningar som deltog i synagogans gudstjänster, följde de judiska böneriterna och gav 

allmosor till synagogan. Han var alltså en hedning enbart i bemärkelsen att han inte var omskuren, 

men förövrigt kan det antas att Cornelius levde enligt de judiska reglerna.69 Detta är något som Gud 

uppmärksammar genom att ge honom uppenbarelsen som för honom till Petrus som kommer leda in 

honom i total gemenskap med Gud genom Jesus Kristus.  

 Cornelius är en aktiv karaktär eftersom han aktivt agerar i berättelsen, genom hans 

konversation med ängeln (vv 3-6), när han skickar iväg sina tjänare (vv 7-8), och självmant samlar 

sina släktingar hos sig när han väntar vad han anser vara Guds budbärare, Petrus (v 24), m.m.70 

Cornelius kan också varit svår att acceptera eftersom han kom från Caesarea, en stad som var färgad 

av förakt från judiskt håll.71 Detta trots att han skall ha varit gudfruktig, en väldigt god kvalité. 

Dock, om inte Cornelius hade varit så starkt engagerad i att följa Guds vilja, vilket hans agerande i 

narrativet är ett tydligt tecken på (vv 7-8, v 25), då hade inte förändringen i berättelsen kunnat ske, 

eftersom Petrus inte hade haft några hedningar som han kunde inkludera i den Jesusrörelsen. Detta 

eftersom Gud väljer Cornelius på grund av att han är gudfruktig. Gud väljer alltså en hedning som 

han anser vara värdig att inkluderas i rörelsen och eftersom Gud troligen förstår att Cornelius 

gudfruktighet kommer underlätta accepterandet av hans problematiska karaktär som hedning och 

romersk officer för det judiska folket.  

 

5.1.5 Berättaren  

Utöver dessa runda och platta karaktärer i perikopen finns det ytterligare en karaktär, nämligen 

berättaren. Berättaren är en förlängning av författaren där författaren, liksom med de övriga 

karaktärerna, bestämmer hur mycket berättaren vet. Därav är en glimt in i berättarens värld även en 

glimt in i författarens värld.72 Berättaren i perikopen är en extern berättare och som regisserar 

narrativet utan att vara en direkt del av det.73 Hen lånar dock vid olika tillfällen ut sin röst åt 

tillförlitliga karaktärer och tillåter dem vara talespersoner för författaren i narrativet för att tolka 

dess händelseförlopp.74 Något som Petrus får göra i enhet 5 genom sitt tal där han presenterar sin 

tolkning av uppenbarelserna, vilken också representerar författarens tolkning. Mer information om 

författaren och berättarrollen finns i avsnittet om Apostlagärningarna på s. 10.   

 

                                                 
69 Nygren, Anders & Lövestam, Evald (red.), 1988, s. 180 

70 Nygren, Anders & Lövestam, Evald (red.), 1988, s. 184 

71 Scott, J Julius Jr, “The Cornelius incident in the light of its Jewish setting”, s. 478 

72 Amit, Yaira, 2001, s. 101-102 

73 Amit, Yaira, 2001, s. 94 

74 Tannehill, Robert C.,1990, s. 107 
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5.2 Struktur  

I avsnittet översättning och enhetsindelning finns min de enheter som jag strukturerat texten efter 

vilka jag kommer hänvisa till i min analys av struktur i narrativet genom Amits förändringsmetod. 

Amits metod innebär att identifiera narrativets inledning, konflikt, förändring, upplösning och 

avslutning. Metoden har Amit visualiserat genom en graf som syns nedan, illustration 1.75 Den 

strukturella analysen genom Amits metod kommer alltså identifiera vilken funktion de olika delarna 

i perikopen har. Jag kommer kombinera metoden med att identifiera vilka allmänna narrativa 

nycklar som presenteras i händelseförloppet.  

 

5.2.1 Inledningen  

Första enheten fungerar som berättelsens exposition, eller inledning som jag har valt att kalla det. 

Här presenteras bakgrundsinformationen som är nödvändig för läsaren att veta när hen ger sig in i 

berättelsen.76 Läsaren får här reda på vem Cornelius är, en karaktär som tidigare inte varit med i 

Apostlagärningarnas berättelse, och varför han skickar efter Petrus som i sin tur kommer ta sig till 

Cornelius i Caesarea.  

