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Litt om dobbeltverket Lukas-Acta

• Lukas evangelium og Acta henger åpenbart sammen, jf. Luk 
1,1-4/Act 1,1-2, men skilt i kanon (=enestående i Bibelen!).

• Hvordan forstå sammenhengen?  

• Vanskelig å vite om Luk-Act opprinnelig ble skrevet som ett 
verk – for deretter å bli delt av praktiske grunner 
• (jf. ordet ”bok” Act 1,1 =papyrusrull på 10-12m! Luk-Act vil til 

sammen utgjøre ca 20m!), 

• - eller om dette verket opprinnelig har vært todelt
• Dvs. at det har gått kortere el. lengre tid mellom avfattelsen av de 

to delene.



Det vi vet om dobbeltverket Lukas-Acta 

• De to delene av verket har aldri har stått etter hverandre i kanon, 
også tidlig forsynt med hver sin tittel. 

• Acta foreligger i to tekstformer, den ”aleksandrinske” (vårt NT følger 
denne) og den ”vestlige” – som er ca. 10% lengre.  Dette gjelder bare 
Acta og ikke evangeliet, og kan derfor tale for at de to delene er blitt 
brukt hver for seg.  

• Sjangermessig sett er også verket todelt: 
• Bind 1 (Lukas-evangeliet) har klare likhetstrekk med antikkens biografi, 

• mens bind 2 (Acta) har klare likheter med det antikke historieverk. 

• MEN, de to delene av verket henger sammen – jf. forordet i Acta 1,1 
som knytter de to bindene eksplisitt sammen.  



Hvem var Lukas – forfatteren?

• Oldkirkelig bevitnelse:
• Samstemmig oldkirkelig tradisjon (fra sl. av 100-t.) sier at Lukas er 

forfatter av dobbelverket Luk/Acta.

• En annen tradisjon (Eusebius) legger til: 
• at Lukas var syrer fra Antiokia, 

• og identifisert som legen Lukas medarbeider av Paulus, Fil 24; Kol 4,14 2 
Tim 4,11.

• Ut fra prologen/fortalen i Luk 1,1-4 kan sies:
• Forf. er selv ikke øyenvitne og hører med til annengenerasjons 

kristne.

• En velutdannet person.  Litterær gresk osv.



Hvem er Acta skrevet for og hvor befant de 
seg? 
• Leserkretsen ser ut til å ha vært hedningekristne

innenfor den gresk-romerske verden:
• Teofilus 1,3 som representant 
• Lukas ser ut til å utelate typiske jødiske temaer fra 

Markus-tradisjonen: Golgata - blir hodeskallen,  rabbi blir 
mester, osv.

• Perspektivet universelt, jf. ættetavlen tilbake til Adam, 
3,38

•Cæsarea – under Paulus’ 2-årige fangenskap?? 



Datidens verden



Når er skriftet blitt til? 

• Etter år 70 (80-tallet):
• 1,1-4: mange har laget en framstilling - taler for sen 

avfattelse.
• Lukas har sannsynligvis brukt Markus som kilde
• Den konkrete forutsigelsen av Jerusalems ødeleggelse 

19,43; 21,20, skal vise at begivenheten skal ha funnet 
sted. Ordlyden preget av dette.

• Før år 70: 
• Avslutningen av Acta kan tyde på at dette skriftet (skrevet 

etter Luk ev.!) er blitt til mot slutten av Paulus første 
fangenskap



Hva er særegent for innholdet i Acta?
• Forfatteren arbeider bevisst som historiker og teolog. 

• Kontrollert mot andre kilder og arkeologiske funn viser også at Lukas er en 
troverdig og pålitelig historiker! 

• Men skriftet viser også at Lukas i aller høyeste grad arbeider som teolog, dvs. 
han setter fortellingen som de første kristne og evangeliets utbredelse inn i en 
teologisk ramme der Gud/Ånden også er aktør.

• I antikken stod samtidshistorien høyt med bakgrunn i hvor høyt man 
betraktet øyenvitneskildringen. 
• Historikere skulle derfor helst selv ha opplevd og sett det de berettet om. 

• Alternativet var å lytte til andres øyenvitneberetning. 

• I tillegg kom bruken av skriftlige kilder. Generelt sett skulle historiske 
framstillinger være sanne, nyttige og underholdende, men ikke 
underholdende på bekostning av sannheten.



Acta som unik historisk kilde og forkynnelse 

• Innholdsmessig er Acta unik som kilde til det liv som fantes i de første 
kristne menighetene.  

• Uten Acta ville vi ikke hatt noen sammenhengende framstilling av 
den eldste kirkes historie.  

