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«Ved apostlenes hender ble mange tegn og under gjort i folket. Alle holdt trofast 
sammen i Salomos søylehall.» (Apg 5,12). Guds kraft var tilstede i apostlenes liv. 
Menneskets kraft var ikke tilstrekkelig for å gjøre de tingene de gjorde. De var 
samstemte og holdt seg trofast sammen med hverandre, fordi Gud virket i dem. Folk 
strømmet til dem, og ville til og med at bare skyggen av Peter skulle falle på dem, så de 
kunne bli friske. Folk tømte hjemme sine og la de syke ut på gaten for å bli helbredet 
(5,13-16). Guds kraft var tilstede, og vi trenger denne kraften! 

Apostlene fortsatte å gjøre de tingene som Jesus gjorde, og dette førte til at de 
skriftlærde ble rasende (5,17). Men apostlene stod fram i Den Hellige Ånds kraft, og var 
ikke redde for konsekvensene. Dette er Guds ord til oss, så vi skal se hvordan livet med 
Gud skal være. «Jeg fant dine ord og spiste dem, dine ord ble til fryd for meg og til 
glede for mitt hjerte» sier Jeremia om Guds ord (Jer 5,16). 

Men som en reaksjon på at Gud viste sin kraft, så våknet Satan og forfølgelsen kom. 
«Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere» hadde Jesus sagt til dem (Joh 15,20). 
Så apostlene ble satt i fengsel. Men ingen kunne binde DHÅ, og det som hadde blitt 
lovet apostlene var jo nettopp at de skulle få kraft i det DHÅ kom over dem. Og det kom 
en engel og satte dem fri fra fengselet. Da kunne ikke disiplene gjøre noe annet enn å 
gå ut morgenen etter og fortsette å fortelle folk om Jesus. Her var det ingen oppskrift 
som fulgte menneskelige planer og tanker, men det var Guds ledelse og kraft som var 
over livene deres. 

Når de religiøse myndighetene skulle ta apostlene inn igjen, så turte de ikke å bruke 
makt fordi de var redde for hva folket kunne gjøre. Folket hadde nemlig sett den kraften 
som var over apostlene. Når Rådet forhørte apostlene om hvorfor de fortsatte å fortelle 
om Jesus, så begynte Peter med å svare dem: «Vi skal lyde Gud mer enn 
mennesker.» (5,29). 

Da rådslo de religiøse lederne med hverandre, og de tenkte på å få apostlene drept. 
Men den skriftlærde Gamaliel advarte de andre mot å være for harde mot apostlene, for 
de kunne ikke være helt sikker på om Gud var med apostlene eller ikke. De andre var 
enige, men apostlene ble likevel pisket. Til tross for det var ikke apostlene nedbrutt, 
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men de gledet seg over å bli gjort verdige til å lide for Jesu skyld. De så på det som en 
ære å tjene Gud (5,41). Dette var fordi de hadde DHÅs kraft over seg. Og videre står det 
at «(…)de lot seg ikke stanse. Både i tempelet og i hjemmene underviste de dag etter 
dag og forkynte evangeliet om at Jesus er Messias.» (5,42). Gud kan gjøre det samme i 
dag. 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Hvordan ble disiplene satt fri fra fengselet og hva fikk de beskjed om å gjøre? På 
hvilken måte står dette i kontrast til det de religiøse lederne hadde beordret dem å 
gjøre? 

• Hvordan ble de religiøse lederne påvirker av å høre om at apostlene hadde «rømt» 
fra fengselet? Hva burde de ha lært av dette? 

• Det høye råd belaget seg på sin menneskelige kunnskap. Hvordan er det 
forskjellige fra måten apostlene lot seg lede? 

• Hva tenker du om den avventende taktikken til fariseeren Gamaliel? 


