APOSTLENES GJERNINGER

Evangeliet løper løpsk

“Den hellige ånds gjerninger?”

.


t


Apostlenes
gjerninger

• Del

2 av Lukasevangelie
• Dekker perioden 30-62 e.Kr
• Evangeliet er ustoppelig og
spres til hele den kjente
verden

Geografi i Luk-Apg

Lukasevangeliet

Apostlenes gjerninger

(9:51)

(1:8)
Jerusalem

NØKKELVERS: 1,8
Kraft: De vil få kraft fra Den Hellige Ånd (Luk 24:49).
Vitner: Innholdet av vitnesbyrdet beskrives i Luk 24:46-48

‣ Jesu død og oppstandelse
‣ Forkynne omvendelse og syndenes tilgivelse
Hvor skulle de gå?

‣ Jerusalem, Judea, Samaria og jordens ender
Til hvem skulle de gå?

‣ Kanskje de forstod "til nasjonene" som jødene utenfor Israel,
siden de ikke skjønte at det var hedningene med en gang?

Kap 1-7

Hvor

Hvem

Ca. år

Jerusalem

Jøder

30-33

Hovedperson

Peter

Kap 13-28

Jordens ender
(hele Romerriket)

Hedninger

 


Judea og Samaria

 


Kap 8-12

Jøder og
“halv-jøder”

33-44

46-62

Paulus

INTRODUKSJON
Hvem er forfatteren?
‣ 1:1-2
‣ "vi"-avsnittene i 16:10-17, 20:5-15, 21:1 – 28:16.
Hovedtema: Den Hellige Ånd utruster disiplene med
kraft, noe som gjør evangeliet ustoppelig, og det tas
over hele den kjente verden.
Hensikt: Lukas vil fortsette den "sammenhengende"
nedskrivning som han begynte i sitt evangelium til
Teofilus.

TALENE I APG
Ca. 365 av 1000 vers = 1/3 av boka
Lukas kan ha vært til stede i kap 20 (Miletustalen) og Paulus’
forsvarstaler som begynner i kap 23, men hørte trolig ikke noen
av de andre talene selv.
Uten dokumenterte bevis kunne en forfatter sjelden gjengi ordrett
en tale. I stedet ga de oppsummeringer som fikk fram
hovedpoengene av det som hadde blitt sagt.
Deler av rettssaken mot Paulus kan ha vært tilgjengelig via
skriftlig dokumentasjon.
Lukas sier i Luk 1:1-4 at han har snakket med øyenvitner.
Peter taler 8 ganger, Jakob 2 ganger, Stefanus 1 gang, Paulus 9
ganger, ikke-kristne 4 ganger.

KAP 2: ULIKE FREMSTILLINGER

KAP 2: PINSEDAG
Var de 12 eller 120?
1,15: omkring 120 kristne
2,14: Peter + de 11 steg fram
2,17: “over alle mennesker”

Hvorfor tunger som av ild?
gr.: glossa = tunge/språk
= tungetale
En “reparering” av 1. Mos 11?

(Alle var samlet på ett sted, alle folkeslag
representert, stor forvirring…)

KAP 2: PINSEDAG
Den Hellige Ånd i GT:

‣ Ledere (Moses, eldste, Josva,
dommere, konger)

‣ Profeter
‣ Prester
Oppfyllelsen av Joels profeti betyr:

‣ at Ånden er tilgjengelig for alle
‣ at de siste tider har begynt
(2:19-20)

FLERE "PINSEDAGER"?
2:4

og de ble fylt

alle

av hellig ånd

og begynte å tale

med andre tunger

4:31

og de ble fylt

alle

av Den Hellige Ånd

og talte

Guds ord med
frimodighet

Hvem ble fylt nå? Høres jo ut som samme gruppe som i kap 2… igjen?
En klar parallell til pinsedag. De ble fylt med Ånden igjen, men denne
gangen talte de ikke i tunger.
Det var ikke tungetale de trengte nå. De ba om frimodighet og fikk det.
13:52 - "disiplene ble (stadig) fylt av glede og Den hellige ånd"

Hvem blir fylt?

Hvor skjer det?

Før/etter
frelse/dåp

Hvordan
skjer det?