• Uten denne historie ville vi ikke ha kjent til forholdene i den første 
kristne menighet og til kirkens første martyr Stefanus!  

• Vi ville hatt et svært fragmentarisk bilde av Paulus og hans 
misjonsvirksomhet (fra brevene).  

• Kirken ville trolig ikke ha feiret pinse – da det bare er Acta som 
beretter om pinsedagsunderet!?

• Teologen N.A. Dahl kaller Acta «det andre kerygma».



Hovedtematikk i Acta
• Fortellingen om «Ordets vekst» = Actas egentlige tema, 

Ordets/dvs. evangeliets seiersgang fra Jerusalem til Rom.
• «Ved beretningene om Ordets vekst vil forfatteren styrke troen på 

det virkende ord.»  (Dahl 1965:40-41)

• Fortellingen om de første menigheters grunnleggelse og 
vekst. 

• Fortellingen om apostlenes (utvalgte!) liv og virke.
• Og…..om alle de troendes deltakelse i å spre evangeliet, 

• Fortellingen om «Jesu fortsatte gjerninger» (jf kap 1,1) i sin 
menighet ved/gjennom alle troende.  



Actas oppbygning og struktur
• Acta er beretningen om hvordan evangeliet formidles fra Jerusalem til 

jordens ender i Den Hellige Ånds kraft, jf. 1,8.  Ulike måter å disponere 
skriftet på ut fra temaordet i kap 1,8: 

• Femdelt disposisjon:  
• Kap 1,15-8,3:  Jerusalem; 8,4-11,18:  Samaria og kystlandet; 11,19-15,35:  Antiokia og 

den antiokenske misjon; 15,36-19,20:  Landområdene rundt Egeerhavet; 19,21-
28,31:  Fra Jerusalem til Rom

• Todeling:  
• Kap 2-9:  Evangeliets utbredelse i Jerusalem, Judea og Samaria
• Kap 10-28:  Evangeliets utbredelse «til jordens ender» 

• Tredeling: 
• Kap 2,1-5,42:  Misjon i Jerusalem
• Kap 6,1-15,36:  Misjon i Judea, Samaria
• Kap 15,36-28,31:  Misjon til «jordens ender»



Utviklingen i kap. 1-12 og sentrale temaer som 
introduseres

• Litt om hva som skjer: 
• Løfte, himmelfart og ny apostel, kap. 1

• Pinsedag og følgene av Åndsutgytelsen, kap. 2

• Begynnende evangelisering og misjon, kap. 3-7

• Forfølgelse og «utvidelse» av misjonstenkningen, 8-12

• Sentrale temaer: 
• Den hellige ånds nærvær og virksomhet  

• Hva som særpreger den første misjonsvirksomhet

• Menighetsutvikling og menighetsliv 



Den hellige ånds nærvær og virksomhet

• Pinsedag handler ikke om Åndens komme til jord, men om «Åndens 
sendelse» og «dåp», jf.  

• Pinsedag er både en historisk engangshendelse og noe som gjentar 
seg; jf. Samaria 8,14; Kornelius 10,44ff., Efesus 19,1ff. + kirkens 
historie

• Actas intensjon er å vise at Ånden er både livgiver, utruster og den 
som leder de kristne, det nye gudsfolket, i deres hverdag og tjeneste. 

• Åndens nærvær og virksomhet gjør alle kristne/den kristne menighet 
til et profetisk gudsfolk – som er kalt til å tale klart og myndig om 
Jesus i sin samtid, (jfr. 4. Mos 11,29 i forhold til Act 2).



Peter tale (Acta 2,14-36) som mønster for kirkens 
myndige og klare tale om Jesus
• Den klare og myndige tale om Jesus framholder den historiske faktaside knyttet til Jesu liv, 

død og oppstandelse, jf. Acta 2,22-24.

• Den klare og myndige tale om Jesus taler i forlengelsen av den profetiske tale i GT om hvem 
Gud har gjort til Herre (=allhersker) og til Messias (=frelseskonge) for alle mennesker, jf. Acta 
2,25-36.

• Den klare og myndige tale om Jesus er en tale/vitnesbyrd som «stikker i hjertet», dvs. det er 
en tale som vekker samvittigheten og som uroer mennesket slik det er av naturen og som 
gjør at mennesket begynner å spørre om hvordan vi skal bli frelse, jf. Acta 2,37-39.

• Den klare og myndige tale om Jesus er en tale om hvordan mennesket blir frelst; om troens, 
omvendelsens nødvendighet - om dåpens viktighet og om løftet om Åndens gave og Åndens 
kraft, jf. Acta 2,40

• Den klare og myndige tale om Jesus setter et skille mellom dem som tar imot og dem som 
motstår vitnesbyrdet, jf. Acta 2,41.

