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1 Vid den tiden lät kung Hero-
des gripa och misshandla några 
i församlingen.

Kungen är Herodes Agrippa I, sonson till Herodes den store och 
son till Aristobulos. Han övertog Antipas’ tetrarki när denne blev 
landsförvisad år 39 och blev regent också över Judeen och Samari-
en år 41. Han var en verklig kung i motsats till tetrarken Antipas.

Om vi utgår från att Lukas i 11:30 inte följer kronologin skulle det-
ta ha hänt medan Saulus och Barnabas var i Antiokia. Tidsföljden är 
i så fall:

• Saulus och Barnabas i Antiokia (år 42–43)
• Agabus profetia
• Herodes förföljelse: Jakobs martyrdöd och Petrus i fängelse (ti-

digt år 44)
• Herodes död (44)
• Saulus och Barnabas kommer med de insamlade medlen (45 

el. 46)
• Saulus och Barnabas återvänder till Antiokia och inleder den 

första missionsresan (ca 46)
• Apostlamötet i Jerusalem (49 el. 50)

2 Och Jakob, Johannes bror, lät 
han avrätta med svärd.

Jakob relateras till sin mera kända bror Johannes, inte till fadern 
Sebedeus som sannolikt inte var så känd vid den tiden. Jakob blev 
halshuggen. Lukas nämner Jakob, eftersom han är en av de tolv, 
även om sannolikt också andra hade dödats före honom. Jakob var 
troligen den ende av apostlarna som var i Jerusalem just då.

3 När han såg att detta vann 
bifall hos judarna, fortsatte han 
och lät gripa också Petrus. Det-
ta hände under det osyrade 
brödets högtid.

Det osyrade brödets högtid inföll veckan efter påsk. Att Herodes 
grep Petrus berodde antagligen på att han var den ende av 
apostlarna som var i Jerusalem under högtiden. 

4 Sedan han gripit honom satte 
han honom i fängelse och gav i 
uppdrag åt fyra vaktavdelning-
ar, om vardera fyra man, att 
bevaka honom. Efter påsken 
ville han ställa honom inför 
folket. 

En vaktavdelning tjänstgjorde sex timmar var. Fängelset var troligen 
Antoniaborgen. Herodes var angelägen om att händelsen i Apg 5 
inte skulle upprepas och satte in extra många vakter. Petrus skulle 
antagligen ha dömts till döden för att behaga judarna. Judarna ha-
de som regel: ”Inte under högtiden.” (Matt 26:5) Den regeln bröts i 
fråga om Jesus och nu åter för Petrus. Lenski anser att han skulle 
dödas dagen efter påskmåltiden, som var fallet med Jesus.

5 Petrus hölls därför kvar i 
fängelset, och församlingen 
bad uthålligt till Gud för ho-
nom.

Vilket skulle vara starkare, fängelset eller bönen? Församlingen va-
kade i bön, och den hade ett starkare vapen. Gud ville denna gång 
göra ett under och skona sin apostel.

6 Natten innan Herodes hade 
tänkt ställa honom inför rätta, 
låg Petrus och sov mellan två 
soldater, bunden med två ked-
jor, och utanför dörren stod 
vakter som bevakade fängelset.

Petrus var kedjad på ett sådant sätt att han inte ens kunde vända sig  
utan att soldaterna berördes. Han ansågs vara en särskilt farlig 
fånge. Lukas anger att vaktmanskapet var väl bemannat. Det var 
mänskligt sett omöjligt att fly. Petrus sov, trots att det sannolikt var 
hans sista natt i livet, väl medveten om vilka löften han hade inför 
domstolen och för sitt liv.
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7 Och se, en Herrens ängel 
stod där, och ett ljussken lyste 
upp rummet. Ängeln stötte Pet-
rus i sidan och väckte honom 
och sade: ”Skynda dig upp!” 
Då föll kedjorna från Petrus 
händer,

Nu inträffar något synnerligen märkligt. Gud ingriper genom sin 
ängel. Petrus väcks upp och kedjorna föll från hans händer så att 
ingen av vakterna visste något. De kom sedan att plikta med sina 
liv för detta.

8 och ängeln sade till honom: 
”Sätt på dig bältet och ta på dig  
sandalerna.” Petrus gjorde det, 
och ängeln sade: ”Ta på dig 
manteln och följ mig.”

