
 

- En introduktion till Apostlagärningarna -                                        
Gemensam läsning under vår satsning 28/28 som pågår vecka 9-12 2018 

BAKGRUND 
Apostlagärningarna är inte som någon annan bok som du någonsin har läst eller 
någonsin kommer läsa. Den är den enda skildringen över den första kristna 
församlingens historia som finns bevarad faktiskt. Flera böcker finns om Jesus, och 
ett antal olika brev finns kvar från det första århundradet, men bara en enda 
nedskriven återblick finns som berättar om de första kristnas liv, tro och passion – 
Apostlagärningarna! Denna bok finns inte bara bevarad, den är också en del av 
Bibeln och därmed helig skrift med ett budskap från Gud. Men vad är detta budskap 
och hur kan vi förstå det? Hur ska vi tolka Apostlagärningarna idag år 2018 i Sverige?  
Kristna har genom alla tider försökt hålla fast vid att det kristna livet i en lokal 
församlingen ska återspegla de första församlingarna i Nya testamentet - vår 
förhoppning är att läsningen av denna bok ska ge energi och kraft rakt in i vårt 
församlingsliv idag.  
 
Samtidigt som boken visar på församlingens framgång visar den också ärligt upp de 
problempunkter som fanns och mänskliga svagheter, utan att på något sätt försöka 
skönmåla de första kristna församlingarna. Lukas skildring är tät på intriger och 
beskriver en vardag där tvivel och övernaturliga händelser blandas. Men Gud 
använder dessa ofullkomliga människor till att nå rika och fattiga, hedningar och judar 
med berättelsen om Jesus. Gång på gång får vi läsa om den kraft som finns i namnet 
Jesus! Men framgången kommer såklart inte gratis. Lukas skildring visar också vilket 
högt pris de första kristna får betala för sin frimodighet. De förföljs, hånas, stenas och 
de är ständigt beredda att betala med sina liv. Apostlagärningarna är långt ifrån de 
vackra sagornas värld, det är en berättelse verklighetens folk som rör sig med mod 
och kraft genom den Helige Andes verk. Andens folk är precis vad de – och vi – är, 
ingenting i oss själva men gränslösa i Guds kraft. Spännande läsning vågar jag lova! 
 
 
FÖRFATTAREN 
Idag är Bibelforskare tämligen säkra på att det var läkaren Lukas som skrev ner 
Apostlagärningarna, samme författare som också skrev Lukasevangeliet. Egentligen 
ska de båda skrifterna läsas tillsammans, som en enda lång berättelse. Den första 
källan som pekar ut Lukas som ursprunglig författare var Lyons kyrkofader Irenaeus 
omkring år 180 e.Kr. Lukas var följeslagare till aposteln Paulus, och när du läser i 
Apostlagärningarna så kommer du märka att han ibland skriver i ”vi”-form, detta 
eftersom han själv alltså var med på vissa resor. Lukas är noggrann, han har ett sinne 
för detaljer och han skriver med belägg från ögonvittnen. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
HUVUDPUNKTER I APOSTLAGÄRNINGARNA 
Apostlagärningarna är berättelsen om den kristna församlingens början och nitiska 
offentliga förkunnande trots hårt motstånd. Omfattar tiden: ca år 33 till år 61 e.Kr. 
 ……………………………………………………………………………………... 

• Innan Jesus far upp till himlen ger han sina efterföljare i uppdrag att 
vara vittnen om honom, Jehovas Messias (1:1–26) 

• När lärjungarna har fått den Heliga Anden förkunnar de frimodigt på 
många språk (2:1–5:42) 

o Judar som har kommit till Jerusalem från många länder får höra vittnesbördet 
på sina egna språk; omkring 3 000 blir döpta. Petrus och Johannes grips och 
förs inför Sanhedrin; förklarar oförskräckt att de inte kommer att sluta 
predika. Uppfyllda av den heliga anden talar alla lärjungarna Guds ord med 
frimodighet; tusentals kommer till tro. Apostlarna sätts i häkte; en ängel 
befriar dem; de förs inför Sanhedrin, där de förklarar: ”Vi måste lyda Gud 
mer än människor” 

• Förföljelse medför att predikoarbetet utvidgas (6:1–9:43) 
o Stefanus grips, vittnar oförskräckt och dör som martyr. På grund av 

förföljelsen skingras alla utom apostlarna; de goda nyheterna förkunnas i 
Samarien; en etiopisk eunuck blir döpt. Jesus visar sig för förföljaren Saul; 
Saul blir omvänd, blir döpt och börjar sin tjänst som apostel(mer känd under 
namnet Paulus). 

• Under Guds ledning förkunnas de goda nyheterna för oomskurna icke-
judar (10:1–12:25) 

o Petrus predikar för fångvaktaren Cornelius, hans familj och hans vänner; de 
kommer till tro, får den heliga anden och blir döpta. 

• Apostelns rapport om detta leder till ytterligare förkunnande bland 
nationerna. Paulus missionsresor (13:1–21:26) 

o Första missionsresan: Till Cypern och Mindre Asien. Frimodigt förkunnar 
Paulus och Barnabas offentligt och i synagogor; drivs ut ur Antiokia; utsätts 
för pöbelangrepp i Ikonion; blir först mottagna som gudar i Lystra, därefter 
blir Paulus stenad. Frågan om omskärelsen avgörs av den styrande kretsen i 
Jerusalem; Paulus och Barnabas får i uppdrag att underrätta bröderna om att 
de inte behöver omskäras men att de troende måste avhålla sig från det som 
är offrat åt avgudar, från blod och från otukt. Andra missionsresan: Genom 
Mindre Asien till Makedonien och Grekland. Kastas i fängelse i Filippi, men 
fångvaktaren och hans familj blir döpta; judar orsakar oroligheter i 
Thessalonike och Berea; i Athen predikar Paulus i synagogan, på torget och 
på Areopagen; 18 månaders tjänst i Korinth. Tredje missionsresan: Mindre 
Asien och Grekland. Paulus tjänst i Efesos bär frukt; silversmeder ställer 
sedan till med tumult; aposteln förmanar de äldste. 

• Paulus grips, förkunnar för myndighetspersoner och förs till Rom (21:27–
28:31) 

o Sedan Paulus anfallits av en pöbelhop i Jerusalem ställs han inför 
Sanhedrin. Som fånge förkunnar Paulus oförskräckt för Felix, 
Festus och kung Herodes Agrippa II samt på båten på väg till Rom. 
Som fånge i Rom fortsätter Paulus att finna sätt att predika om Kristus 
och Guds kungarike. 
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