 Händelseförloppet utspelar sig under fyra dagar i kronologisk ordning, och enhet 1 utspelar 

sig under en kort episod under första dagen. Här presenteras den nya karaktären Cornelius och 

platsen där majoriteten av perikopen utspelar sig. Han beskrivs vara gudfruktig, vilken den tänkta 

läsaren bör förstå som ett tecken på att han har närmat sig ett medlemskap bland Guds folk i så lång 

utsträckning som det är möjligt för honom77, på grund av hans hedniska etnicitet. Både tiden som 

Cornelius får sin uppenbarelse, vid nionde timmen, alltså kl. tre på eftermiddagen, och att dess 

tydlighet (v 3) poängteras av Lukas, är till för att verklighetsförankra uppenbarelsen och göra den 

verklighetstrogen. Att Cornelius böner har stigit upp till Gud är kopplat till föreställningen om att 
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offerrök stiger upp till Gud. Bön och allmosor ansågs dock inom visa judiska rörelser som viktigare 

än fysiska offergåvor.78 Uttrycket tycks dock finnas där för att förutspå att Gud nu har tagit sig an 

även hedningarna som sitt folk, då Gud har tagit emot en hednings offergåvor i form av böner och 

allmosor. 

 

5.2.2 Konflikten 

I nästa enhet inleds konflikten i berättelsen. Det är genom Petrus uppenbarelse som konflikten 

presenteras, detta genom ett dilemma för Petrus som är en troende jude. Problemet är vad som 

uppenbarelsen syftar till när traditionen av renhetsföreskrifterna avvisas av Gud, som var den som 

först föreskrivit dem.  

 Enhet 2 utspelar sig främst under Petrus uppenbarelse. Taket var ett naturligt ställe att dra sig 

tillbaka och be på för Petrus, då husen i Mellanöstern vid den här tiden oftast hade platta tak med ett 

räcke runtom. Det var alltså en plats där han kunde få vara ifred när han bad. Petrus skall ha gått 

upp på taket vid sjätte timmen, alltså kl 12:00, vilket inte är en vanlig bönetid, men morgonbönen 

kunde skjutas upp till middagstid.79 Att himlen öppnar sig i Petrus uppenbarelse är ett tecken på att 

uppenbarelsen kommer från himlen, och ordningsföljden som djuren räknas upp i är traditionell och 

härstammar från gamla testamentet.80 Konflikten som uppstår för Petrus i uppenbarelsen är när han 

blir ombedd att slakta och äta, vilket han ser som en prövning från Gud.81 Något som det däremot 

inte är och Petrus får således fundera över vad uppenbarelsen verkligen innebär i v 17, enhet 3. 

Pervo menar att den här funderingen har en narrativ funktion att leda läsaren från frågan om mat 

och över till frågan om hedningar.82 Som Miller poängterar i sin artikel: om Gud nu har 

tillkännagivit slutet av den judiska lagen har också barriären för hednamissionen brutits.83  

 Utöver detta visar det sig här att Gud använder sig av en dubbel uppenbarelse, vilken 

innebär att Petrus uppenbarelse inte är fullständig utan Cornelius uppenbarelse. Denna kommer 

presenteras för Petrus av tjänarna och sedan av Cornelius själv, vilket gör att han kan få en 

fullständig bild av vad hans uppenbarelse faktiskt innebar.84 

  

5.2.3 Förändringen 

Konflikten menar Tannehill fortskrider till enhet 4 när Petrus har träffat Cornelius och gör först sin 
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tolkning i v 28, där Tannehill menar att förändringen infinner sig.85 Något som bland annat Pervo 

tycks hålla med om, då han menar att klimaxen som han finner i vv 44-48, ter sig onödigt då Petrus 

tycks redan ha beslutat sig om att döpa hedningarna.86  

 Jag tenderar att hålla med Pervo om att klimaxen framstår som onödig, i relation till 

förändringen i perikopen men. Jag ifrågasätter både Pervo och Tannehill angående när förändringen 

verkligen sker. Detta med hänvisning till enhet 3 och den judiska kulturen. I avsnittet om judisk 

kultur och renhetsföreskrifter syns det att det finns en giltig anledning för Petrus att inte släppa in 

hedningarna i sitt hem enligt judisk kultur, att deras gästfrihet enbart sträckte sig till andra judar,87 

eftersom hedningarna skulle föra med sig orenhet i hemmet.88 För mig går inte Tannehills argument 

ihop med att Gud använder sig av en dubbel uppenbarelse, där betydelsen skall avslöja sig när de 

båda uppenbarelserna kombineras, med att förändringen sker först i v 28. Petrus får faktiskt reda på 

budskapet genom att han får höra Cornelius uppenbarelse av hans tjänare redan i v 22, och har 

således fått andra delen i pusslet som besvarar hans fråga om vad hans egna uppenbarelse betyder. 