Petrus handlar som en sömndrucken och måste instrueras att göra 
varje detalj. Bältet hade tagits av och sandalerna stod en bit ifrån. 
Manteln hade han antagligen över sig som täcke.

9 Petrus gick ut och följde ho-
nom, men han förstod inte att 
det som skedde genom ängeln 
var verkligt utan trodde att han 
såg en syn.

Petrus är inte medveten om att det som sker är verkligt. Lukas har 
senare hört berättelsen från Petrus egen mun.

10 De gick förbi den första vak-
ten och så den andra och kom 
sedan till järnporten som ledde 
ut till staden, och den öppna-
des för dem av sig själv. Så kom 
de ut och gick längs en gata, 
och plötsligt lämnade ängeln 
honom.

Undret beskrivs i detalj. De går förbi två vaktposter utan att dessa 
märker något. Järnporten var en bastant port, mycket tung och låst 
med massiva bultar så att det krävdes ett antal män för att öppna 
den. Efteråt var allt som vanligt: vaktposterna var kvar och porten 
var stängd.

Ängeln leder troligen Petrus till en mindre gata en bit från fängelset 
innan han blev lämnad ensam.

11 När Petrus blev sig själv 
igen sade han: ”Nu vet jag 
verkligen att Herren har sänt 
sin ängel och räddat mig ur 
Herodes hand och från allt som 
det judiska folket hade väntat 
sig.”

Först när Petrus stod ensam på gatan i mörkret kom han till fullt 
medvetande om att det inte var någon dröm. Han inser att det inte 
var hans tur att avrättas, att han ännu hade ett uppdrag att tjäna 
Herren. Nu lämnades han åt sina egna krafter och beslut vad han 
skulle företa sig.

12 Då han nu insåg vad som 
hänt, gick han till Marias hus, 
hon som var mor till den Jo-
hannes som kallades Markus. 
Där var många församlade och 
bad.

Petrus avsikt var att omedelbart låta sina vänner veta att han hade 
blivit räddad. Han gick till ett hem som var välbekant men han 
kunde inte veta om det var någon samling där mitt i natten. Lenski 
antar att händelsen inträffade någon tid efter midnatt, eftersom vak-
tombyte skedde vid midnatt och det då skulle bli mesta möjliga 
tidrymd innan flykten upptäcktes.

Maria var faster till Barnabas (enligt Kol 4:10 var han Johannes 
Markus kusin). Församlingen brukade sannolikt samlas i hennes 
hus. Några menar att det var samma hus där Jesus firade nattvarden 
med sina lärjungar, men för det finns inga belägg. Markus författa-
de evangeliet som bär hans namn. Att han var den som lämnade 
sin linneskjorta och flydde naken när Jesus arresterades (Mark 
14:51–52) är ett löst antagande.

13 Petrus bultade på porten, 
och en tjänsteflicka som hette 
Rode gick för att öppna.

Att tjänsteflickan nämns vid namn ger vid handen att Petrus var väl 
förtrogen med huset, och att Rode var en kristen. Lärjungarna kun-
de mycket väl vänta sig arrestering, och att någon bultade på dör-
ren mitt i natten ingav fruktan. Men Rode var djärv.
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14 När hon kände igen Petrus 
röst, blev hon så glad att hon i 
stället för att öppna porten 
sprang in och berättade att Pet-
rus stod utanför porten.

Vi upplever något av sensationen i hur Rode genast känner igen 
Petrus röst och blir så överväldigad att hon glömmer att öppna och 
bara rusar in för att berätta. 

15 De sade till henne: ”Du är 
tokig!” Men hon höll fast vid 
att det var så, och då sade de: 
”Det är hans ängel.”

Rode möttes av misstro: Du är galen! Men hon var den enda i säll-
skapet som tänkte klart. De andra kunde inte tänka sig att Petrus 
hade blivit befriad, fast man hade suttit och bett för honom. Man 
trodde att den skyddsängel som varje kristen har liknar sin skydds-
ling och att det var denne som nu skulle berätta att Petrus var död.

16 Under tiden fortsatte Petrus 
att bulta, och när de öppnade 
såg de till sin häpnad att det 
var han.

Petrus kan inte göra något annat än fortsätta att bulta på dörren. Nu 
kommer tydligen många med till dörren och de blir häpna när de 
ser honom själv.

