Apostlagärningarna Studieguide 10
Läs Apg. 9:31-10:48

Petrus vandrade runt och besökte kristna i regionerna som nämndes. Hur blev Guds kraft
uppenbarad genom honom? Vad var effekterna av det som hände?
Bibel 2000 översätter v.36 ”I Joppe fanns det bland lärjungarna en kvinna som hette Tabita” men den

ἐν Ἰόππῃ δέ τις ἦν
μαθήτρια ὀνόματι Ταβιθά ἣ διερμηνευομένη λέγεται Δορκάς αὕτη ἦν
πλήρης ἔργων ἀγαθῶν καὶ ἐλεημοσυνῶν ὧν ἐποίει

grekiska grundtexten står det att det fanns en lärjunge som hette Tabita

Vad var Tabitas liv fyllt med?
Känner ni människor som påminner om Tabita?
Tabita är den första personen som Petrus bad om och såg väckte från döden. Varför är det
signifikant?
På vilket sätt förbereddes Petrus för Cornelius genom undret som skedde med Tabita?
Efter Jerusalems fall och Templets ödeläggelse år 70 fanns det en stor mängd fientlighet mellan Roms
militärmakter och judar. Judarnas motstånd hade kostat Rom mycket mer än de beräknade och det
fanns en ilskenhet som präglade Romersk-judiska relationer.
Cornelius var en officer av mittenrang, vilket betyder att han hade 100 män under sig. På vilka sätt
var han annorlunda från en stereotypiska militär officer? (10:1-8)
Hur förberedde Gud Cornelius för att möta Petrus?

Hur kan vi sammanfatta budskapet av Cornelius syn?
Om Gud gav Cornelius en syn, varför kommunicerade inte Gud evangeliet om Kristus till honom
direkt genom en syn? Varför var det nödvändigt för Pethrus att resa från Joppe till Caesarea och
möta Cornelius ansikte till ansikte?
Hur långt är det mellan Joppe och Caesarea?

Hur förberedde Gud Petrus för att möta Cornelius?
Utöver fläsk fanns det en stor mängd saker som var förbjudna för judar att äta. Listan över sådant
finns i 3 Mos 11 (Se separat sida)
Vilka känslor tror du Petrus upplevde under synen Gud gav honom?

Petrus grubblade över synen som han inte förstod. Hur kom han fram till den tolkning han gjorde i
v.34-43? Hur hanterar du situationer när du är osäker på vad Gud säger?

Cornelius och Petrus var ganska olika men det fanns en vana de hade gemensamt; vad var det?

Vad gjorde Cornelius som bevisar att trodde att Gud skulle agera? (v.24-26)
Petrus tal öppnade med att han sade: ”Gud inte gör skillnad på människor utan tar emot var och en
som fruktar honom och som gör vad som är rättfärdigt, vilket folk han än tillhör […] fred genom Jesus
Kristus – han är allas herre.” Det slutade med att Cornelius med hela sin familj blev döpt. Tror ni att
Petrus själv blev förvånad?
Varför häpnade de omvända judarna över situationen som uppstod när Petrus talade hemma hos
Cornelius? v.44-45

Herren talade till Mose och Aron:

1

Säg till israeliterna: Detta är de djur som ni får äta bland landdjuren: 3alla som har helt kluvna

2

klövar och som idisslar, dem får ni äta. 4Men dessa får ni inte äta, fast de idisslar eller har klövar:
kamelen, ty den idisslar men har inte klövar, den skall vara oren för er; 5klippgrävlingen, ty den
idisslar men har inte klövar, den skall vara oren för er; 6haren, ty den idisslar men har inte klövar,
den skall vara oren för er; 7svinet, ty det har visserligen helt kluvna klövar men idisslar inte, det
skall vara orent för er. 8Av deras kött får ni inte äta, och deras döda kroppar får ni inte vidröra. De
skall vara orena för er.
Detta är vad ni får äta av allt som lever i vatten: allt som har fenor och fjäll och lever i havens och

9

flodernas vatten får ni äta.

Men allt i hav och floder som inte har fenor och fjäll – vare sig
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smådjur eller andra vattendjur – det skall gälla som något avskyvärt för er.

11

Avskyvärda skall de

vara för er; av deras kött får ni inte äta, och deras döda kroppar skall ni betrakta med avsky.

Alla
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vattendjur som saknar fenor och fjäll skall gälla som något avskyvärt för er.
Följande fåglar skall ni betrakta med avsky; de får inte ätas, de är något avskyvärt: örnen,
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lammgamen, grågamen,
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gladan, falkar av alla arter,

jordugglan, hornugglan och hökar av alla arter,
minervaugglan, pelikanen, smutsgamen,

18

19

17

korpar av alla arter,

berguven,

15

16

kattugglan, fiskuven, tornugglan,

hägern, pipare av alla arter, härfågeln och

fladdermusen.
Alla bevingade, fyrbenta smådjur skall gälla som något avskyvärt för er.
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fyrbenta smådjur får ni äta dem som utöver de andra benen har hoppben.

Men av alla bevingade,
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Av dem får ni äta

22

följande: vandringsgräshoppor, solamgräshoppor, hargolgräshoppor och hagavgräshoppor av alla
arter.

Alla andra bevingade smådjur som har fyra ben skall gälla som något avskyvärt för er.
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Följande djur blir ni orena av – den som rör vid deras döda kroppar blir oren till kvällen,
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som burit en sådan kropp skall tvätta sina kläder och vara oren till kvällen:

och den

25

alla djur som har

26

klövar – men inte helt kluvna – och som inte idisslar skall gälla som orena för er. Den som rör vid
dem blir oren.

Alla fyrfotadjur som går på tassar skall gälla som orena för er. Den som rör vid

27

deras döda kroppar blir oren till kvällen,

och den som burit en sådan kropp skall tvätta sina kläder
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och vara oren till kvällen. De skall gälla som orena för er.
Av de smådjur som rör sig på marken skall ni hålla dessa för orena: vesslan, råttan, ödlor av alla

29

arter,

geckoödlan, koaödlan, letaaödlan, salamandern och kameleonten.
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dessa gälla som orena för er.

Av alla smådjur skall
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Om något av de landdjur som ni får äta skulle dö, blir den som rör
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vid dess döda kropp oren till kvällen.

Den som ätit av den döda kroppen skall tvätta sina kläder
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och vara oren till kvällen. Den som burit en sådan kropp skall också tvätta sina kläder och vara
oren till kvällen.
Alla smådjur som kryper på marken är något avskyvärt, de får inte ätas.
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Alla smådjur som
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kryper på marken, vare sig de krälar på buken eller går på fyra eller flera ben, dem får ni inte äta,
de är något avskyvärt.

Gör er inte själva till något avskyvärt genom ett sådant djur! Akta er för
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orenheten från dem så att ni inte själva blir orena!

Jag är Herren, er Gud: ni skall vara heliga och
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förbli heliga, ty jag är helig. Ni skall inte orena er genom några av de djur som kryper på marken.
Jag är Herren som förde er ut ur Egypten för att jag skulle vara er Gud. Ni skall vara heliga, ty

45

jag är helig.