Att Petrus då skulle vänta med att besluta sig eller inse den verkliga betydelsen av uppenbarelserna 

tills först när han träffar Cornelius, som Tannehill menar, framstår ogrundat. Cornelius gör inget 

direkt i Petrus och Cornelius möte (vv 24-27) innan v 28 som skulle kunna korrelera med 

uppenbarelsen. Han faller på knä inför Petrus och har bjudit in sin familj och sina vänner i huset. 

Han visar på vördnad inför vad han anser vara Guds budbärare, en vördnad som är kopplad till hur 

Cornelius har uppfattat sin egen uppenbarelse, men ger inte Petrus någon ny information angående 

sin.  

 Om Tannehill däremot hade påstått att förändringen sker först när Petrus har fått höra 

uppenbarelsen från Cornelius själv, hade jag kanske kunnat acceptera hans argument att 

förändringen sker senare i perikopen. Detta hade både korrelerat med idén om den dubbla 

uppenbarelsen och med idén om att Petrus behöver träffa Cornelius först för att inse vad sin 

uppenbarelse betyder. Detta gör inte Tannehill eftersom Cornelius berättar om sin uppenbarelse 

först efter att Petrus har uttalat sig om att ingen människa är oren eller ohelig (v 28). Det är således 

omöjligt att Petrus förändring skulle komma efter Cornelius återberättelse om sin uppenbarelse 

eftersom Petrus redan har uttalat sig i frågan. Jag menar alltså att förändringen omöjligt kan ske i v 

28 eller senare, eftersom uppenbarelsen skall vara en dubbel uppenbarelse och betydelsen bakom de 

båda kan således enbart avslöjas genom att de båda kombineras. Information som inte är hämtad 

från någon av uppenbarelserna kan således inte avslöja uppenbarelsernas betydelse, och kan då inte 

heller leda till förändring.  
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 Jag menar att den verkliga förändringen sker redan i v 23 när Petrus bjuder in de hedniska 

tjänarna i huset där han bor. Han har nämligen fått den information som han behöver i v 22 genom 

tjänarna som återberättar Cornelius uppenbarelse för honom. Dessutom har Helig Ande försäkrat 

honom om att tjänarna är skickade av Gud i v 20, Petrus kan lita på det dem säger. Den dubbla 

uppenbarelsens betydelse avslöjar således sig själv för Petrus när tjänarna berättar Cornelius 

uppenbarelse för honom. Han uttalar sig inte om vad betydelsen av uppenbarelserna är förrän i v 28, 

det har Tannehill rätt i, men han släpper in hedningar i sitt hem. Detta gick uppenbart emot de 

judiska renhetsföreskrifterna vilket således vittnar om ett nytt förhållningssätt till dessa 

föreskrifter.89  

 

5.2.4 Upplösningen 

Efter förändringen kommer upplösningen enligt Amits metod, som presenterar resultatet av 

förändringen.90 Detta menar jag utifrån var jag finner den verkliga förändringen vara, återfinns i 

enhet 4, 5 och nästan hela enhet 6. Mängdmässigt ser vi att ett stort fokus läggs just på 

upplösningen vilket belyser hur viktig den här delen av berättelsen är. Detta eftersom förändringen 

har skett i Petrus, en av perikopens huvudkaraktärer, tillika den karaktär som läsaren hittills främst 

har fått följa i Apostlagärningarna, men som tidigare nämnts inte tycks ha gjort denna förändring 

offentlig ännu. Upplösningens uppgift blir således att beskriva hur förändringen offentliggörs och 

vilka implikationer som den ger.  

 I fjärde enheten sker den tredje repetitionen av Cornelius uppenbarelse i perikopen och 

Petrus repeterar indirekt sin uppenbarelse i samma enhet (v 28). Dessa repetitioners narrativa 

funktion är att betona dess signifikans genom att förlänga narrativet.91 Att Cornelius faller på knä 

framför Petrus är ett tecken på att han ser Petrus som någon som är sänd från Gud, och hälsar då 

honom som en gudom.92 Detta tycks vara ett tecken på att Cornelius tar sin uppenbarelse på största 

allvar, vilket återigen betonar Cornelius fromhet. Att Petrus dessförinnan går in i huset indikerar 

också ett förändrat förhållande jämte hedningarna å Petrus sida. Att gå in i ett hem är det samma 

som att bli deras gäst vilket i regel inte bara innebär en sovplats utan också delade måltider, vilket 

innan förändringen inte skulle vara möjlig. Detta indikerar att har Gud proklamerat att ingen är oren 

och judar och hedningar kan således umgås fritt med varandra.93 Något som inte hade varit möjligt 

om Petrus inte hade insett vad hans vision innebar innan han träffat Cornelius. Detta blir alltså ännu 

en indikator på att förändringen lär ha skett innan Petrus kom till Caesarea. Dess narrativa funktion 

