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Kapitel 12 i Apostlagärningarna är en skriven redogörelse av en omskakande 
händelse inom den unga kristna kyrkan då den första aposteln blev halshuggen. 
Det gjorde slut på drömmen att ingen av apostlarna skulle dö innan Jesus 
återvände och upprättade sitt rike på jorden. Låt oss börja detta studium med att 
titta på konung Herodes, som beordrade att Jakob skulle avrättas. 

HERODES AGRIPPA I 
Herodes Agrippa I föddes år 10 f. Kr. och dog år 44 e. Kr. Familjen Herodes 
härskade över Palestina från 37 f. Kr. till 70 e. Kr., totalt 107 år. 
Familjen Herodes var iduméer, vilka ursprungligen var edomiter och ättlingar till 
Esau. De levde under Guds förbannelse. Hebr. 12:16-17; Hes. 25:12-14  
Idumeerna hade redan före Jesu tid konverterat till judendomen, och männen var 
omskurna. Men de accepterades inte fullt ut av den vanliga judiska befolkningen 
som såg på dem med misstänksamhet och kallade dem halvjudar. Det är lätt att 
se att familjen Herodes var en förbannad familj med alla slags problem. Det 
förekom mord, hor, äktenskapsbrott och incest i familjen.  
Herodes Agrippa I var barnbarn till Herodes den Store och hans föräldrar hette 
Aristobulus and Bernice. Herodes den Store blev så arg på sin son Aristobulus 
att han lät mörda honom. Aristobulus och Bernice var kusiner och Herodes 
Agrippa I gifte sig med sin kusin. 
Herodes blev utnämnd till vasallkonung av den romerska regeringen och skulle 
vara en del av den romerska ockupationsmakten. Han hade tillgång till romerska 
trupper, men den överste romaren på platsen hade dock befogenheter att tysta 
honom och arrestera honom om han inte följde kejsarens uppmaningar. 
Herodes var hänsynslös, självisk, makthungrig, sökte de underlydandes dyrkan 
och lierade sig gärna med vem som helst om det gällde pengar, makt och ära. 
Hans regeringstid varade bara i sju år. Han har nu brunnit i helvetet i ca 1. 964 år 
och hans nästa framträdande i domstol blir vid den Stora Vita Tronen och 
därefter blir han kastad i Eldsjön för att brinna i all evighet. Upp. 20:10-15 

APOSTELN JAKOB MÖRDAS  
Det är uppenbart att Konung Herodes försökte upprätthålla bra förbindelser med 
det lokala judiska ledarskapet som bestod av Översteprästen och en rad höga 
rabbiner. Den romerska regeringen ville ha fred i alla de provinser de erövrade 
så folk kunde arbeta och betala skatt. Att det var fred och ordning var något som 



också behagade det judiska ledarskapet. Aposteln Jakob avrättades av Herodes 
med svärd. Apg. 12:1-2 

APOSTELN PETRUS ARRESTERAS  
När Herodes såg att det judiska ledarskapet var nöjd med honom, beslöt han sig 
för att upprätthålla status quo genom att arrestera den kristna kyrkans överste 
ledare. Men då den hedniska påskhögtiden var i antågande, och den därjämte 
inföll på samma dag som den judiska påsken, bestämde han sig för att hålla 
Petrus fängslad så länge, och döda honom först efter det att festdagarna var 
över. vers 3-4 

FÖRSAMLING I CHOCK -  BEDER  
Jesu kvarvarande apostlar och lärjungar i Jerusalem förstod att Petrus skulle bli 
mördad om inte Gud gjorde något. Mänskligt sett var det omöjligt att rädda 
Petrus ur det romerska fängelset. vers 5 

DEN STORA FLYKTEN  
Gud tänkte inte tillåta att Petrus skulle dö denna gång. Jag tror att den Helige 
Ande verkade på Jesu lärjungar så att de bad som de aldrig hade gjort förut, och 
när de var lydiga ingrep Gud på sitt eget sätt. vers 6-10 

OTRONS ANDE  
Först stod det inte klart för Petrus om han drömt, eller om detta verkligen hände. 
Glädjen hos de kristna som hade bett var stor. De hade bett mycket men 
väntade sig inte ett under! Kristna beder på detta sätt än idag, utan att vänta 
sig något. Men Gud räddade Petrus från fängelset trots deras otro. vers 11-17 

KONUNG HERODES FRÅNFÄLLE 
Istället för att fatta att något oerhört hade hänt, att Jesus var uppstånden och 
bemyndigade sina apostlar, beslöt konungen att låta döda soldaterna och begav 
sig sedan ut på en resa. vers 18-19 
Konungen glömde sina misstag i Jerusalem och blev inblandad i diverse politik, 
han sökte alltid skaffa mer inkomster genom ökade tullar och skatter. vers 20-22 
Tiden för konung Herodes var ute, och han blev avrättad av en Herrens ängel. 
vers 23 
Hur sanna är Jesu ord? Luk 12:16-21 

GUDS ORD HADE FRAMGÅNG  
Guds ingripande och konung Herodes död användes för att stärka kyrkan och 
byggde upp Sauls och Barnabas tro. Apg. 12:24-25 



VAD KAN VI LÄRA OSS AV DETTA KAPITEL? 
1. Vi vet inte när Djävulen slår till. 1 Petr. 5:7-9 
2. Mycket litet kan hända i en kristens liv eller en kyrka utan bön. Jak. 5:13-18 
3. Vänta alltid på underverk från Gud. Joh. 14:11-15 
4. Gud tar hand om sina fiender. 5 Mos. 32:35-43 
 

HAR DU ETT ÖRA ATT HÖRA MED?  
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