Resultater

Taler på andre
Mens de var samlet
språk, frimodighet,
Lyd av vind
(3000 lagt til
Ildtunger
menigheten)

2:1-42

Apostlene &
disipler

Jerusalem

Etter frelse

4:23-31

Peter, Johannes
og andre disipler

Jerusalem

Etter frelse

Da de hadde bedt
Stedet skalv

Taler Guds ord med
frimodighet

Etter
frelse & dåp

Ba for dem og la
hendene på dem

Noe synlig
(Simon vil
kjøpe det)

Etter frelse
Før dåp (?)

Ananias la hendene
på ham

Synet tilbake?
(Forkynner)

Mens Peter talte

Taler i tunger
Lovpriser Gud
(Evangeliet til
hedningene)

Paulus la hendene
på dem

Taler i tunger
Taler profetisk

8:14-24

Samaritanere
Samaria
(“halv-hedninger”) (“halv-hedensk”)

9:17-22

Paulus

10:44-47
(11:15-18)

Kornelius’ hus
m/venner
(hedninger)

19:1-7

Ca 12 disipler
(jødekristne?)

Damaskus
(hedensk)

Caesarea
Samtidig med
(“hedningeby” i
frelse, før dåp
jødisk land)

Efesus
(hedensk)

Etter
frelse og dåp

KONKLUSJONER/PÅSTANDER
Den Hellige Ånd følger ingen tydelige regler (Joh 3:8)
Poenget med “tungetalehendelsene” er å vise at Ånden
ikke begrenses av nasjonalitet eller geografi:
1. Kap 2: Jøder i Israel
2. Kap 8: Samaritanere
3. Kap 10: Hedninger i Israel
4. Kap 19: Disipler utenfor Israel
➡ Åndens komme markerer noe nytt for alle disse ulike
gruppene. De blir fylt på samme måte uansett hvem de
er og hvor de er. Viser at Åndens tid hadde begynt og at
Ånden ble spredt til ulike grupper.
➡ Apg gir ikke inntrykk av at alle som tror taler i tunger.
Nevnes bare spesifikt i 3 hendelser (2:4, 10:46, 19:6).
Veldig mange mennesker blir frelst uten at tungetale
nevnes.

KONKLUSJONER/
PÅSTANDER

De første kristne var i en
spesiell situasjon fordi de
hadde kommet til tro før
Den Hellige Ånd ble gitt.
Derfor kan “frelse” skilles
fra “fått Den hellige ånd”
(f.eks. i Apg 19:1-7).

Nå er Ånden tilgjengelig for
alle (uavhengig av
nasjonalitet og geografi), og
alle som tror får Ånden i det
øyeblikk han/hun kommer
til tro (Apg 2:38, 1 Kor
12:13, 2 Kor 1:22, 5:5, Ef
1:13, 4:30).
Det er det som gjør deg
"født på ny" og gir deg lyst
til å leve etter Guds vilje,
som er Den Hellige Ånds
hovedoppgave.

KONKLUSJONER/
PÅSTANDER

Men: I Efeserne sier Paulus at vi får Den Hellige Ånd
når vi kommer til tro (1:13, 4:30), men oppfordrer
likevel til å "bli fylt av Den Hellige Ånd" (5:18).

Én grøft er å tenke at man blir fylt én gang for alle. Den
andre grøfta er å ikke tenke på dette i det hele tatt.
Disiplene ble stadig fylt av DHÅ, og vi burde også bli det.
Målet er ikke å tale i tunger (1 Kor 12:10, 30), men å få
kraft til å være Jesu vitner (1:8).

HVORDAN BLI FYLT AV ÅNDEN NÅR
HAN IKKE FØLGER NOEN REGLER?
Bibelen gir altså
ingen fast
framgangsmåte
eller “oppskrift”.
Men kanskje den
hinter om noen
generelle
sannheter?
Det viktigste
kjennetegnet på at
man er “fylt av
Ånden” er ikke
overnaturlige
opplevelser, men
Åndens frukt
(Gal 5:22-23).

1. Vær opptatt av
det som hører
Ånden til (Rom
8:5):
Først og fremst
evangeliet (Joh
6:63), Bibelen (2
Tim 3:16) og hva
dette har å si for
hvordan du lever
(Gal 5:16).
2. Be om det. (Luk
11:13, Apg 8:15)

Hvordan kan Den hellige ånd hjelpe deg til å
være et vitne for Jesus? Hva trenger du?

MIRAKLER
Hvem “utførte” miraklene?