                                                 
89  Scott, J Julius Jr, ”The Cornelius incident in the light of its Jewish setting”, s. 477 

90 Amit, Yaira, 2001 s.47 

91 Amit, Yaira, s. 108 

92 Pervo, Richard I., 2009, s. 273 

93 Tannehill, Robert C., 1990, s. 136 
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är således att förklara hur de judekristna bröderna kunde acceptera inkluderingen utan att 

åtminstone ifrågasätta den, vilket tycks återkopplas till i v 47 där Petrus poängterar att hans beslut 

inte går att ifrågasätta.  

 Offentliggörandet av förändringen tycks göras successivt. Först presenterar Petrus sin tanke 

om hedningarna i v 28, sedan förklarar han denna tanke i relation till den tidiga Jesusrörelsen i sitt 

tal i enhet 5 (vv 34 – 43), och sedan slutligen när han ställer sin retoriska fråga och presenterar 

implikationen av förändringen, hednadopet, i v 47. Att Petrus inför sina bröder stiger in i hemmet 

tycks däremot också vara ett offentliggörande (v 25), om än en indirekt sådan, likaså att han bjuder 

in hedningar i bostaden han bor i (v 23). 

  

5.2.5 Avslutningen 

Avslutningen i perikopen är oväntat kort. Den innehåller enbart en halv vers, vv 48b, som binder 

samman berättelsen med att hedningarna bad Petrus stanna kvar hos dem ett par dagar. Att 

hedningarna ber Petrus att stanna ett par dagar stämmer överens med den grekisk-romerska 

gästfrihetskulturen, då man till skillnad från i den judiska kulturen ofta tog emot gäster under ett 

flertal dagar.94 Efter det beskrivs dock inte hur Petrus vistelse hos de nyblivna hednakristna i 

Caesarea var, utan Apostlagärningarna går vidare till att beskriva hur händelserna i Caesarea 

mottogs av bröderna, apostlarna, i Jerusalem. Apostlagärningarna lämnar i v 48b Ceasarea och vi 

hör inte från Cornelius igen, en av perikopens huvudkaraktärer. Jag menar således att v 48b 

avrundar narrativet för att sedan gå in i ett annat narrativ som beskriver följderna av apg 10:1-48.   

 

5.3 Sammanfattande slutsatser  

Det kulturhistoriska perspektivet avslöjar att genom att Petrus släpper in hedningar i sitt hem 

genomför han ett indirekt offentliggörande av förändringen. Författaren talar då om för den samtida 

läsaren att barriärerna mellan hedningar och judar inte existerar längre. Jag kallar detta för ett 

indirekt offentliggörande av förändring eftersom Petrus inte uttalar sig i frågan. Däremot genom att 

han faktiskt släpper in hedningar i sitt hem så berättar författaren för läsaren att Petrus har 

genomgått en inre förändring. Den här förändringen som sker inom Petrus kommer han senare 

offentliggöra för sin omgivning, och detta gör han i v 28. Det kulturhistoriska perspektivet är alltså 

även avgörande för att förstå perikopens struktur.  

 Gud är den karaktär som möjliggör händelseförloppet genom sina ingripanden, i form av 

uppenbarelser, men det är Petrus som genomför syftet med uppenbarelserna. Petrus gör detta genom 

att han offentliggöra det förändrade förhållningssättet till hedningarna och genomföra dopet av 
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Cornelius och hans familj och vänner. Det är dessutom viktigt att nämna att dopet inte sker på 

hedningarnas önskan eftersom de inte uttalar sig i frågan i perikopen, utan det är Petrus, en jude 

som ”befaller” hednadopet, vilket innebär inkluderingen av hedningarna. Viktigt att komma ihåg 

från analysen är alltså att förändringen är beroende av människor. Gud överlåter alltså ansvaret av 

förändringen till människan. Det är det judiska folket, representerade av Petrus, som får ta beslutet 

huruvida hedningarna skall inkluderas i den tidiga Jesusrörelsen. Gud möjliggör således 

förändringen men det är en människa, Petrus, som genomdriver den. Ett beslut som sedan fungerar 

som bibliskt motiv för den pluralistiska kristna rörelsen som vi känner till idag. 

