
Apostlenes gjerninger
Lukas del 2: Det ustoppelige evangeliet



1:1-2

Den første boken skrev 
jeg, Teofilus, om alt det 
som Jesus begynte med 
både å gjøre og å lære, 
inntil den dagen da han 
ble tatt opp til himmelen, 
etter at han ved Den 
Hellige Ånd hadde gitt 
sine befalinger til de 
apostlene han hadde 
utvalgt. (NB88)

“Den hellige ånds gjerninger”



1:1-2
Den første boken skrev 
jeg, Teofilus, om alt det 
som Jesus begynte med 
både å gjøre og å lære,  

inntil den dagen da han 
ble tatt opp til himmelen, 
etter at han ved Den 
Hellige Ånd hadde gitt 
sine befalinger til de 
apostlene han hadde 
utvalgt. 

Jesus fortsetter å gjøre 
og lære ved Den hellige 
ånd (f.eks. 16:6-7)

BIND 1: 

BIND 2: 
(Perioden 30-62 e.Kr.)

“Den hellige ånds gjerninger”



Geografi i Luk-Apg

Jerusalem

Lukasevangeliet 
(9:51)

Apostlenes gjerninger 
(1:8)

Luk 13:33, 19:11

GT: Frelsen og dets budskap skal gå ut fra Jerusalem (f.eks. Jes 2:2-4)



Nøkkelvers og struktur - 1:8
•Kraft: Fra Den Hellige Ånd/

det høye (Luk 24:49)
“Men dere skal få kraft 

når Den hellige ånd 
kommer over dere, og 
dere skal være mine 
vitner i Jerusalem og 

hele Judea, i Samaria 
og helt til jordens ende.”

•Vitner: Innholdet av vitnesbyrdet 
beskrives i Luk 24:46-48 

1. Jesu død og oppstandelse 
2. Omvendelse og syndenes tilgivelse 

•Hvor skulle de gå?

•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?

Jerusalem, Judea, Samaria og jordens ender





Hvor Hvem Ca. år Hovedperson

Kap 1-7 Jerusalem Jøder 30-32

Peter

Kap 8-12 Judea og 
Samaria

Jøder og  
“halv-jøder” 33-45

Kap 13-28 Jordens ende  
(hele Romerriket) Hedninger 46-62 Paulus



Hensikt og tema
• Lukas dediserer også bind 2 til Teofilus (1:1) 
• Han var selv med på deler av historien 

(“vi"-avsnittene i 16:10-17, 20:5-15, 21:1 – 
28:16) 

• Hensikt: Fortsette den 
"sammenhengende" nedskrivning som 
han begynte i sitt evangelium til Teofilus.  

• Hovedtema: Den Hellige Ånd utruster 
disiplene med kraft, noe som gjør 
evangeliet ustoppelig, og det tas over 
hele den kjente verden.

Mener Lukas at alle kristne bør 
leve slik og at dette er det 
normale kristne livet (normativt), 
eller er det en beskrivelse av 
hvordan de første kristne levde 
(deskriptivt)? 

Lukas legger seg nært stilen i et  
gresk-romersk historieverk. Trolig 
ment deskriptivt. 

Eks.: I Jerusalem hadde de alt 
felles, men han sier ingenting om 
at alle ellers gjorde det samme. 





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…)

•Den Hellige Ånd i GT: 
‣ Ledere (eldste, dommere, konger), 

profeter, prester 

•Oppfyllelsen av Joel 3:1-5 betyr: 
‣at Ånden nå er tilgjengelig for alle 
‣at de siste tider har begynt (2:19-20)



Flere "pinsedager"?

• Hvem ble fylt nå? 

• En klar parallell til pinsedag. De ble fylt med Ånden igjen.  

• Men denne gangen talte de ikke i tunger, for det var ikke tungetale de trengte, men frimodighet.  

• 13:52 - "disiplene ble (stadig) fylt av glede og Den hellige ånd"

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

Høres ut som samme gruppe som i kap 2… igjen?



