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Apostlagärningarna 

 

 

 
 

Fakta 

Författare: Lukas, som även har 

skrivit Lukasevangeliet. 

Apostlagärningarna kan ses som 

del två av ett dubbelverk.  

 

Tid: Troligtvis skrivet runt år 80 

och behandlar sannolikt åren 30-

62 E.Kr. 

 

Bakgrund:  

Lukas inleder Apostlagärningarna 

med att låta oss förstå att han har 

skrivit båda sina böcker till 

Theofilos. Evangeliet som 

berättar om Jesu liv och 

Apostlagärningarna som är 

fortsättningen till den 

berättelsen. I kronologisk ordning 

berättas om de första kristnas 

arbete med att ”göra alla folk till 

lärjungar”. 

Nycklar 

Fyra bibelställen i Apostlagärningarna är nycklar för att förstå 

innehållet.  

1. Det första är Jesu ord till lärjungarna om att de inte ska 

lämna Jerusalem utan vänta på det som Fadern har lovat 

dem(Apg 1:4)  

2. Denna gåva var Den Heliga Ande som utgöts över 

lärjungarna på pingstdagen och är vårt andra bibelord (Apg 

2:2-4). Konsekvenserna av Den Heliga Ande var dels att de 

prisade Gud i nya tungomål men också att de fick en ny 

frimodighet att förkunna evangeliet.  

3. Det tredje bibelordet är illustrativt för hur Gud handlar i 

Apostlagärningarna: ”Medan de en gång höll gudstjänst och 

fastade sa den heliga anden till dem: ”Avdela Barnabas och 

Saul för den uppgift som jag har kallat dem till.” (Apg 13:2) 

Denna händelse kommer från församlingen i Antiokia, men 

liknande ledning av Den Heliga Anden finns genom hela 

boken och visar både på de kristnas beroende och ledning 

och på Gud som aktivt handlar och planerar 

missionsarbetet.  

4. Det fjärde bibelstället är mötet i Jerusalem där man samtalar 

om huruvida spridningen av evangeliet till hedningarna och 

vad för judiska regler som de nykristna hedningarna ska 

hålla (Apg 15:1-21). Genom detta möte blir det självklart att 

de nya hednaförsamlingarna är en naturlig del av den (ännu 

så länge ganska begränsade) världsvida kyrkan.   

Apostlagärningarna: 
fortsättningen som följde 
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Måndag: De allra första…  

Läs Apg 2-3 Vad i den första församlingens liv och attityder attraheras du av? Finns det 
delar som skrämmer dig och i så fall varför?  

Lärjungarnas frimodighet och självklara tro på Guds ingripanden är 
främmande för många utav oss idag. Vad kan vara orsaker till att vår tro 
inte får samma självklara uttryck? 

 

Tisdag: Frimodighet och lögn  

Läs Apg 4-5 Petrus och Johannes förbjuds att undervisa i Jesu namn, men när de har blivit 
frisläppta ber de om mer frimodighet för att kunna fortsätta undervisa. Hade 
du gjort på samma sätt?  
 
Berättelsen om Ananias och Sapfeira predikar vi sällan om och återigen 
påminns vi om Guds helighet på ett sätt som inte syns på så många ställen i 
NT. Problemet i berättelsen är ju inte att de äger mark eller har sina pengar, 
utan att de ger av felaktiga motiv och därmed försöker lura Gud och det blir 
deras död.  
Vad kan vi lära om ägande, givande och Guds helighet i denna bibeltext?  

 

Onsdag: Lidande och omvändelse  

Läs Apg 8-9 Att på olika sätt behöva lida för sin tro var vardag för de första kristna – 
och för många kristna idag i olika delar av världen. Ta en stund i bön för de 
kristna som är förföljda idag. 

Har du behövt lida för din tro på något sätt? Hur reagerar du?  

Saul får en omtumlande omvändelseupplevelse där Jesus gör honom blind 
under tre dagar. Det är en sida av Jesus som kan vara utmanande. Vad kan 
vara orsaken till att Jesus gör så? 

 

Torsdag: Glädje trots allt  

Läs Apg 12-13 Petrus får här konkret hjälp av en ängel. Har du liknande erfarenheter där 
Gud på ett konkret sätt har hjälpt dig?  

Paulus & Barnabas får erfara både stora framgångar och mycket motstånd 
i sitt arbete i Pisidien men det står att de uppfylldes alltmer av glädje och 
helig ande. Har du erfarenheter där du uppfyllts av mer glädje trots att det 
har varit mycket motstånd i ditt liv? 
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Fredag: Konflikthantering  

Läs Apg 15-16 Paulus och Barnabas grälar så illa att de skiljs åt och åker åt olika håll. Det 
är en mycket mänsklig bild som målas upp av två stora ledare i den tidiga 
kyrkan. På vilket sätt känner du igen dig i deras situation?  

Silas och Paulus visar stor kärlek och respekt mot fångvaktaren genom att 
dels inte fly och dels att vittna för honom. Vad kan vi lära av deras attityd?   

 

Lördag: Att gå mot lidande  

Läs Apg 20-21 Paulus vet att det är bojor och lidande som väntar honom – ändå väljer 
han att resa till Jerusalem. Skulle du ha agerat på samma sätt?  

Välmenande kristna bröder försöker få Paulus att inte gå till Jerusalem och 
blir fängslad. Har du egna erfarenheter när välmenande kristna försökt få 
dig att gå emot det Gud har lagt på ditt hjärta? 

 

Söndag: Frimodig och 
förtröstansfull 

 

Läs Apg 27-28 Vad utmanas du av i Paulus frimodighet och förtröstan? Hur kan 
frimodighet och förtröstan få en större plats i ditt liv? 

På vilket sätt vill apostlagärningarna utmana dig? 

 