• Den klare og myndige tale om Jesus er en tale som leder mennesker helt inn i det kristne 
fellesskap, jf. Acta 2,44-47.



Utviklingen i den første kristne 
misjonsvirksomhet
• Hvorfor startet ikke apostlene/den første menighet umiddelbart 

misjon?
• De hadde Herrens befaling, Luk 24,37; Act 1,8

• De hadde lest GT med løfter til alle folk: 1 Mos 12,1ff; Sak 2,15; 8,20-23; Jes 
49,6

• Usikkerhet omkring to spørsmål:
• Når skulle misjonen ta til? Kan ha ment at jødene hadde førsteretten, 

deretter hedningene.  Først når jødene hadde tatt imot, kunne hedninge-
misjonen begynne.

• Hvordan skulle hedningene bli frelst? En utbredt oppfatning kan ha vært at 
hedningene først måtte bli jøder (dvs. la seg omskjære), jf. 15,1.



Misjonens grensesprengende faser

• Første fase: Misjon blant jøder 
• Teologiske grenser i forhold til jødedommen sprenges 

• Jødene tar både imot og de forkaster evangeliet – og forfølger de kristne 

• Andre fase: Misjon i Samaria
• Geografiske og kultisk-religiøse grenser sprenges 

• Gud «godkjenner» samaritanernes mottakelse av evangeliet, 8,15

• Den etiopiske hoffmann (8,26ff.), evnukk, dvs. kastrert og ikke adgang til 
gudsfolket, 5 Mos 23,1, er virkelig grensesprengende 

• Tredje fase: Gjennombrudd for hedningemisjon
• Fortellingen om det som skjer i Kornelius’ hus, dukker opp to ganger (10,1-48; 

11,1-18) og brukes som argument i apostelmøtet, (15,7ff.)

• Betydningen av hendelsen – spesielt tydelig i Peters ord, 11,15f. 



Menighetsutvikling og menighetsliv 

• Vitne til kristenhetens første store kontekstualiseringsprosjekter:
• Forkynnelse og menighetsliv «forflytter» seg fra Jerusalems-jødisk 

kultur/praksis til et Antiokensk-hellenistisk kultur/praksis, jf. kap. 1-13. 

• Lærdom: Nytt sted, nytt språk, ny kultur, men samme evangelium og samme 
kraft. 

• Tre samleberetninger forteller om livet i den første menigheten og har 
lærdommer til oss i dag: 
• 2,42-47: om det åndelige liv i menigheten

• 4,32-35 og 2,44f: om det materielle liv i menigheten

• 2,43; 4,33; 5,12a. og 15f:  om undergjerningene knyttet til apostlenes og 
menighetens liv og forkynnelse



Hva kan vi lære av livet i den første kristne 
menighet? 
• De 4 B-enes gyldighet til alle tider: 

• «Bibelen»/apostlenes lære: Grunnleggende undervisning om kristen tro og etikk.
• «Broderfellesskapet»/samfunnet mellom de troende: Hadde både store 

(tempelplassen) og mindre (hjemmene) samlinger, + eiendomsfellesskap (som ikke er 
blitt varig….).

• «Brødsbrytelsen»/nattverden var sentralt plassert som menighetspraksis.
• «Bønnen»: Både storsamlinger (tempelplassen) og i hjemmene. Sterke erfaringer i 

urmenigheten knyttet til bønnen, jr. 4,31.

• Tegn og under som en del av menighetens liv 
• Tegn og under framstilles som den treenige Guds verk – ikke  som en magisk kraft 

hos mennesker (jf. hellenismen). 
• Tegn og under gjort ved apostlenes/ de troendes hender var Guds verk, jf. 15,12 og 

14,3.
• Det er den opphøyde Jesus Kristus som bevirker undrene, jf. 3,12; 9,34, og de er en 

konsekvens av Åndens virksomhet, jf. 2,19, 22 og 43.  Jf også 10,38; 6,8.
• Undrene ser ut til å ha hatt en stadfestende, bekreftende og 

oppmerksomhetsvekkende funksjon i forhold til forkynnelsen, jf. 14,3; 8,5ff., 9,35.42.



Spørsmål du kan tenke på i tilknytning til Acta 
og kap. 1-12

•Hvorfor er det så viktig at evangeliefortellingen 
og beretningen om den første kristne menighet 
er historisk troverdig? 

•Hva er din favorittfortelling/tekst fra Acta 1-12? 

•Hva mener du dere er det vi som kristne og 
menigheter i dag har mest å lære av den første 
kristne menighet?  