‣ Apostlene (2:43, 5:12-16, 9:36-42)
‣ Stefanus (6:8)
‣ Filip (8:6-7, 13)
‣ Ananias (9:17-18)
‣ Paulus og Barnabas (14:3, 15:12, 19:11, 28:8)
Lukas gir ikke inntrykk av at hele menigheten utførte mirakler,
men noen få utvalgte (16 stk). Det er ikke mange når man
husker på at de var minst 3000 kristne allerede.

FORKYNNELSE / UNDERVISNING
Forkynnelse for folket: Apg 25 x + andre 15 x = 40 x totalt
Forkynnelse til menigheten: Apg 0 x + andre 1 x = 1 x totalt
Undervisning for folket: Apg 11 x + andre 1 x = 12 x totalt
Undervisning for menigheten: Acts 1 x + andre 8 x = 9 x totalt
Forkynnelse til folket 40 ganger oftere enn til menigheten i NT.
I Apg underviser apostlene folket 11 ganger oftere enn de underviser
menigheten, mens i resten av NT er det motsatt: Undervisning for
menigheten 8 ganger oftere enn for folket. Totalt 12-9 i folkets favør.
Konklusjon: Mens NT snakker om undervisning for både menighet
og ikke-troende, så ser forkynnelse ut til å være kun for ikke-troende.
En lignende ting innenfor menigheten vil være formaning/
oppmuntring.

ANANIAS &
SAFFIRA

De "satte Gud på prøve" og trodde de
kunne lure ham.
Likheter med Akan i Jos 7:
A. Stjeler fra Gud
B. Viser at han ikke har respekt for eller
tillit til Gud
C. Innrømmer ingenting og viser ingen
anger før han blir avslørt
D. Dør på stedet. Den som ikke har tillit
til Gud, vil ikke få leve. (= evangeliet)
Jos 7 og Apg 5 handler om to kritiske
tidspunkt i Guds plan: Inntagelsen av
landet og utbredelsen av evangeliet.
Åndens fellesskap stod på spill, og
utbredelsen av evangeliet ville trolig bli
hindret.

ANANIAS &
SAFFIRA
Resultat: Menigheten ble grepet av frykt
(v. 5, 11). Frykt for Gud står alltid i
kontekst med at menigheten vokser:
2,43-47: Mange tegn og under, enhet, nye
lagt til hver dag…
5,11-14: Mange tegn og under, stort antall
lagt til…
9,31: Menigheten vokste
19,17-20: Jesu navn lovprist,
bekjennelser, evangeliet fikk fremgang og
styrke

Hvordan står det til med vår Gudsfrykt?

PAULUS’ OMVENDELSE (9:1-31)
"fór hardt fram mot menigheten" (8:3)
"fnyste av trusler og mord mot Herrens
disipler" (9:1)
"Jeg ... kastet mange av de hellige i fengsel, og
var det snakk om å henrette dem, stemte jeg
for. Rundt om i alle synagogene fikk jeg dem
ofte straffet for å tvinge dem til å spotte, og i
mitt raseri forfulgte jeg dem helt til byene i
utlandet." (26:10-11)
"...hvor voldsomt jeg forfulgte Guds kirke og
forsøkte å utrydde den" (Gal 1:13)
"en brennende ivrig forfølger av kirken" (Fil
3:6)
Paulus gjorde mye for menigheten også før han
ble kristen. Han spredte de kristne slik at
evangeliet nådde mange flere (8:1-5).

PAULUS’ OMVENDELSE (9:1-31)
"Hvorfor forfølger du meg?"

-

Matt 10:40, 25:40, 45: Jesus sier at den
som tar imot en av hans disipler tar imot
ham.

-

Når vi behandler andre kristne bra,
behandler vi Jesus bra. Når vi ikke
behandler andre kristne bra, går det ut
over Jesus fordi kroppen hans lider.

Paulus var trolig veldig forvirret. Han var
overbevist om at han gjorde det rette, når
plutselig dette skjer. Han måtte snu om på
hele verdensbildet sitt.
Hans fysiske blindhet viste ham hans
åndelige blindhet, og bare Jesus kunne
helbrede ham.

