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Leksjon Jesus sendte Peter ut for å lære 
hedningene. 6 

 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Etter Jesu død behandlet Gud jøder og hedninger likt. 

3. Gud hadde forberedt Kornelius på å ta imot budskapet Peter forkynte. (Apgj 10:1-8) 

4. Gud forberedte Peter på å gå til Kornelius. (Apgj 10:9-16) 

5. Peter forkynte for Kornelius og andre hedninger som var i huset hans. (Apgj 10:17-43) 

6. Kornelius og familien og vennene hans trodde på Jesus. (Apgj 10:44-48) 

7. Konklusjon (Rom 15:7) 

Tips for 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. 

 Etter at Stefanus var død, ble det en hard forfølgelse i Jerusalem for å utslette menigheten 
der. Hvem ledet denne forfølgelsen? 

Saulus 

 Hva gjorde de troende som flyktet unna forfølgelsen i Jerusalem? 

De vitnet til andre om Jesus. 

 Hvorfor kan vi si at Saulus var den en minst kunne tro ville bli en kristen? 

Saulus var en stolt og hard jødisk leder. 

 Hva var Saulus i ferd med å gjøre da han møtte Jesus Kristus? 

Han var på vei til Damaskus for å arrestere de troende og ta dem med til Jerusalem for å straffe dem. 

 Hvem skulle Saulus bli sendt til som forkynner, i følge Apgj 9:15-16? 

Til hedningene, konger og til jødene. 
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2. Etter Jesu død behandlet Gud jøder og hedninger likt. 

 Jesus hadde bedt apostlene om å forkynne evangeliet til hele verden. 

Inntil Stefanus ble steinet hadde apostlene forkynt evangeliet bare til jøder og de som var 
omvendt til jødedommen. De ble kaldt ”proselytter.” 

 Jødene foraktet alle hedningene unntatt dem som hadde godtatt den jødiske tro. 

”Hedningene” refererer til alle folkeslag utenom jødene. 

Jødene nektet å gå inn i huset til en hedning og ete sammen med dem. 

 Verken apostlene eller andre troende jøder hadde forstått at det hadde skjedd en stor forandring 
etter at Jesus døde og sto opp igjen. 

De visste ikke at loven i det Gamle Testamentet, som var gitt ved Moses, ikke var ment for 
menigheten. Hele livet til jødene var styrt av loven gitt ved Moses. Derfor trodde de at de 
troende også måtte følge denne love. 

 De troende jødene ville ikke blande seg med hedningene, for de var opplært til å forakte dem. 

Filip hadde gått til samaritanerne selv om de ikke ble regnet som rene av jødene. Ingen hadde 
enda gått til hedningene og vitnet for dem. 

Apostlene måtte lære at alle folkeslag skulle bli behandlet likt. De som kom til tro på Jesus 
Kristus var fullt ut godtatt av Gud, selv om de ikke levde etter de jødiske lovene. 

 Jesus ville lære apostelen Peter dette. 

Herren hadde planlagt å sende Peter til en hedning som hette Kornelius og dele evangeliet 
med ham og familien og vennene hans. 

Lærer: Vis kronologisk tidslinje 2. 

Plakat: Pek på ”Peter.” 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Peter.” 

3. Gud hadde forberedt Kornelius på å ta imot budskapet Peter forkynte.  

 Kornelius var en romersk soldat. 

Han bodde i en by som hette Cæsarea og var kaptein over 100 soldater. 

Lærer: Vis kron kart 4 

Plakat: Pek på ”Cæsarea.” 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Cæsarea” med pil som peker på byen. 

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 10:1-2. 
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 Kornelius var hedning. 

Han hadde hørt undervisning fra det Gamle Testamentet av jødene, og han tilba Abraham, Isak 
og Jakobs Gud. 

 De aller fleste hedninger tilba avguder, men noen få gikk til de jødiske synagogene. 

Noen hedninger, som Kornelius, levde etter det som var skrevet i det Gamle Testamentet, men 
de var likevel ikke klar til å konvertere til den jødiske religionen og bli omskåret. 

Hovedforskjellen mellom disse hedningene og de andre hedningene var at de tilba Gud og ikke 
avguder. 

 De var som mange i vårt samfunn i dag som tror på Gud. 

Å tro at Gud eksisterer og at Han er den sanne levende Gud er ikke det samme som å være 
frelst. 

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. 

 Hva må vi tro på for å bli frelst? 

Vi må tro at Jesus døde og tok straffen for syndene våre, at Han ble begravet og sto opp igjen for å bli vår 

Frelser. 

 Gud hadde alltid ment at evangeliet skulle bli forkynt til hedningene. 

Da Gud kalte Abraham, sa han at gjennom hans ætt skulle alle jordens slekter velsignes. Nå var 
tiden kommet da Gud skulle oppfylle dette løftet. Gud ville at den gode nyheten om Jesus som 
Frelseren skulle bli fortalt til alle – både jøder og hedninger. 

Vers for læreren: 1 Mos 12:3; Luk 2:32 

 Gud talte til Kornelius. 

 Les Apgj 10:3-6. 

Gud forberedte veien slik at Kornelius, og etter hvert andre hedninger, skulle få mulighet til å 
høre og tro budskapet om Jesus død, begravelse og oppstandelse. 

 Kornelius var lydig imot Guds befaling og sendte noen for å hente Peter. 

 Les Apgj 10:7-8. 

Lærer: Vis kron kart 4 

Plakat: Pek på ”Joppe.” 

