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Leksjon Apostlene og menighetstjenerne hadde 
forskjellige oppgaver.  
Stefanus forkynte og ble steinet. 4 

 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Satan brukte forskjellige metoder for å ødelegge den første menigheten. 

3. Det var uenighet i menigheten i Jerusalem. (Apgj 6:1) 

4. Apostlene hadde ansvar for å undervise og lede menigheten. (Apgj 6:2-4) 

5. Apostlene utnevnte menighetstjenere til å ta ansvaret for praktiske behov i menigheten. (Apgj 6:3; 
6:5-7). 

6. Stefanus forkynte Guds Ord til sine anklagere. (Apgj 6:8-15; 7:1-60; Ef 6:12). 

7. Konklusjon 

Tips til læreren 

Undervis alt i denne leksjonen unntatt det som står i de fargede rutene. 

1. Innledning 

 Vi begynner med å se på det vi allerede har lært. 

Lærer: Repeter den forrige leksjonen ved å stille følgende spørsmål til studentene. 
Svaret finner du i kursiv etter hvert spørsmål. 

 Hvorfor gjorde Jesus mirakler ved apostlene i den første menigheten? 

Fordi det var et tegn for jødene om at evangeliet virkelig var fra Gud. 

 Hva gjorde Peter og Johannes i templet som Jesus hadde lovt at de skulle gjøre? (Apgj 1:8) 

De vitnet til jødene om Jesu død, begravelse og oppstandelse. 

 Peter og Johannes ble kastet i fengsel, men Den Hellige Ånd hadde allerede brukt deres 
vitnesbyrd. På hvilken måte? 

Han hadde brukt vitnesbyrdet deres til å overbevise mange jøder om at de hadde syndet da de forkastet 

Jesus, den hellige og rettferdige Guds Sønn. 

 De jødiske lederne formante Peter og Johannes til å slutte med å forkynne at Jesus var 
Guds Sønn og den eneste veien til frelse. Hva svarte Peter og Johannes? 

De sa at de måtte fortelle om det de hadde sett og hørt. 

 Hva bør vi gjøre om vi møter motstand når vi vitner om Jesus? 

Fortelle det til andre troende så de kan be for oss om Guds hjelp og ledelse. 
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 Vi bør være kontrollert av Den Hellige Ånd slik apostlene var. Hvorfor er det så viktig å 
være avhengig av Den Hellige Ånd når en vitner? 

Det er bare Han som kan gi oss kraft til å være vitner for Jesus og møte vanskelighetene som kan komme 

som en følge av det. 

2. Satan brukte forskjellige metoder for å ødelegge den første menigheten. 

 Problemene apostlene og menigheten møtte var ingen tilfeldighet. 

Sterke krefter var satt inn mot menigheten. 

 Satan og hans medarbeidere var aktive. De prøvde å hindre arbeidet Jesus gjorde her på jord. 

Lærer: Hver gang du ser et spørsmålstegn som ikon, som nedenfor her, kan du spørre 
studentene og gi dem tid til å tenke og svare. Noen ganger kan mer enn ett svar være 
korrekt, men som regel er det bare ett riktig svar. Uansett, om studentene ikke svarer 
med det som er skrevet under i skråskrift, må du forklare dem det. 

 Satan er ikke nevnt i teksten i Apostlenes gjerninger. Likevel kjenner vi til hans karakter. 
Hvordan kan vi se at han er aktiv i den første menighet? 

Han kjemper imot Gud og Hans arbeid. 

Satan bruker ofte forfølgelse for å hindre Guds arbeid. Men forfølgelse gjør at kristne blir 
knyttet nærmere sammen og blir mer avhengig av Herren. 

Når Satan oppdaget at han ikke fikk overtaket over apostlene ved å skremme dem, prøvde han 
andre metoder. 

 Han skapte problemer innad i menigheten. 

Satan vet at en av de mest effektive måtene å hindre Guds arbeid på, er å skape uenighet blant 
Guds barn. 

Vers for læreren: Apgj 15:36-39; 1 Kor 1:10-12; Fil 4:2 

 Dette er noe vi alle må være på vakt imot. 

Når kristne kjemper imot hverandre kan ikke Herren bruke dem. De kan heller ikke leve til ære 
for Herren slik Han ønsker. 

3. Det var uenighet i menigheten i Jerusalem. 

 Menigheten i Jerusalem var blitt uenige om utdelingen av mat til enkene i menigheten. 

Lærer: Hver gang du ser ikonet en åpen Bibel og ordene ”Les …” som under her, kan du 
be en av studentene om å lese dette avsnittet høyt. 

 Les Apgj 6:1. 

Det var mange enker i menigheten i Jerusalem som ikke hadde noen familie som kunne ta seg 
av dem. De ville ha fått det svært vanskelig om ikke menigheten sørget for deres daglige behov. 
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 Det var to grupper jødiske troende i menigheten i Jerusalem. 

o Det var jøder som var født og oppvokst i andre land og ikke hadde noen nær familie. De 
snakket gresk. 

o De andre var født i Israel og snakket arameisk. 