SYN OG VISJONER I NT
Paulus (6 stk)
- Omvendelsen (9:3-7)
- Ananias kommer (9:12)
- Dra til Makedonia (16:9)
- Forsikret om Guds nærvær/beskyttelse i Korint (18:9-10)
- Forsikret om Guds nærvær/beskyttelse på reisen til Roma (23:11)
- Den tredje himmel (2 Kor 12:1-4)
Ananias: Gå til Paulus i Damaskus (9:10-16)
Kornelius: Be Peter om å komme (10:3-6)
Peter: Duken fra himmelen (10:9-18, 28)
Johannes: Åpenbaringen
Skjer ikke så veldig ofte, 10 nevnt i hele NT.
Bare 5 forskjellige personer i løpet av ca 60 år.
Egentlig kun 7 hendelser og 3 personer (Paulus, Peter og Johannes).

TABITA REISES OPP (9:36-43)
Luk 8:49-54

Apg 9:36-43

Jesus sender ut alle unntatt Peter,
Johannes, Jakob og foreldrene

Peter sender ut alle

Alle gråt

Alle enkene gråt

“Talita kumi” (Mark 5:41)

“Tabita kumi”

Han tok henne i hånden
og hun reiste seg

Han rakte henne hånden
og reiste henne opp

Hva vil Lukas (og Gud) vise med dette?
- At apostlene fortsetter Jesu tjeneste
- At den samme Ånden er i dem
- At de er sanne vitner om Jesus

PETER & KORNELIUS (KAP 10-11)
Kornelius var en av de “gudfryktige
hedningene”, som gikk i synagogen og
holdt i alle fall deler av Moseloven. Men
de var ikke omskåret.
Gud hopper effektivt over hindringene
som kunne ha gjort det vanskelig for
jødene å se på hedningene som kristne
på samme nivå som seg selv (11:17).
11:19-20: Et nytt skritt, nå kommer de til
hedensk land. Noen av dem forsto at
evangeliet skulle aktivt forkynnes for
hedningene.

"KRISTNE"

Bare i 11:26, 26:28, 1 Pet 4:16.
Ikke-kristne ser ut til å ha funnet på det, men tydelig
akseptert som en ærestittel fra det 2. århundre.
Trolig en historisk grunn til at Lukas nevner det. Han ville
fortelle hvor dette navnet kom fra.
De ble også kalt (av seg selv og andre) "disipler", "troende",
"hellige", "brødre og søstre", "Veien" eller
"nasareersekten" (24:5).

HERODES
Herodes den store (37-4 f.Kr.) - Prøvde å drepe
Jesus i Matt 2.
Herodes Antipas (4 f.Kr - 39 e. Kr.) - Sønn av
Herodes den store. Drepte døperen Johannes og
forhørte Jesus.
Herodes Agrippa I (37-44 e. Kr.) - sønnesønn
av Herodes den store, nevø av Antipas. Ble
fjerdingfyrste da Antipas ble sendt i eksil. Drepte
Jakob og fengslet Peter. Josefus sier han fikk
sterke magesmerter i fem dager før han døde.
Herodes Agrippa II (50-93 e.Kr.) - sønn av
Agrippa I. Var til stede under Paulus sin rettssak i
Apg 25:13f.
Herodes den store

Kap 1-7

Hvor

Hvem

Ca. år

Jerusalem

Jøder

30-33

Hovedperson

Peter

Kap 13-28

Jordens ender
(hele Romerriket)

Hedninger

 


Judea og Samaria

 


Kap 8-12

Jøder og
“halv-jøder”

33-44

46-62

Paulus

FRA PETER TIL PAULUS
Peter

Paulus

Mann født lam helbredet (3:1-11)

Mann født lam helbredet (14:8-18)

Folk helbredet ved skyggen hans
(5:15-16)

Folk helbredet ved hans tørklær og
arbeidstøy (19:11-12)

Framgangen gjør de jødiske lederne
misunnelige (5:17)

Framgangen gjør de jødiske lederne
misunnelige (13:45)

Konfronterer trollmannen Simon
(8:9-24)

Konfronterer trollmannen Bar-Jesus
(13:6-11)

Reiser Tabita fra døden (9:36-43)

Reiser Evtykos fra døden (20:9-12)

Mirakuløst befridd fra fengsel (12:3-19)

Mirakuløst befridd fra fengsel
(16:25-34)

Paulus' første misjonsreise (kap 13-14): 46-48 e.Kr.

PAULUS I LYSTRA
(14:8-18)

1. Hvor finner Paulus noe til felles med innbyggerne i Lystra?
2. Hva bekrefter han som sant?
3. Hva utfordrer han?
4. Hvilke 3 argumenter bruker han?
5. Hva sier han ingenting om?

PAULUS I LYSTRA
(14:8-18)
1.