PP: Klikk og dra boks rundt ”Joppe” med pil som peker på stedet. 
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4. Gud forberedte Peter på å gå til Kornelius.  

 Herren forberedte Peter gjennom en visjon for at han skulle være villig til å gå inn i huset til en 
uomskåret hedning . 

 Les Apgj 10:9-16. 

 Peter ville ikke spise dyrene, krypdyrene og fuglene Gud hadde vist ham i visjonen. 

Gud hadde gitt jødene veldig strikse retningslinjer om hva de skulle spise og ikke spise. 

Dyrene de ikke hadde lov til å spise ble referert til som ”urene,” og de som de kunne spise var 
”rene.” 

Vers for læreren: 3 Mos 11 

Duken som ble senket ned foran Peter hadde ”alle slags firføtte dyr.” Hvis det var både rene 
og urene dyr, ville ikke Peter ha spist noen av dem for de var blandet sammen. 

 Herren viste Peter at lovene i det Gamle Testamentet om hva de kunne spise var gjort ugyldig. 

De strenge lovene som ble gitt til Moses var gjort ugyldig ved Jesu død. 

 Herren brukte også denne visjonen til å forberede Peter på å gå til Kornelius. 

Gud ville lære Peter at jødene var fri til å omgås hedningene, og at jødene skulle ta evangeliet 
til dem. 

 Gud ville lære Peter at alle som trodde på Jesus som sin Frelser var renset av Gud. 

Dyrene som tidligere var regnet for urene, var renset av Gud. Visjonen skulle få Peter til å forstå 
at hedningene som trodde på Jesus var renset av Gud på samme måte som de kristne jødene. 

5. Peter forkynte for Kornelius og andre hedninger som var i huset hans. 

 Kornelius sine tjenere kom til huset der Peter var. 

 Les Apgj 10:17-23. 

 Herren ba Peter bli med mennene som Kornelius hadde sendt. 

Til å begynne med forsto ikke Peter hva Gud prøvde å lære ham, men han var lydig, og Den 
Hellige Ånd fortsatte å vise ham sannheten litt etter litt. 

 Vi må også være lydige imot det vi har lært av Herren. 

Hvis vi er lydige imot det vi har lært fra Guds Ord, vil Gud fortsette å lære oss mer. Vi vil forstå 
mer og mer av sannheten. 

 Peter kom til Kornelius sitt hus. 

 Les Apgj 10:24-27. 
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 Hvorfor vil ikke Peter ta imot tilbedelse av Kornelius? 

Fordi han visste at det er bare Gud en skal tilbe. 

 Peter forklarte hvordan Gud hadde forberedt ham på å besøke dem og forkynne Guds Ord til 
dem. 

 Les Apgj 10:28-33. 

 Peter forkynte Guds Ord til Kornelius og alle som var i huset hans. 

 Les Apgj 10:34-43. 

6. Kornelius og familien og vennene hans trodde på Jesus. 

 Gud hadde forberedt Kornelius og de andre hedningene på å forstå og tro evangeliet. 

 Hva hadde de lært fra det Gamle Testamentet i synagogen tidligere? 

- At det var bare en sann og levende Gud. 

- At Gud er hellig og de syndere som trengte en Frelser. 

- At Gud hadde lovt å sende en Forløser. 

Mens Peter talte overbeviste Den Hellige Ånd dem om at Jesus fra Nasaret var Forløseren Gud 
hadde lovt å sende, han som hadde dødd for syndene deres. 

 Kornelius og de som var sammen med ham i huset tok imot budskapet Peter forkynte. 

De trodde på det de hørte. De tok imot Jesus Kristus som sin Frelser. Før Peter var ferdig med 
å tale, var de født på ny. 

 Les Apgj 10:44-48. 

 I samme øyeblikk som disse hedningene trodde på Jesus Kristus kom Den Hellige Ånd og tok 
bolig i dem. 

Den Hellige Ånd gjorde dem i stand til å snakke andre språk. Akkurat på samme måte som Han 
hadde gjort med de troende jødene på pinsedag. 

Etter dette var det ikke alle troende jøder og hedninger som fikk evnen til å snakke andre språk 
da Den Hellige Ånd tok bolig i dem. Alle ble en del av menigheten. 

 Herren gav Kornelius og de som var i huset sammen med ham evnen til å snakke andre språk 
som et tegn for Peter. 

Da Peter hørte at de snakket andre språk, visste han sikkert at de hadde mottatt Den Hellige 
Ånd, akkurat som han og de troende jødene på pinsedag. Peter var sikker på at disse 
hedningene var tilgitt og fullt ut akseptert av Gud som en del av menigheten, på lik linje med 
de troende jødene. 

Vers for læreren: Apgj 11:1-18 
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7. Konklusjon 

 Det er mange etniske motsetninger i verden. 

 Hvordan kan vi anvende det vi lærte i denne leksjonen på oss i dag? 

Vi må være villige til å dele evangeliet med folk fra andre folkegrupper. 

Vi må ta imot alle som tror på Jesus som likeverdige medlemmer i menigheten. 

 Gud har tatt imot oss på grunn av Jesus Kristus. 

Lærer: neste spørsmål er ment for å hjelpe studentene å anvende sannheten. De skal 
ikke svare høyt på det. 

 Kan det skje at vi kan nekte å dele fellesskap med noen som Gud har tilgitt og erklært 
som rettferdig i Herren Jesus Kristus? 
 

Uansett rase og hudfarge, alle troende er ett i Kristus, og vi må motta dem alle i Herren Jesu 
Kristi navn. 

 Les Rom 15:7. 

 