 

6. Sammanfattning 

I analysen av apg 10:1-48 har det visat sig att perikopen är avgörande för Apostlagärningarnas fulla 

narrativ, vars syfte tycks vara att Jesus speciella frälsning till det judiska folket även innefattar 

hedningarna, och beskriver hur missionsverksamheten rör sig till dem och deras frälsning genom 

Jesus Kristus. Före perikopen har en önskan om att inkludera hedningarna i den tidiga Jesusrörelsen 

uttryckts både i Lukasevangeliet och Apostlagärningarna men ett hinder för att realisera detta 

existerar. Detta hinder är de judiska renhetsföreskrifterna vilka innebär att hedningar är orena och 

att deras orenhet kan smitta judar om de umgås. Hur hårt hållna dessa renhetsföreskrifter verkligen 

var skiftade mellan individer och trosinriktningar, men något som var säkert var att hedningar var 

orena och kunde då omöjligt inkluderas i Jesusrörelsen och Guds folk. Det är ett problem som löser 

sig i perikopen, vilket också för med sig konsekvenser i form av stora sociala reformer, för att 

hedningarna skall kunna bli inkluderade i den tidiga Jesusrörelsen. 

 I den historiska bakgrundsanalysen syns det att författaren har format narrativet utifrån sin 

samtid vilket färgar hur perikopen framställs. Detta syns i de litterära metoder som Lukas har valt 

att använda sig av för att föra fram sin agenda. I den retoriska jämförelsen avslöjas det att perikopen 

har använt sig av grekisk-romerska strategier för att skapa en så kallad foundational myth. Att 

perikopen använder sig av dessa strategier är för att efterlikna det politiska inslaget i strategierna för 

att rättfärdiggöra sin agenda. Foundational myths i det grekisk-romerska sammanhanget användes 

ofta för att rättfärdiggöra ockupationer, där olika folk möts. Vilket är precis vad perikopen försöker 

göra, rättfärdiggöra en ”ockupation” av hedningar i Jesusrörelsen, vilket innebär att judar och 

hedningar kommer mötas och behöva samexistera.95 Lukas skrev perikopen med en teologisk 

agenda, men denna agenda har institutionella konsekvenser och kräver således politiska strategier 

för att kunna rättfärdigas. Att Lukas har valt att strukturera berättelsen på det här sättet avslöjar att 

den kommer användas för att genomdriva sociala reformer i samhället som inte enbart kommer få 
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teologiska implikationer, eller användas som argument för reformer som redan har genomdrivits. 

Detta är sociala reformer i det judiska samhället som delvis är uppbyggt kring renhetsföreskrifterna, 

vilka är ett hinder för att Lukas agenda att inkludera hedningar i den tidiga Jesusrörelsen skall 

kunna genomdrivas. Perikopen har alltså en dimension vars funktion är som propaganda i en 

kyrkopolitisk debatt. Vilken i sin tur avslöja hur känslig den här övergången var i sin samtid och 

vilken omställning det måste ha varit både för judar och hedningar. Han gör det också genom att 

använda sig av imitation av andra skönlitterära verk för att skapa emotionella kopplingar till 

karaktärerna i händelseförloppet. Lukas presenterar alltså perikopen genom olika antika litterära 

metoder för att gynna sitt eget syfte, inkluderingen av hedningar. 

 Problemet med att genomföra en inkludering av hedningar i den tidiga Jesusrörelsen har sitt 

ursprung i de judiska renhetsföreskrifterna, som är sammanflätade med idén om att det judiska 

folket är ett utvalt folk med en speciell koppling till Gud. I avsnittet om judiska renhetsföreskrifter 

och kultur syntes det att hedningar ansågs vara orena och umgänge med hedningar gjorde judar 

orena96, vilket i sin tur bröt mot Guds lagar och konsekvenserna av detta var inte positiva. 

Problemet med att inkludera hedningarna var alltså hur detta skulle kunna göras utan att det 

samtidigt bröt mot de regler som hade förordnats från Gud. Den enda som har verklig auktoritet att 

ändra på dessa föreskrifter är Gud själv. Gud gör detta genom att en dubbel uppenbarelse, en till en 

hedning, Cornelius, och en till Petrus, sin lärjunge och apostel. Det är i Petrus uppenbarelse som 

problemet i perikopen avslöjar sig. Det är tydligt eftersom Lukas tidigare har presenterat Guds 

önskan om att inkludera hedningarna i Jesusrörelsen, i kombination med den samtida uppfattningen 

av renhet. I Petrus uppenbarelse ser han att rena och orena djur kommer till honom från himmeln. 