Hvem blir fylt? Hvor skjer det? Før/etter   
frelse/dåp

Hvordan  
skjer det? Resultater

2:1-42

4:23-31

8:14-24

9:17-22

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

19:1-7

Apostlene & disipler Jerusalem Etter frelse
Mens de var samlet 

Lyd av vind 
Ildtunger

Taler på andre språk, 
frimodighet (3000 lagt til 

menigheten)

Peter, Johannes  
og andre disipler Jerusalem Etter frelse Da de hadde bedt 

Stedet skalv
Taler Guds ord med 

frimodighet

Samaritanere (“halv-
hedninger”)

Samaria  
(“halv-hedensk”)

Etter  
frelse & dåp

Ba for dem og la 
hendene på dem

Noe synlig 
(Simon vil kjøpe det)

Paulus Damaskus 
(hedensk)

Etter frelse 
Før dåp (?)

Ananias la hendene på 
ham

Synet tilbake? 
(Forkynner)

Kornelius’ hus  
m/venner (hedninger)

Caesarea 
(“hedningeby” i jødisk 

land)

Samtidig med 
frelse, før dåp Mens Peter talte

Taler i tunger 
Lovpriser Gud 
(Evangeliet til 
hedningene)

Ca 12 disipler 
(jødekristne?)

Efesus  
(hedensk)

Etter  
frelse og dåp

Paulus la hendene på 
dem

Taler i tunger  
Taler profetisk



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 kommer til tro uten at tungetale nevnes. 



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).

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).

KONKLUSJONER/
PÅSTANDER



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).

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).
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Ananias & Saffira (4:32 - 5:11)



•Den hellige ånd fremstilles som en person og på linje med Gud (v. 3-4). 

•De "satte Gud på prøve" og trodde de kunne lure ham. 

•Likheter med Akan i Jos 7:  

- Stjeler fra Gud 

- Viser at han ikke har respekt for eller tillit til Gud 

- Innrømmer ingenting og viser ingen anger før han blir avslørt 

- Dør på stedet. Den som ikke har tro (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 (inntagelsen av verden) 

•Åndens fellesskap stod på spill, og utbredelsen av evangeliet ville trolig bli hindret.

Ananias & Saffira (4:32 - 5:11)



•Samme Gud som i GT, derfor burde man forvente en kontinuitet i karakter 
og handling. Vi kan ikke utelate dette avsnittet fra vårt Gudsbilde. 

•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?

Ananias & Saffira (4:32 - 5:11)



Hvor Hvem Ca. år Hovedperson

Kap 1-7 Jerusalem Jøder 30-32

Peter

Kap 8-12 Judea og 
Samaria

Jøder og  
“halv-jøder” 33-45

Kap 13-28 Jordens ende  
(hele Romerriket) Hedninger 46-62 Paulus



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

• At apostlene fortsetter Jesu tjeneste 
• At den samme Ånden er i dem 
• At de er sanne vitner om Jesus

Hva vil Lukas (og Gud) vise med dette?



Kap 10-11: Peter & Kornelius
•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. 

•Denne historien fortelles tre ganger (kap 10, 11 
og 15). Hedningemisjonen er en veldig viktig 
hendelse i boka.



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. Drepte Jakob og fengslet Peter. 
Josefus sier han fikk sterke magesmerter i 
fem dager før han døde (12:23). 

• Herodes Agrippa II (50-93 e.Kr.) - sønn av 
Agrippa I. Var til stede under Paulus sin 
rettssak i kap 25-26.

Herodes den store



Hvor Hvem Ca. år Hovedperson

Kap 1-7 Jerusalem Jøder 30-32

Peter

Kap 8-12 Judea og 
Samaria

Jøder og  
“halv-jøder” 33-45

Kap 13-28 Jordens ende  
(hele Romerriket) Hedninger 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)



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)

Hva vil Lukas (og Gud) si oss denne gangen?  

• At Paulus fortsetter i samme tjeneste som 
Peter (som forsvinner ut av fokus i Apg) 

• At Paulus er en fullverdig apostel, selv om han 
ikke var sammen med Jesus på jorda.  

• Paulus er også et sant vitne om Jesus — som 
virkelig tar evangeliet ut til den kjente verdens 
ender



Kap 13-14: Paulus’ første misjonsreise (46-48 e.Kr.)



Apostelmøtet i Jerusalem (kap 15)
• v. 1: "Judaister" kommer til Antiokia og 

forkynner Jesus + Moseloven. Noen kristne 
fariseere i Jerusalem mener det samme. (v. 
5) 

• v. 6-7: “Et hardt ordskifte”: Hvordan er 
forbindelsen mellom GT og troen på Jesus? 