Hvor finner Paulus noe til felles med innbyggerne i Lystra? Han
identifiserer seg med folket: ”Vi er jo alminnelige mennesker akkurat som
dere…”

2. Hva bekrefter han som sant? De har delvis rett i at han er en “Hermes”,
han har et godt budskap.
3. Hva utfordrer han? Zevs og Hermes er tomme guder
4. Hvilke 3 argumenter bruker han?
Gud er skaper og forklaringen til universet. Zevs er ikke stor nok.
Regn, avling, mat og glede kommer fra Gud. Gud er forklaringen på
menneskenes erfaring av godhet.
Historien: Tidligere lot han hedningene gå egne veier, men nå må de vende
om. Vi er på vei mot dommen.
5. Hva sier han ingenting om? GT eller Jesus.

APOSTELMØTET I
JERUSALEM (KAP 15)
v. 1: "Judaister" kommer til Antiokia og forkynner Jesus + loven.
v. 5: Noen kristne fariseere i Jerusalem mener det samme.
v. 6-7: “Et hardt ordskifte” - tydeligvis ikke et så enkelt spørsmål som fra
vårt perspektiv. De så på troen på Jesus som en klar fortsettelse fra GT.
v. 7-11: Peters argument
- Hendelsen hos Kornelius viser Guds vilje i denne saken. Gud
diskriminerer ikke hedningene men renset dem ved troen og ga dem
Ånden.
- Å legge til loven er derfor å "sette Gud på prøve" og dermed bryte budet
i 5 Mos 6:16 (Luk 4:12). Han bruker samme ord om Ananias og Saffira.

APOSTELMØTET I
JERUSALEM (KAP 15)
v. 12: Paulus og Barnabas støtter Peter og gir flere bevis på at Gud ikke krever
omskjærelse og loven av hedningene.
v. 13-21: Jakob kommer med støtte fra GT og sier at hedningene bare skal
holde seg borte fra:
1. Det som er urent pga avgudsdyrkelse (v. 29: avgudsofferkjøtt)
2. Hor (tempelprostitusjon og seksuelle ritualer)
3. Kjøtt av kvalte dyr (dyrene som ble kvalt i tempelritualer)
4. Blod (smaking/drikking av blod i templene)
Grunn (v. 21): Fordi det fantes jøder overalt. Jakob ville at de
hedningekristne skulle være gode vitner og ikke støte fra seg jødene unødig
(også de kristne?) ved å delta i hedenske fester.

PROBLEMET MARKUS
(15:36-41)
v. 39: 'skarp uenighet, irritasjon'. Brukes om 'vrede' (NO05: "stor
uvilje") i 5 Mos 29:28 og Jer 32:37.
Trenger ikke å ha vært en "bitter" strid, men at de ikke ble enige og fant
det best å skille lag.
Lukas er ikke redd for å beskrive sine "helter" med menneskelige
følelser og mangler.
1 Kor 9:6 antyder at Paulus og Barnabas jobbet sammen senere.
Paulus snakker positivt om Markus (samme person?) i 2 Tim 4:11.
Kirkehistorisk tradisjon sier han ble forfatteren av Markusevangeliet.

Paulus' andre misjonsreise (15:36 - 18:22): 49-52 e.Kr.

KAPITTEL 16
v. 1-5: Hvorfor omskar Paulus Timoteus?

- I følge rabbinsk lov fra 100-tallet e.Kr. (senest) ville Timoteus

blitt sett på som jøde. Mulig dette synet var gjeldende på Paulus'
tid også.

- Paulus gjorde ikke dette fordi det hadde noe med frelse å gjøre,
spesielt ikke etter kap 15 og når Silas var med ham som en
representant for Jerusalem og vedtaket.

- Jødene ville se at kristendommen ikke var anti-jødisk (og at
anklagene mot Paulus i 21:21 var falske).

v. 6-10: "Den Hellige Ånd hindret dem"?

- Trolig fordi han ville at de skulle til Makedonia på dette
tidspunktet. Asia fikk sjansen senere (19:10).

16:16-18
"en Pyton-ånd": Gresk mytologi sa at guden Apollo drepte
Pytonslangen som voktet oraklet i Delfi, og at Apollo ble
legemliggjort i Delfi som en slange. Folket mente trolig at hun var
et talerør for Apollo, slik som oraklet i Delfi.
Folk ville nok ikke tenke på Jahve når de hørte "Den høyeste
Gud", men hvilken av gudene Paulus & co satte høyest.
"(en) frelsesvei", en av flere veier til frelse.
Paulus bruker ikke utsagnet hennes til å si at selv Pyton bekrefter
budskapet hans, men blir i stedet veldig irritert. Hun forvirret
tydeligvis folket i stedet for å hjelpe.