När det kom till vad man fick och inte fick äta var de judiska renhetsföreskrifterna väldigt strikta 

och bland de viktigaste renhetsföreskrifterna. När då Gud tar bort renhetsföreskrifterna som är 

kopplat till mat tar Gud samtidigt bort alla hinder som kan finnas till grund för att skilja på 

hedningar och judar.97 Detta öppnar alltså upp möjligheten för att hedningar skall kunna ta del av 

frälsningen och bli en del av den tidiga Jesusrörelsen. 

 Petrus uppenbarelse fungerar som en symbol för det som separerar hedningar och judar. Han 

förstår däremot inte detta förrän han träffa Cornelius tjänare och få höra om hans uppenbarelse.  

Förändringen sker direkt därefter när Petrus släpper in hedningarna i hans hem, eftersom detta går 

emot de renhetsföreskrifter som Petrus tidigare har förhållit sig till. Den judiska gästfrihetskulturen 

är riktad till judar och inte hedningar. Det var komplicerat för hedningar att få samma gästfrihet som 

judarna eftersom detta skulle göra judarna som tog emot dem orena. Gud har alltså genom 

uppenbarelserna tagit bort det som skiljer på hedningar och judar, genom att ta bort 
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renhetsbarriärerna. Perikopen presenteras således utifrån samtida kulturella föreskrifter. 

 Vilken karaktär är det som driver igenom den verkliga förändringen är en fråga som har 

diskuterats i sekundärlitteraturen. Jag har valt att hålla med Tannehill om att Gud är den största 

anledningen till att förändringen sker men att också de mänskliga karaktärerna har en avgörande roll 

för förändringen.98 Guds ingripanden i perikopen är det som möjliggör händelseförloppet, men 

Guds ingripande kräver också att människor skall agera på det budskap som Gud förmedlar. Utan 

att både Petrus och Cornelius väljer att agera på sina uppenbarelser hade inte förändringens 

konsekvenser infunnit sig. Det är dock Petrus som pusslar ihop uppenbarelserna och det är således 

han som genomdriver den förändring som Gud möjliggör och vill få uppfylld i sin rörelse. Att det är 

Petrus som sätter ihop uppenbarelserna betyder att det är judarna som befaller hedningarnas 

inkludering, v 48, istället för att de inkluderas på hedningarnas egna önskan. Inkluderingen sker 

således på judarnas villkor. Gud kommer dock till Petrus försvar i vv 44-46 genom att Helig Ande 

kommer över hedningarna så att de talar i tungor och prisar Gud. Det här blir som en bekräftelse för 

de judekristna bröderna som är där, att det som Petrus säger är sant. Ett klimax som dock framstår 

onödigt eftersom Petrus redan offentliggjort sin åsikt i frågan i v 28, men det är troligen ett sätt för 

författaren att bekräfta att Petrus tolkning är riktig.   

  Genom den historiska bakgrundsanalysen har författarens intentioner tydliggjorts och 

kontextualiserat perikopen. Perikopen presenteras på en mängd olika nivåer, de som jag lyckas 

finna är de litterära metoder som Lukas har använd, genom samtida kulturella föreställningar och 

genom historisk symbolik. Den litterära analysen har också avslöjat hur perikopen är presenterad i 

from av vilka karaktärer som agerar och hur berättelse är strukturellt utformad. Tydligt är att 

perikopen är utfromad med Petrus, juden som den mänskliga drivande kraften. Han får driva 

igenom Guds önskan i perikopen, perikopen presenteras alltså utifrån ett mänskligt perspektiv där 

det är en människa som får driva igenom förändringen. Dessa två perspektiv, det historiska och det 

litterära, samverkar i perikopen, vilket bland annat syns när Petrus lämnar Joppa. Han representerar 

då den tidiga Jesusrörelsen som lämnar det traditionellt judiska och ingår i samexistens med 

hedningar, genom hans intåg i Caesarea. Där den historiska bakgrundsanalysen och den litteära 

analysen tillsammans skiner ljus över hur perikopen presenteras, genom symbolik, struktur, litterära 

metoder, karaktärer och samtida kulturella föreställningar. 