• v. 7-11: Peters argument 
- Hendelsen hos Kornelius viser Guds vilje i 

denne saken. 
- Å legge til loven er derfor å "sette Gud 

på prøve" og dermed bryte budet i 5 
Mos 6:16 (Luk 4:12). 

• 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. Misjonsstrategi.



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



På Areopagos (17:16-34)



På Areopagos (17:16-34)
Sokrates (469 - 399 f.Kr):  
• 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. 

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

Paulus: 
•Snakker om “den ukjente gud” (v. 23) og 

oppfordrer dem til å søke ham (v. 27) 
•Oppfattes som en som introduserer 

fremmede guder (v. 18) 
•Beskriver det sanne guddommelige (v. 

24-25) 
•Paulus fortsetter Sokrates' angrep på 

polyteismen og får nesten samme 
anklage på nøyaktig samme sted. 

•Greske filosofer hadde forberedt 
evangeliet for den greske verden.  

•Den kristne tro er den høyeste form for 
filosofi (Kol 2:3, 8)



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



Paulus' taler i kap 22-26

Kap 22: Folket 
Kap 23: Rådet 
Kap 24: Feliks 
Kap 25: Festus 
Kap 26: Agrippa



Paulus’ forsvar (kap 22-26)
Gjenforteller omvendelsen sin, men avbrytes når han nevner kallet til hedningene. 
Beskyttes siden han er romersk borger (v. 29, 23:27). Kommandanten vil ha klar 
beskjed om hva jødene anklager Paulus for (v. 30). 

Paulus har god samvittighet (v. 1) —> sammenheng mellom jødedom og kristen tro 
(v. 6). Kommandanten skriver til Feliks at anklagen ikke fortjener dødsstraff eller 
fengsel (v. 29).  

Anklages for å skape uro blant jødene og for å ha forsøkt å vanhellige tempelet (v. 
5-6). Paulus vektlegger sammenhengen mellom jødedom og kristen tro (v. 14-15, 21). 

Festus er usikker på om Paulus har gjort noe (v. 5). Fortsatt ingen beviser (v. 7), og 
Paulus erklærer seg selv uskyldig overfor både romersk og jødisk lov (v. 8-10). Anker til 
keiseren (v. 11) fordi han følte seg nødt til det (28:19), men han visste han skulle til 
Roma (19:21, 23:11). Anklagene fremstilles som grunnløse (v. 19), og Festus aner ikke 
hva han skal skrive til keiseren (v. 26-27). 

Igjen sier Paulus at han bare tror på håpet i GT (v. 6-8, 22-23, 27). Omvendelsen hans 
fortelles for tredje gang (fordi hedningemisjonen er et viktig tema i boka). Agrippa 
og Festus konkluderer med at Paulus er uskyldig (v. 31-32).

Kap 22: Folket

Kap 23: Rådet

Kap 24: Feliks

Kap 25: Festus

Kap 26: Agrippa



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



Paulus i Roma
• Igjen sammenhengen mellom jødedom og kristen 

tro (28:17-20). Paulus’ siste replikk er at hedningene 
kommer til å ta imot evangeliet som jødene avviser 
(v. 28). 

• Lukas vet at noe annet skjedde etter to år (v. 30). 
Apg 21-28 sier at Paulus ikke var skyldig. Også godt 
mulig at saken ble henlagt pga manglende bevis, 
og kanskje også pga manglende anklagere i 
Roma. Kirkehistorien bekrefter at han ble løslatt 
(Eusebius, 1 Klem 5:5-7). 

• Lukas skriver ikke en biografi om Paulus, men et 
historisk verk om hvordan evangeliet spredde seg 
fra Jerusalem til Roma.





Du trenger ikke å få et spesifikt kall. Vi har allerede et oppdrag.

Bokas åpne slutt inviterer til en fortsettelse, og vårt felles 
oppdrag er å gjøre disipler av alle folkeslag. Historien er 
ennå ikke ferdig, og verden er større enn Romerriket. 
Jesu Ånd er med oss også, og han kan gi oss kraft til å 
være hans vitner. 

1. Hvordan kan vi være vitner om Jesu oppstandelse når vi 
ikke har sett ham slik apostlene hadde?  

2. Hvordan kan vi snakke om omvendelse og tilgivelse på 
en god måte for mennesker rundt oss i dag?