PÅ AREOPAGOS (17:16-34)
Sokrates (469 - 399 f.Kr):

-

Hadde oppfordret atenerne til å gå vekk fra gudene sine og i stedet
søke etter "den ukjente gud".

-

Ble henrettet fordi han "avviste byens guder og introduserte
fremmede guder og dermed ødela de unges sinn".

-

Oldtidens jøder og kristne satte ham høyt fordi han beskyldte
Homers gudefortellinger for å latterliggjøre det sanne guddommelige.
Justin Martyr (100-tallet e.Kr.) sa at Sokrates egentlig var en kristen.

-

De fleste filosofer var monoteister og trodde på en Gud som ikke
kunne ha noe å gjøre med vår verden (transcendent).

Paulus fortsetter Sokrates' angrep på polyteismen og får nesten samme
anklage på nøyaktig samme sted.

PÅ AREOPAGOS (17:16-34)

1. Hva er utgangspunktet til Paulus?
2. Hva sier han om Gud?
3. Hva var Guds hensikt?
4. Hvilken autoritet henviser han til?
5. Hva er hovedbudskapet hans?

PÅ AREOPAGOS (17:16-34)
1. Hva er utgangspunktet til Paulus? Begynner med noe de kjenner til og trodde
på (v. 22-23).
2. Hva sier han om Gud? (v. 24-26)

-

Skaper av alt
Bor ikke på jorda (transcendent)
Stor nok til ikke å trenge mennesker (som Sokrates)
Gir liv til alt
Bestemte når og hvor mennesker skulle leve

3. Hva var Guds hensikt? At mennesker skulle søke ham, også ved å "famle i
mørket" for å finne ham (v. 27). Gud er nær til alle men menneskene er fortsatt i
mørket.
4. Hvilken autoritet henviser han til? De stoiske dikterne Aratos og Kleantes
(tredje årh. f.Kr.) (v. 28)
5. Hva er hovedbudskapet hans? De må omvende seg før Gud dømmer verden. (v.
30-31)

PÅ AREOPAGOS (17:16-34)

1. Hva er utgangspunktet til Paulus?
2. Hva sier han om Gud?
3. Hva var Guds hensikt?
4. Hvilken autoritet henviser han til?
5. Hva er hovedbudskapet hans?

1. Finner felles grunn i møte med
mennesker uten kjennskap til
kristendommen.
2. Forklarer Gud på en måte som
samsvarer med det de allerede tror.
3. Forklarer hva som er Guds hensikt/
meningen med livet.
4. Bruker deres egne “autoriteter” for å
underbygge poenget.
5. Forkynner omvendelse og dom.

PÅ AREOPAGOS (17:16-34)
1. Finner felles grunn i møte med
mennesker uten kjennskap til
kristendommen.
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2. Forklarer Gud på en måte som
samsvarer med det de allerede tror.
3. Forklarer hva som er Guds hensikt/
meningen med livet.
4. Bruker deres egne “autoriteter” for å
underbygge poenget.
5. Forkynner omvendelse og dom.

Paulus' tredje misjonsreise (18:23 - 21:16): 53-57 e.Kr.

PAULUS' TALER I KAP 22-26
Kap 22: Folket
Kap 23: Jødenes høye råd
Kap 24: Felix
Kap 25: Festus
Kap 26: Kong Agrippa

9:7 & 22:9
Klassisk gresk:

‣ 'akouo' + objekt i genitiv = å høre lyden av noe (9:7)
‣ 'akouo' + objekt i akkusativ = å høre og forstå (22:9)
Lukas følger eldre stiler flere ganger
9:7 sier at de ikke så noen, mens i 22:9 sies det at de så et lys.
22:9 sier ikke at de ikke hørte noe i det hele tatt, bare at de ikke
hørte stemmen som snakket til Paulus. Det var bare Paulus
som hadde et møte med Jesus.