 

6.1 Slutsatser  

För att besvara frågan hur apg 10:1-48 presenteras krävs en historisk bakgrundsanalys, eftersom 

texten var skriven i ett visst sammanhang och är anpassad efter detta sammanhang. En samtida 
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läsare hade förkunskaper om detta sammanhang genom sin allmänbildning. Allmänbildning är 

föränderlig efter det samhälle som man lever i och den moderna läsaren har således inte tillgång till 

samma förförståelse. Den historiska bakgrundsanalysen har alltså avslöjat narrativa nycklar och 

strukturer som författaren har använt sig av för att föra fram sin agenda. Perikopen presenteras 

bland annat genom två olika litterära metoder samtidigt. Den presenteras genom Foundational 

myths strategier, vars funktion är som politisk propaganda för hedningarnas inkludering i den tidiga 

Jesusrörelsen. Dessutom presenteras perikopen efter skönlitterär imitation, vars funktion tycks vara 

att skapa ett emotionellt band till karaktärerna som gör att läsaren även på ett känslomässigt plan 

uppfattar en inkludering av hedningar som rättfärdig. Genom att skapa associationer till andra kända 

verk och karaktärer i den antika världen. De två städerna i perikopen fungerar som symboler för 

hela narrativet, att gå från det traditionellt judiska (Joppa) till det hedniska (Caesarea).  

 Jag har genom det historiska perspektivet i min litterära analys kommit fram till att 

förändringen i perikopen sker redan i v 23. Problemet som gjorde att hedningar inte har kunde 

inkluderas i den tidiga Jesusrörelsen har tagits bort av Gud, vilket Petrus förstår när han möter 

Cornelius tjänare. Den barriär som gjorde att hedningarna inte tidigare kunde inkluderas i 

Jesusrörelsen utgjordes av att renhetsföreskrifterna har lagts åtsidan och även hedningarna har 

samma möjlighet att inkluderas i det förbund som slutits mellan Gud och det judiska folket. Lagen 

är alltså fortfarande gällande, det är enbart renhetsföreskrifterna, det som har separerat judar från 

hedningar, som har upplösts. Gud är den som möjliggör förändringen, men den förändringen kräver 

Gud att människor genomdriver. Petrus och Cornelius är de som behöver agera för att förändringen 

skall kunna genomföras. Deras två delade uppenbarelser behöver enas, precis som det judiska och 

hedniska folket. Petrus är den som kopplar samman den två delade uppenbarelsen, det är således 

judarna som inkluderar hedningar och inte hedningarna som inkluderar sig själva. Petrus har således 

en avgörande roll i narrativet, han är den som genomdriver Guds vilja och tar första steget mot den 

etniskt pluralistiska kristendomen vi känner till idag.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

7. Bibliografi  

7.1 Texturgåvor och översättningar  

Aland, K. m.fl. The Greek New Testament , fjärde upplagan, Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 

2012.  

 

Bibelsällskapet, Bibel 2000, bibelkommissionens översättning, Örebro: Svenska bibelsällskapet och 

Libris förlag, 2000.  

 

The new English Bible. The New Testament, 2. ed. London, 1970  

 

7.2 Referenslitteratur  

Walter Bauer och Frederick William Danker m.fl. , A Greek-English lexicon of the New Testament 

and other early Christian literature, 3 ed. Univ. of Chicago Press, 2000  

 

David Noel Freedman, editor in chief ; associate editors Gary A. Herion ... ; managing editor Astrid 

B. Beck, The Anchor Bible dictionary, 1 ed. Doubleday, 1992 

 

Heikel, I. & Fridrichsen, A. Grekisk-svensk ordbok till nya testamentet och de apostoliska fäderna – 

univeristetstrykeriet, Uppsala, 2010 

 

Henry George Liddell och Robert Scott, A Greek - English Lexicon, Oxford, Clarendon Press, 1968  

 

Metzger, B.M. A Textual Commentary On The Greek New Testament , United Bible Societies, 1971 

 

7.3 Sekundärlitteratur 

Amit, Yaira, Reading biblical narratives: literary criticism and the Hebrew Bible. Minneapolis,: 

Fortress Press, 2001  

 

Arterbury, Andrew E, “The ancient custom of hospitality: the Greek novels, and Acts 10:1-11:18”, 

Perspectives in Religious Studies, 29 no 1 Spr 2002, p 53-72    

 

Barrett, C. K., A critical and exegetical commentary on the acts of the apostles. Vol. 1, Preliminary 

introduction and commentary on Acts I-XIV. Edinburgh, 1994 

 



 

38 

 

Brant, Jo-Ann A., Hedrick, Charles W. & Shea, Chris (red.), Ancient fiction [Elektronisk resurs] the 

matrix of early Christian and Jewish narrative. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2005 

 

Conzelmann, Hans, Acts of the Apostles: a commentary on the Acts of the Apostles. Philadelphia: 

Fortress Press, 1987 

 

Davies, Paul E. “Reviewed work: Studies in the Acts of the Apostles by Martin Dibelius”, Heinrich 

Greeven, Mary Ling, The Journal of Religion, Vol. 37, No. 2 (Apr., 1957), p. 136 

  

