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Leksjon Evangeliet går videre til hedningene. 
Forfølgelsen mot de kristne blusset opp 
igjen. 7 

 

Oversikt 

1. Innledning 

2. Noen av de troende i Jerusalem likte ikke at Peter besøkte Kornelius. (Apgj 11:1-4, 15-18) 

3. De kristne som hadde flyktet fra Jerusalem, fortsatte med å spre evangeliet. (Apgj 11:19-21) 

4. Barnabas, og senere Saulus, dro til menigheten i Antiokia. (Apgj 11:22-26) 

5. Forfølgelsen mot de kristne blusset opp igjen. (Apgj 12:1-17) 

6. Konklusjon 

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. 

 Hvem hadde apostlene og de andre troende vitnet til fram til Stefanus ble steinet? 

Til jøder eller folk som hadde konvertert til jødenes religion. 

 Hvordan var jødenes holdning til hedninger som ikke hadde konvertert til jødenes tro? 

De foraktet alle hedninger og nektet å ta imot dem i sine hjem, og ville slettes ikke spise sammen med 

dem. 

 På hvilken måte var Kornelius forskjellig fra de fleste andre hedninger? 

De fleste hedninger tilbad avguder, men Kornelius trodde på og tilba den levende sanne Gud. 

 Herren gav Peter en visjon med en duk fylt av rene og urene dyr som ble senket ned fra 
himmelen. Hva var det Herren ville lære Peter gjennom dette? 

At de strenge lovene, gitt ved Moses var satt ut av kraft ved Jesu død. Disse lovene styrte alle detaljer i 

livet til israelittene. 

At han og de jødiske kristne var fri til å omgås hedninger så de kunne gi dem evangeliet. 

 Hva skjedde med Kornelius og de som var sammen med ham før Peter var ferdig med 
talen sin? 

De hadde tatt imot Jesus og Hans død for dem. 
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 Da Den Hellige Ånd kom over hedningene som hadde tatt imot evangeliet, talte de andre 
språk. Hvorfor? 

Det var et tegn for Peter om at uomskårne hedninger som trodde på Jesus fikk tilgivelse for synden og var 

fullt ut akseptert av Gud. De var nå med i menigheten på lik linje med de troende jødene. 

2. Noen av de troende i Jerusalem likte ikke at Peter besøkte Kornelius. 

 Troende jøder i Jerusalem kunne ikke forstå hvorfor Peter hadde gått inn og hatt måltid i huset 
til en hedning. 

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 11:2-3. 

Gud hadde forberedt Peter gjennom en visjon på at han nå kunne akseptere hedningene. Men 
apostlene og menigheten i Jerusalem hadde ikke sett denne visjonen. Derfor kunne de ikke 
forstå hvorfor Peter hadde gått inn i huset til Kornelius. For dem skulle ikke Peter, som en ekte 
jøde, ha gått inn i huset til en uomskåret hedning, og slett ikke spist sammen med dem. 

 En gruppe jøder i menigheten i Jerusalem var sterkt imot det Peter hadde gjort. 

Lukas refererer til dem i kapittel 11, vers 2, som ”de av omskjærelsen.” Dette var mennesker 
som trodde at Jesus var Forløseren, men de mente at de troende skulle følge de jødiske 
tradisjonene, også omskjærelsen. 

De mente at hedninger som ble frelst måtte bli omskåret. Dette var et stadig tilbakevendende 
problem i den første menigheten. 

 Peter forklarte for apostlene og de andre troende i Jerusalem hvorfor han hadde spist sammen 
med hedninger. 

 Les Apgj 11:4. 

Peter forklarte visjonen Gud hadde gitt ham, og han fortalte om hva som skjedde i huset til 
Kornelius. 

 Les Apgj 11:15-17. 

 Apostlene og de andre troende forandret mening da de fikk høre hva Gud hadde gjort. 

Da de forsto at Gud hadde tatt imot hedningene, selv om de var uomskåret, ble de glade og 
sluttet med å motarbeide Peter. 

 Les Apgj 11:18. 
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3. De kristne som hadde flyktet fra Jerusalem fortsatte å spre evangeliet. 

 Lukas fortalte mer om hva de kristne gjorde, de som hadde flyktet fra Jerusalem etter at Stefanus 
ble steinet. 

 Les Apgj 11:19-20. 

De kristne jødene som flyktet, fortsatte med å fortelle andre jøder om Forløseren. 

Noen vitnet for hedningene i Antiokia. 

 Noen av de troende jødene som flyktet fra Jerusalem var født på Kypros og i Kyrene. 