17 Han gav tecken åt dem med 
handen att vara tysta, och så 
förklarade han för dem hur 
Herren hade fört honom ut ur 
fängelset. Han sade: ”Berätta 
detta för Jakob och de andra 
bröderna.” Sedan gick han ut 
och begav sig till en annan 
plats.

Petrus lugnar ner församlingen och berättar om det fantastiska som 
skett. Han ber dem berätta för Jakob och bröderna, vilket antyder 
att de andra apostlarna inte fanns i Jerusalem. Vid det här laget har 
äldsteämbetet upprättats för att ta ansvaret för församlingarna, och 
Jakob, Herrens bror, är den ansvarige i Jerusalem. Jakob, Sebedeus 
son, hade redan blivit avrättad.

Vart Petrus for är inte viktigt för Lukas. Att som romarna hävda att 
han reste till Rom för att bli påve är orimligt, om man tänker på att 
Lukas skulle ha förbisett att nämna detta, och att Paulus skulle ha 
”glömt” att skicka hälsningar till honom i Romarbrevet och inte ha 
hälsat från honom i fångenskapsbreven.

18 På morgonen blev det stor 
förvirring bland soldaterna. Vad 
hade det blivit av Petrus?

Detta uppdagades vid sextiden när vaktavlösningen skedde. Petrus 
hade försvunnit i tomma intet, utan att ha lämnat något spår.

19 När så Herodes skickade 
bud efter honom och inte fick 
tag i honom, förhörde han vak-
terna och befallde att de skulle 
föras bort. Därefter lämnade 
han Judeen och for ner till Ce-
sarea och uppehöll sig där.

Hade Herodes hört om händelserna i Apg 5:19–24? Han måste ha 
insett att allt hade skett av en högre makt. Därför var soldaterna 
oskyldiga, men han låter avrätta dem i alla fall, kanske för judarnas 
skull.

Herodes flyttar nu till Cesarea för en tid, men han har inte någon 
lång tid kvar.

Herodes dödHerodes död

20 Herodes hyste motvilja mot 
invånarna i Tyrus och Sidon. 
Gemensamt uppvaktade de 
kungen, och sedan de fått hans 
kammarherre Blastus på sin 
sida, bad de om fred. De var 
nämligen helt beroende av 
kungens område för sin försörj-
ning.

Tyrus och Sidon hörde till Syrien och inte till hans område. De 
sände en deputation till Herodes för fredsförhandlingar och lycka-
des muta kammarherren som talade för dem.
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21 På utsatt dag klädde sig He-
rodes i kunglig skrud och satte 
sig på tronen och höll ett tal till 
dem.

Dagen var en festdag med skådespel, där hela den politiska eliten 
var samlad. Också deputationen från Tyrus och Sidon var med och 
förväntade sig svar på sin petition. Herodes framträdde i all sin 
präktiga utstyrsel.

22 Då ropade folket: ”En guds 
röst är detta, inte en männi-
skas!”

Ropet var ägnat att smickra Herodes fåfänga. Hedningarna var va-
na att tillbe kejsaren som gud. Men Herodes var formellt en jude 
som borde ha vetat att ingen människa kan tillbes som gud.

23 Genast slog en Herrens 
ängel honom, därför att han 
inte gav Gud äran, och han 
blev uppäten av maskar och 
dog.

Plötsligt och inför alla på teatern slog Herrens ängel honom och 
han fick en förfärlig död, bara tre år efter sitt trontillträde. Han var 
då 54 år gammal. Josefus säger att han dog fem dagar efter händel-
sen på teatern. 

Övergång till missionsresornaÖvergång till missionsresorna

24 Guds ord hade framgång 
och spreds alltmer.

Så här avslutas berättelserna om förföljelserna. Det var de som för-
stärkte evangeliets utbredning. 

25 Och sedan Barnabas och 
Saulus hade fullgjort sitt upp-
drag i Jerusalem, vände de till-
baka och tog med sig Johannes 
som kallades Markus.

Det här hände sannolikt åren efter Herodes död, år 45 eller 46. Nu 
inleds en ny epok: Paulus missionsresor. Än så länge kallas han 
Saulus, men benämns efter hand Paulus (från 13:9).

Apostlagärningarna, bibelstudium 66
Ola Österbacka, S:t Johannes ev-luth. församling 2013