Kazen, Thomas,Jesus and Purity Halakhah: Was Jesus Indifferent to Impurity? (Coniectanea 

Biblica. New Testament Series) [Elektronisk resurs]. Eisenbrauns, 2010 

 

Larsson, Edvin, Apostlagärningarna 1-12. Stockholm: EFS-förl, 1983 

 

Miller C. A., “Did Peter's Vision in Acts 10 Pertain to Men or the Menu?”, Bibliotheca Sacra 159 

(635, 2002) 302-317   

 

Mitternacht, Dieter & Runesson, Anders (red.), Jesus och de första kristna: inledning till Nya 

testamentet. Stockholm: Verbum, 2007 

 

Munck, Johannes, Albright, William Foxwell & Mann, Christopher Stephen (red.), The acts of the 

apostles: introduction, translation and notes. 1. ed. Garden City, N.Y.: Doubleday, 1967 

 

Nygren, Anders & Lövestam, Evald (red.), Tolkning av Nya testamentet: [ett kommentarverk i elva 

band]. 5, Apostlagärningarna : tolkning. Stockholm: Verbum, 1988 

 

Padilla, Osvaldo, ”Review of Alexander, Loveday. Acts in its ancient literary context: a classicist 

looks at the Acts of the Apostles”, Bulletin for Biblical Research, 20 no 2 2010, p 277-279  

 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~rfh||jdb~~rfhjnh||ss~~JN


 

39 

 

Parsons Mikeal C. (Mikeal Carl), “'Nothing defiled AND unclean': the conjunction's function in 

Acts 10:14”, Perspectives in Religious Studies, 27 no 3 Fall 2000, p 263-274  

 

Parsons, Mikeal Carl & Pervo, Richard I., Rethinking the unity of Luke and Acts. Minneapolis: 

Fortress Press, 1993 

 

Pelikan, Jaroslav, Acts. Grand Rapids, Mich.: Brazos Press, 2005 

 

Pervo, Richard I., Acts: a commentary. Minneapolis: Fortress Press, 2009 

 

Pervo, Richard I., Profit with delight: the literary genre of the Acts of the apostles. Philadelphia: 

Fortress Press, 1987 

 

Pervo, Richard I., The mystery of Acts unraveling its story. Johanneshov: MTM, 2016 

 

Rhoads, David M. & Michie, Donald, Mark as story: an introduction to the narration of a gospel. 

Philadelphia, 1982 

 

Sanders, Ed Parish, Jewish law from Jesus to the Mishnah: five studies. London: SCM, 1990 

 

Scholz, Daniel J, “'Rise, Peter, kill and eat': eating unclean food and dining with unclean people in 

Acts 10:1-11:18”, Proceedings (Grand Rapids, Mich), 22, 2002, p 47-61   

 

Scott, J Julius Jr, “The Cornelius incident in the light of its Jewish setting”, Journal of the 

Evangelical Theological Society, 34 no 4 Dec 1991, p 475-484   

 

Soards, Marion L, “Review of Parsons, Mikeal C. (Mikeal Carl). Rethinking the unity of Luke and 

Acts”, Interpretation, 49 no 4 Oct 1995, p 426-427  

 

Tabb, Brian J, “Review of Walton, Steve, Reading Acts Today: Essays in Honour of Loveday C. A. 

Alexander”, Themelios, 37 no 1 Apr 2012, p 83-85  

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU
javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AU
javascript:__doLinkPostBack('','mdb~~rfh||jdb~~rfhjnh||ss~~JN


 

40 

 

 

Tannehill, Robert C., The narrative unity of Luke-Acts: a literary interpretation. Vol. 2, The Acts of 

the Apostles. Philadelphia: Fortress Press, 1990 

 

Tannehill, Robert C., The shape of Luke's story: essays on Luke-Acts. Eugene (OR): Cascade 

Books, 2005 

 

Wilson, Benjamin R, “Jew-Gentile Relations and the Geographic Movement of Acts 10:1-11:18”, 

The Catholic Biblical Quarterly, 80 no 1 Jan 2018, p 81-96   

 

Wilson, Walter T, “Urban legends: Acts 10:1-11:18 and the strategies of Greco-Roman foundation 

narratives”, Journal of Biblical Literature, 120 no 1 Spr 2001, p 77-99    

 

7.3.1 World wide web 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/kristendom hämtad: 

18-04-17 kl. 11:06 

 

https://www-ne-se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/historiografi hämtad: 

18-04-17 kl. 14:16 

 

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/04/05/christians-remain-worlds-largest-religious-group-

but-they-are-declining-in-europe/ hämtad: 18-05-04 kl. 11:02 

 