 De gresktalende jødene var misfornøyde. 

De klaget på at deres enker ikke fikk like mye som de innfødte enkene. 

4. Apostlene hadde ansvar for å undervise og lede menigheten. 

 Apostlene kalte sammen de troende. 

 Les Apgj 6:2-4. 

 Som Herrens representanter var apostlene ansvarlige for å undervise Guds Ord til menigheten. 

Legg merke til hva apostlene sa: ”Det er ikke rett at vi forlater Guds ord for å tjene ved 
bordene… men vi vil holde ved i bønnen og Ordets tjeneste.” 

 Hva var det Herren ville de skulle lære menigheten? 

Det Han hadde lært dem mens Han var her på jord, og nye ting som Den Hellige Ånd åpenbarte for dem 

etter at Jesus for opp til Himmelen. 

 Hvorfor var det så viktig at apostlene bad de troende velge ut menn som kunne ta seg av 
utdelingen av mat til enkene? 

Fordi apostlene hadde et spesielt ansvar for å undervise Ordet. De hadde ikke tid til å ta seg av utdelingen 

av mat. 

5. Apostlene utnevnte menighetstjenere til å ta ansvaret for praktiske 

behov i menigheten. 

 Apostlene bad menigheten velge ut menn som kunne ta seg av innsamlingen av gaver og utdeling 
av mat til dem som hadde behov. 

Menighetene trenger menn som kan undervise, men de trenger også folk som kan ta seg av 
innsamling og utdeling av gaver til slike som trenger hjelp fra menigheten. 

Disse blir kalt menighetstjenere eller diakoner. 

 De som blir valgt til menighetstjenere, må ha de rette kvalifikasjoner. 

 Les Apgj 6:3 igjen. 

 Hva var de nødvendige kvalifikasjoner i følge dette verset? 

- De måtte være godt kjent av menigheten. 

- De måtte ha et godt rykte. 

- De måtte være fylt av den Hellige Ånd. 
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- De måtte være forstandige menn. 

Dette kan virke som veldig høye krav for å ta seg av utdeling til enker. 

Herren forventer høy standard fra alle sine barn. 

 Hva er eneste mulighet vi har for å leve slik Gud ønsker vi skal leve? 

Ved å la Den Hellige Ånd kontrollere våre liv.. 

 Menigheten i Jerusalem valgte ut sju menn, og apostlene innsatte dem i denne oppgave. 

 Les Apgj 6:5-6. 

Apostlene bad og la hendene på disse sju mennene. 

 Hva tror du apostlene viste ved å legge hendene på mennene som var utvalgt til å dele ut 
mat til enkene? 

Lærer: La studentene dele sine tanker, undervis så det som følger i leksjonen. 

De viste at de selv og resten av menigheten godkjente disse mennene til å gjøre jobben de 
hadde fått, og at de ville støtte dem i arbeidet. 

 Mange kom til tro på Jesus Kristus. 

 Les Apgj 6:7. 

6. Stefanus forkynte Guds Ord til sine anklagere.  

Lærer: Vis kron tidsline 2. 

Plakat: Pek på ”Stefanus.” 

PP: Klikk for å tegne boks rundt ”Stefanus.” 

 Les Apgj 6:8. 

Stefanus var både en god menighetstjener og en god bibellærer. 

Han var avhengig av Gud i alle situasjoner. Den Hellige Ånd brukte ham til å vise Guds kraft til 
en ufrelst verden. 

 Utenlandske jøder motarbeidet Stefanus. 

Menn fra en synagoge for utenlandske jøder satte de lokale jødene opp imot Stafanus. 

 Les Apgj 6:9-15. 

Lærer: Vis kron kart 4. 

Plakat: Pek på ”Kyrene,” ”Aleksandria,” ”Kilikia” og provinsen ”Asia.” 
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PP: Klikk for å tegne boks rundt ”Kyrene,” ”Aleksandria,” ”Kilikia” og provinsen ”Asia.” 

 Satan så at Stefanus ble brukt av Gud. Derfor fikk han noen av sine etterfølgere til å angripe 
Stefanus. 

Satan er ikke nevnt direkte her, men vi vet at han er den som står bak forfølgelsen av Guds 
barn. 

 Les Ef 6:12. 

 Vi må ikke ta igjen når vi opplever motstand fra verden. 

Vi må huske at vår motstander er Satan og reagere med å være avhengig av Den Hellige Ånd. 

 Stefanus møtte anklagerne i kraft av Den Hellige Ånd. 

Han brukte jødenes historie til å møte anklagerne. 

Stefanus minnet anklagerne om hvordan Gud ledet Abraham, Isak og Jakob – jødenes forfedre. 

 Les Apgj 7:1-8. 

Lærer: Vis Kron tidslinje 1 

Plakat: Pek på ”Abraham,” ”Isak” og ”Jakob.” 

PP: Klikk for å tegne boks rundt ”Abraham,” ”Isak” og ”Jakob.” 

 Stefanus fortsatte med å fortelle om Josef. 

Lærer: Vis kron tidslinje 1 

Plakat: Pek på ”Josef.” 