KAPITTEL 24
Antonius Felix: Landshøvding 52-59 e.Kr. Historikerne Tacitus
og Josefus beskriver ham som en korrupt og voldelig
antisemitt.
"De tekniske detaljene av denne rettssaken stemmer så bra
med andre bevis fra romersk rettsvesen at kjente historikere
med Romerriket som felt bruker dem som en hovedkilde for å
forstå romerske rettsprosedyrer i provinsene." (Craig Keener)
24:14 - Tydelig sammenheng mellom jødedom og kristendom.
Dette temaet gjentas i 25:8-10, 26:6-7 og 28:17-20.

PORKIUS FESTUS (59-62?)

Josefus beskriver Festus i mye bedre lys enn Felix. Festus
ordnet opp i ting og fanget flere seloter. Han ser ut til å ha
hatt stillingen til sin død, bare 1-2 år senere.
Mer rettferdig og samarbeidsvillig enn de fleste
landshøvdinger i Judea. Han ønsker å få et godt forhold til
de lokale (25:9).

KAPITTEL 25
v. 7 - Fortsatt ingen beviser.
v. 8 - Paulus hevder han er uskyldig både overfor romersk og jødisk lov.
v. 11

-

Keiseren var Nero (54-68 e.Kr.), men dette var før han ble gal.
Han gjorde det fordi han følte seg nødt til det (28:19).
Han visste han skulle til Roma (19:21, 23:11)

"Anyone invested with authority who puts to death or orders to be put to
death, tortures, scourges, condemns, or directs a Roman citizen who first
appealed to the people, and now has appealed to the Emperor, to be
placed in chains, shall be condemned under the Lex Julia relating to
public violence. The punishment of this crime is death, where the parties
are of inferior station; deportation to an island where they are of
superior station." (Sent. 5.26.1; Digest 48.6-7)

HERODES
Herodes den store (37-4 f.Kr.) - Prøvde å drepe
Jesus i Matt 2.
Herodes Antipas (4 f.Kr - 39 e. Kr.) - Sønn av
Herodes den store. Drepte døperen Johannes og
forhørte Jesus.
Herodes Agrippa I (37-44 e. Kr.) - sønnesønn
av Herodes den store, nevø av Antipas. Ble
fjerdingfyrste da Antipas ble sendt i eksil. Drepte
Jakob og fengslet Peter. Josefus sier han fikk
sterke magesmerter i fem dager før han døde.
Herodes Agrippa II (50-93 e.Kr.) - sønn av
Agrippa I. Var til stede under Paulus sin rettssak i
Apg 25:13f.
Herodes den store

HERODES AGRIPPA II
Levde 27-100, konge 50-93.
Oppvokst i keiser Claudius' hoff i Roma og en yndling av
Claudius. Agrippa II var i praksis jødenes konge, noe
Festus trolig så ham som.
Kjente til jødedommen men var på romersk side. En
passende mann for å finne ut av hva denne rettssaken
egentlig dreide seg om.

Paulus' reise til Roma (kap 27-28): 59/60 e.Kr.

KAPITTEL 27

"...a journey that point after point has been shown to
be historically accurate or at least plausible even in
detail by both ancient and modern experts on these
sorts of sea accounts."
- Ben Witherington III

AVSLUTNINGEN
Lukas vet at noe annet skjedde etter to år. Bedre å argumentere ut fra beviser
enn ut fra stillhet, og bevisene i Apg 21-28 antyder at Paulus ikke var skyldig.
Suetonius forteller at Nero mislikte sterkt å underskrive henrettelsesordrer, og
hadde liten interesse av lange rettssaker inntil 62 e.Kr. (da han mistet både
Burrus og Seneca som rådgivere)
Gode grunner for at Paulus' sak ble henlagt pga manglende bevis, og kanskje
også pga manglende anklagere i Roma.
Kirkehistorikeren Eusebius (300-tallet) sier at Paulus i følge tradisjonen ble
løslatt.
1 Klem 5:5-7 antyder det samme (96 e.Kr.)
Paulus' frifinnelse var ikke Lukas' viktigste tema, han skrev ikke en biografi
om Paulus, men et historisk verk om hvordan evangeliet spredde seg fra
Jerusalem til Roma.

TO TIDLØSE SANNHETER

2. Ta initiativ! Fortell evangeliet! - La resten være opp til Gud.

1. Hvordan kan vi snakke om omvendelse og syndenes tilgivelse på
en god måte for mennesker rundt oss i dag?
2. Hvordan kan vi være vitner om Jesu oppstandelse når vi ikke har
sett ham slik apostlene hadde?