Lærer: Vis kronologisk kart 4. 

Plakat: Pek på øya ”Kypros” og så på ”Kyrene” i Nord Afrika, og på ”Antiokia i Syria.” 

PP: Klikk og dra bokser rundt ”Kypros,” ”Kyrene” og ”Antiokia i Syria.” 

De troende jødene fra Kypros og Kyrene snakket for det meste gresk. De fulgte mange av de 
hedenske skikkene  fra områdene der de hadde vokst opp. 

Da boken Apostelgjerningene ble skrevet, var gresk hovedspråket som ble brukt i landene 
innenfor Romerriket. Før disse landene ble tatt av romerne var de under Grekenland. Gresk 
hadde blitt hovedspråket i den da kjente verden. Også etter at romerne tok makten i disse 
områdene fortsatte de å bruke gresk som forretningsspråk. 

 De gresktalende jødene som bodde i Antiokia underviste Guds Ord til hedningene i byen. 

Det var mange hedninger som bodde i områdene rundt Israel som trodde på Gud. Han som i 
det Gamle Testamentet hadde lovt å sende en Forløser. De hadde hørt Ordet forkynt av sine 
jødiske naboer. Noen av dem gikk til synagogene. 

Disse hedningene var ofte åpne for evangeliet. 

Vers for læreren: Apgj 13:42-43; Apgj 14:1; Apgj 17:1-4 

 Les Apgj 11:21. 

Dette var den første større gruppen som kom til tro på Jesus som sin Frelser. 

4. Barnabas, og senere Saulus, dro til menigheten i Antiokia. 

 Menigheten i Jerusalem sendte Barnabas til Antiokia for å hjelpe menigheten der. 

 Les Apgj 11:22-24. 

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. 
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 Hva husker dere om Barnabas? 

Han var en jøde fra Kypros som ble kjent med Saulus da han kom som nyomvendt til Jerusalem. 

Vers for læreren: Apgj 9:26-27 

Barnabas var en god mann å sende til Antiokia fordi han var født på Kypros. Noen av de andre 
jødene som forkynte Ordet i Antiokia, var også født på Kypros. 

Vers for læreren: Apgj 4:36 

 Barnabas dro til Antiokia for å se til at den nye menigheten av hedninger fulgte apostlenes lære. 

På den tiden var ikke det Nye Testamentet med apostlenes skrifter skrevet ned enda. 

Barnabas kjente apostlenes lære, så han kunne veilede menigheten i Antiokia. 

 Apostlenes skrifter er likeså viktige for oss i vår tid. 

Alt det Den Hellig Ånd ledet apostlene til å skrive ned er nå en del av Det Nye Testamentet, og 
det er Guds Ord til oss i dag – på like linje med det Gamle Testamentet.. 

Alle kristne har det samme ansvar for å følge og gi videre alt Gud har sagt gjennom apostlene 
i Sitt Ord. 

 Barnabas dro til Tarsus for å hente Saulus og ta han med til Antiokia for å hjelpe til i det nye 
arbeidet blant hedningene. 

 Les Apgj 11:25-26. 

”Kristen” betyr ”Kristi folk” – de som tilhører Herren Jesus Kristus. 

5. Forfølgelsen mot de kristne blusset opp igjen. 

 Da Saulus ble omvendt, stanset forfølgelsen mot de kristne. Nå blusset den opp igjen. 

 Les Apgj 12:1-2. 

Denne kong Herodes var barnebarnet til kong Herodes som hadde prøvd å drepe Jesus som 
baby. Han befalte at alle guttebarn under to år skulle bli drept. 

 Jakob var den første av apostlene som ble martyr. 

Mens Jesus var på jord, sa han til Jakob at han kom til å bli drept. 

Lærer: Jesus sa at Jakob skulle drikke en ”kalk” (Mark 10:39). Det refererer til hvilken 
død Jakob skulle lide. ”Kalken” Jakob drakk lignet på den Jesus drakk da Han led og døde 
(Mark 14:36). 

 De jødiske lederne likte at kong Herodes henrettet Jakob. 

De likte ikke at så mange av jødene hadde begynt å tro på Jesus fra Nasaret som Forløseren. 



Evangeliet går videre til hedningene. Forfølgelsen mot de kristne blusset opp igjen. Leksjon 7 

5 
 

Og enda mindre likte de at kristne jøder forkynte for uomskårne hedninger at de kunne komme 
til Abrahams Gud ved troen på Jesus fra Nasaret. 

 Kong Herodes arresterte Peter for å bli populær blant jødene. 

 Les: Apgj 12_3-4. 

