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Folkeopstondi
Qstro
ApG I4.ll-18:
Da folk s6, hvad Paulus havde gjort, ribte de hojt pi lykaonisk: >Guderneer i menneskeskikkelsekommet ned til
os!< Og de kaldte BarnabasZeus og Paulus Hermes, fordi
det var ham, der fgrte ordet. Prrestenved Zeustemplet uden
for byen kom hen til byporten med tyre og kranse og ville
ofre sammen med folkemrengden.Da apostleneBarnabas
og Paulus horte det, flrengedede deres kapper, styrtedeind
i folkemrengdenog ribte: >Menneskerdog! Hvorfor g0r I
det'l Vi er jo menneskerligesom I. Vi forkynder, at I skal
vende om fra disse tomme guder til den levende Gud, som
har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. I tidligere tider har Gud ladet alle hedninger gfl deres
egne veje, og alligevel har han vidnet om sig selv gennem
sine velgerninger ved at give jer regn fra himlen og frugtbare irstider, ved at mette jer og ved at tylde jeres hjerter
med glrede.<Med disse ord fik de med n6d og nreppefolk
fra at ofre til dem.

AF KAI KJER.HANSEN

De handler visuelt ved at

Helbredelse af en lam, fdr
befolkningen i Lystra til at
kalde Paulus for Zeus
(billedet) - den hpjeste gud i
den grceskemytologi.
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DenjOdiskekongAgriPpa
Gerninger
I er i Apostlenes
tegnetsomet advarendeeksempelp6, at manikke skal
spillegud (se 12,18-23).
Overvej
- hvad det betyder,at mennesketer skabti Gudsbillede
(1 Mos 1,26-21),menikke er
Gud
- at skabningen
skabersig
over for Skaberen,nir den
fors6gerat spillegud;find
eksempler
- hvordannoglemennesker
i dag spillerguderog forventer af andre,at disseparerer
ordrerfra dem, somom de
var guder.
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Engang besogteguderne
omr6-

skellige slags dyr; det almindelieste var fir. det fornemste
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DenjOdiskekong Agrippa
I er i ApostlenesGerninger
tegnetsomet advarende
eksempelpi, at manikke skal
spillegud (se 12,18-23).

ApG l4,ll-18:
Da folk s6, hvad Paulus havde gjort, rflbte de hojt pi lykaonisk: >Guderneer i menneskeskikkelse
kommet ned til
os!" Og de kaldte BarnabasZeus og Paulus Hermes, fordi
det var ham, der fgrte ordet. Preestenved Zeustemplet uden
for byen kom hen til byporten med tyre og kranse og ville
ofie sammen med folkemrengden.Da apostleneBarnabas
og Paulus h4rte det, flrengede de deres kapper, styrtede ind
i folkemrengdenog rAbte: >Menneskerdog! Hvorfor g0r I
det? Vi er jo menneskerligesom L Vi forkynder, at I skal
vende om fra disse tomme guder til den levende Gud, som
har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. I tidligere tider har Gud ladet alle hedninger gfl deres
egne veje, og alligevel har han vidnet om sig selv gennem
sine velgerninger ved at give jer regn fra himlen og fiugtbare irstider, ved at mette jer og ved at fylde jeres hjerter
med glrede.<Med disse ord fik de med n6d og nreppefolk
fra at ofre til dem.

AF KAI KJER.HANSEN
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Pfl helbredelsenaf den lamme
mand ( 14,8-l0) reagererfolk
i Lystra med at betragte Paulus og Barnabassom guder.
Har de kendt legendenom
tidligere tiders afvisning af
guderne,Onskerde ikke, at
det skal gentagesig. Nu byder
de missionrererne
velkomne
som guder - men pA en for jOder ugudelig,blasf'emiskmflde.
Alt sker pi deresegen dialekt, sonr missionrcrerne
ibenbart ikke forstir, sii det
varer noget, fbr det gir op for
Barnabasog Paulus,hvad
folk siger,og hvad de er i
frerd med at gore.
BarnabaskaldesZeus - den
hctjestegud i den graske gudeverden.
Paulus,som fprte ordet,
kaldesHermes- gudernes
talsmand.
Fprst nir ypperstepr&sten
tbr Zeustempletg@rklar til at
otie, gflr situationensalvor op
fbr apostlene:

De handler visuelt ved at
flenge deres kapper som tegn
pA forfrerdelseover at blive
inddraget i en gudsbespottelig
offerhandling,
De handler med ord. idet
de styrter ind i folkemrengden
og forklarer sagensrette sammenhreng.
Talen, der fblger, skal
lresesi sammenhrengmed
den lrengeretale - ogsi til ikke-joder - pi Areopagosi
A t h e n ( 1 1 , 2 2 - 3 1 ) I. L y s t r at a les der til uoplystehedninger;
i Athen til oplvste,Uoplyste
eller oplyste:i Guds tielseshistorie er et >>fbr(<
aflOstaf et
>>rlu<<.
Nu grlder det omvend e l s et i l I s r a e l sG u d f b r a l l e .

Gudernesbes0g
i Lystra
Den romerske tbrf'atterOvid
( 4 3 f . K r . - 1 7e . K r . ) f b r t r e l l e r
en frygisk legende,som sandsynligvis har vrereti omlOb i
Lystra - og som srettermission@rernesoplevelsei Lystra i
relief.

Overvej
- hvaddet betyder,at mennesketer skabti Gudsbillede
(l Mos 1,26-27),menikke er
Gud
- at skabningen
skabersig
over for Skaberen,n6,rden
forsogerat spillegud;find
eksempler
- hvordannoglemennesker
i dagspillerguderog forventer afandre,at disseparerer
ordrerfra dem,somom de
var guder.
Engang bes@gteguderne
skellige slags dyr; det alminZeus og Hermes disse omrAdeligste var fir, det fornemste
der. De vandrede omkring i
okser. Det bedste var altsfl ikmenneskeskikkelse,
men blev
ke for godt til >rguderne<<
afvist af alle, nflr de bad om at
Barnabasog Paulus.Ofringen
fi lov til at overnatte hos folk.
til dem mfl trenkesat skulle
Til sidst kom de til et fattigt
finde sted pi Zeustempletsalgammelt par, Filemon og
ter.
Baukis, som modtog dem og
I forbindelse med ofringer
bevrertededem og gav dem
blev offerdyrene fBrt i proceshusly. Mens de spiste og drak,
sion hen til templet. I procesgjorde guderneet mirakel,
sionen deltog ogsi kranseidet vinen ikke slap op, uanset brerere.Disse kranse smykkehvor meget de drak af den. De
de offerprasterne sig med, f6r
fblk, som havde afvist guderde fbretog ofringen. Undertine, blev strafl'etog omkom
den blev ogsfrofferdyrene beved en oversvommelse.Det
kransede.
gamle par blev derimod bel O n n e tD
. e r e sl i l l e h u s b l e v
frlrvandlettil et tempel, hvor
Nir mennesker
de gjorde tjenestetil deres daguder...
spiller
ges ende.
Overvej rimelighedeni
I GT er der et skarptskel melfolks reaktionpi helbredelsen lem Gud, som er Skaberen,
a f d e n l a m m e( 1 4 , 8 - 1 0 )h, v i s
og mennesket,der er skabt.
de har hafi denne lesende i
Anderledes var det for de stobaghovedet.
iske filosoff'er i Athen. I flere
af ostensreligionersamt i nybevagelserudviskes
TVreog kranse (v.13) religiOse
ofte skellet mellem det gud- '
De gamle grrekere ofrede fordommelige og mennesket.
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