PP: Klikk for å tegne boks rundt ”Josef.” 

 Josef ble forkastet av brødrene sine, men hvordan brukte Gud nettopp ham til å redde 
folket sitt fra hungersnød? 

Gud satte Josef inn som nestkommanderende i Egypt. I denne stillingen fikk Josef ansvaret for å samle inn 

mat som forråd for den kommende hungersnøden. Da Josef sin familie manglet mat dro de til Egypt, og 

Josef sørget for at brødrene hans og familiene deres fikk alt de trengte. 

 Les Apgj 7:9-16. 

 Stefanus fortalte videre om da israelittene var slaver i Egypt. 

 Da Moses ble tatt inn som sønn av Faraos datter fikk han se hvordan brødrene hans led 
som slaver. Han prøvde å hjelpe en israelitt, men hvordan reagerte de? 

De forkastet ham. 

 Hva ble Moses brukt til av Gud førti år senere? 
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Han de hadde forkastet ble brukt til å utfri israelittene fra slaveriet. 

Lærer: Vis kron tidslinje 1 

Plakat: Pek på ”Moses.” 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Moses.” 

 Les Apgj 7:17-36. 

 Stefanus sa at forfedrene deres hadde vendt seg mot Moses da han ledet dem gjennom ørkenen. 

Israelittene gjorde stadig opprør imot Moses, men Gud brukte ham til å lede dem til Det lovede 
land. 

Lærer: Vis Kron tidslinje 1 

Plakat: Pek på ”Det lovede land.” 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Det lovede land.” 

 Les Apgj 7:37-41. 

 Stefanus minnet om at israelittene vendte ryggen til Gud mange ganger etter at de var kommet 
inn i Det lovede land. 

 Hva gjorde israelittene i stedet for å tilbe Gud som hadde utfridd dem fra slaveriet? 

De tilba avgudene til nabofolkene. 

 Les Apgj 7:42-43. 

 Stefanus fortalte folket om Guds boliger. 

 Hvilke boliger hadde Gud blant israelittene? 

Tabernaklet og senere templet. 

 Les Apgj 7:44-50. 

 Stefanus forklarte at Gud hadde sendt profeter til å advare israelsfolket, men de ville ikke høre 
på dem. 

Lærer: Vis kron tidslinje 1 

Plakat: Pek på ”Profeter.” 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Profeter.” 

 Hvilket budskap var det israelittene hadde snudd ryggen til? 

Guds budskap som Den Hellige Ånd hadde talt gjennom profetene. 
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 Les Apgj 7:51-53. 

Stefanus anklaget jødene for å ha forkastet og korsfestet Messias. 

 Hvordan kan vi si at israelittene på Stafanus sin tid var lik sine forfedre?  

Forfedrene hadde forkastet profetens ord om Messias som skulle komme, og jødene på Stefanus sin tid, 

hadde forkastet Kristus. 

Stefanus sa klart og tydelig at jødene hadde forkastet og drept Guds Sønn, Herren Jesus. 

Lærer: Vis kron tidslinje 1. 

Plakat: Pek på ”Jesus Kristus.” 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Jesus Kristus.” 

 De jødiske lederne ble rasende da Stefanus anklaget dem for å ha forkastet og drept Guds Sønn. 

 Les Apgj 7:54. 

 Stefanus så opp og så Herren Jesus stå ved sin Fars høyre hånd. 

 Les Apgj 7:55-56. 

Jesus visste at Stefanus kom til å bli steinet, så Han sto og ventet på å ønske ham velkommen 
inn i Himmelen. 

 Vi får kanskje ikke se Jesus stå ved Fars høyre hånd før vi dør, som Stefanus gjorde. 

Men vi vet at Gud elsker alle sine barn like mye som Han elsket Stefanus. Han venter på å ønske 
alle troende velkommen inn i sin nærhet. 

Vers for læreren: Joh 17:24. 

 Saulus, en kjent leder blant jødene, sto i nærheten da Stefanus ble steinet. 

 Les Apgj 7:57-58. 

Saulus var enig i mordet på Stefanus. 

Vers for læreren: Apgj 8:1 

 Les Apgj 7:59-60. 

7. Konklusjon 

 Den første menigheten møtte det ene problemet etter det andre. 
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De troende måtte tåle konflikter, fengsel og martyrdød. Likevel hadde de et levende vitnesbyrd 
om sin tro på Jesus Kristus. Tallet på troende økte og de vokste i kunnskap om Gud. 

 Hvem var det de satte sin lit til i det daglige liv og i prøvelser? 

Den Hellige Ånd. 

De hadde ikke styrke i seg selv. De levde i tro på Herren Jesus Kristus og i avhengighet av den 
Hellige Ånd. 

 Det er vår situasjon også. 

 Hvem skal vi sette vår lit til? 

Vi skal leve i tro på Jesus og i avhengighet av Den Hellige Ånd. 

Lærer: Avslutt denne timen med ei bønnestund. Takk Herren for styrken Han gir oss 
gjennom Jesus Kristus. 

 