 Mange var bekymret for Peter, for han var en nøkkelperson i menigheten. 

Jakob var nettopp blitt henrettet, og de var nok redde for at Peter også kom til å bli drept. 

 Hva kunne menigheten i Jerusalem gjøre? Hva ville dere ha gjort? 
 

Lærer: La studentene dele sine tanker. Undervis videre det som følger i teksten. 

 Les: Apgj 12:5. 

De troende ba til Herren om å utfri Peter. 

 Peter hadde ingen mulighet til å flykte. 

 Les: Apgj 12:6. 

Herren hadde tillatt at Stefanus og Jakob var blitt drept. Hvis ikke Gud grep inn, kom Peter også 
til å dø. 

 Ingenting er for vanskelig for Gud. 

Tenk over hva vi har lært om Guds makt som Han viste på Israelsfolket. 

 Kan du huske noen eksempler fra historien om da Israel var slaver i Egypt, og fra 
ørkenvandringen? 

- Gud fridde israelitten ut fra den onde Farao. 

- Han delte Rødehavet og førte folket over på tørr grunn. Så druknet Han hele Faraos hær. 

- Han gav dem vann fra klippen. 

- Han gav dem brød fra Himmelen i 40 år i ørkenen. 

 Kunne Gud utfri Peter? 

Ja, absolutt! 

 Les Apgj 12:7-11. 

 La oss tenke over hvorfor Herren reddet Peter ut fra fengsel og død men lot Stefanus og Jakob 
bli drept. 

 Tror dere Herren var mer glad i Peter enn i de to som døde som martyrer? 

Nei! Gud har ikke favoritter. Alle Guds barn er like høyt elsket av Ham. 
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 Dette vet vi fordi Gud er kjærlighet. Han er også allvitende. Alt Han gjør er rett og det beste for 
oss. 

Vi kan ikke diktere Gud. Han er vår mester, og vi må akseptere Hans vilje. Det som er viktig for 
oss å vite og tro, er at Herren elsker oss og gjør alltid det som er rett for sine barn. 

 Det er Herren som bestemmer når det er den rette tiden for Hans barn å komme hjem til Ham. 

En av grunnene til at Herren lot Stefanus og Jakob dø, var fordi de var ferdige med oppgavene 
sine på jord. Det var annerledes med Peter. Herren sendte sin engel for å utfri Peter, for hans 
oppgave var ikke gjort enda. 

 Etter at Peter var kommet ut av fengselet, gikk han til huset hvor de troende hadde bønnemøte. 

 Les: Apgj 12:12-17. 

 Peter sa at de troende måtte informere Jakob og de andre menighetslederne i Jerusalem om hva 
han ville gjøre videre. 

Dette var ikke den samme Jakob som vi har hørt om tidligere, for han var jo henrettet av kong 
Herodes. Denne Jakob var sønn av Maria og Josef og var halvbror til Jesus. Jakob ble en av 
lederne i menigheten i Jerusalem etter at Peter reiste ut for å tjene Herren andre steder. 

6. Konklusjon 

 Tenk over hva de kristne gjorde da de flyktet fra forfølgelsen som startet etter at Stefanus ble 
steinet. 

 Hvorfor er det betydningsfullt at noen av de jødiske  troende som flyktet fortalte 
hedningene om Forløseren? 

Fordi det viste seg at de forsto at Gud tok imot folk på grunnlag av Jesu rettferdighet, og ikke fordi de 

fulgte jødiske seremonier. 

 Hvorfor var hedningene i Antiokia så mottakelige for evangeliet? 

De hadde hørt undervisning fra det Gamle Testamentet. Derfor var de forberedt på å ta imot Jesus som 

Forløseren Gud hadde lovt å sende. 

 Hvordan kan vi anvende dette på oss i dag?  

Vi bør undervise det Gamle Testamentet så folk får lære hvordan Gud er. Slik kan de bli klar over at de er 

syndere. Dette gjør dem klar til å høre evangeliet om at Gud sendte sin Sønn for å ta syndestraffen de selv 

hadde fortjent. 

 Etter en tid med fred, blusset forfølgelsen av menigheten opp igjen. 

 Da Peter ble arrestert, var bønn den beste resursen for menigheten i Jerusalem. Hvorfor? 

Fordi det var bare Gud som kunne redde Peter. 

 Kan både Jakobs død som martyr og Peters fengsling og utfrielse styrke vår tro? 
 

Lærer: La studentene svare. Et mulig svar er at det som skjedde med Jakob og Peter kan 
gi oss tillit til at Gud vet når vår tjeneste for Herren her på jord er ferdig. 
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