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Hva handler Apostlenes gjerninger om? 

• Den første misjons- og kirkehistorie…
– Interessant at disse fortellingene er blitt en del av Bibelen/Guds 

ord 

• «Apostlenes gjerninger»…bare det?
– Bare et lite utvalg av apostlene i fokus 
– Apg viser at alle de troende var aktive 

• Jesu fortsatte gjerninger, 1,1
– NOrev30: Første bok […] det som Jesus begynte med både å 

gjøre og lære… Underforstått: Denne bok…om det Jesus 
fortsatte å gjøre…

• Ordets vekst, 6,7; 12,24; 19,20 (N.A. Dahl)
– Ordet = det forkynte budskap, evangeliet
– Et interessant og viktig perspektiv! 



Hva handler tekstene om? 
1) Hva som særpreget det første kristne 

fellesskapet, 2,42-47
– Holdt seg trofast til apostlenes lære, samfunnet, 

brødsbrytelsen og bønnene, v. 42 

– Opplevde Guds inngripen gjennom tegn og under, 
v. 43 

– Eiendomsfellesskap, v. 45; (4,34-37)

– Samlet seg offentlig (tempelplassen) og privat (i 
hjemmene), v. 46

– Ble godt likt i sine omgivelser og opplevde vekst, v. 
47



2) Apostlenes frimodige virksomhet gjennom 
helbredelsesgjerninger og forkynnelse, 3,1-4,22

• Helbredelsen av en mann som hadde vært lam 
hele sitt liv, 3,1-9

• Etterspill og Peters to taler, 3,9-4,22 
– Peters tale til folket etter helbredelsesunderet, 

3,12-26

– Jødiske lederes krasse reaksjon på det som hadde 
skjedd, 4,1-7

– Peters andre tale, 4,8-12

– Folkets reaksjon og «dom», 4,13-22



3) Hva som både åndelig sett og materielt sett 
preget det første kristne fellesskapet, 4,23-37

• Den «store» fellesbønnen og følgene av den, 
4,23-37
– Innholdet i fellesbønnen, 4,23-30

– Hva som skjer når de troende har bedt, 4,31-33

• Sluttkommentar om hva som materielt sett 
preget det første kristne fellesskapet, 4,34-37
– Kristne «kommunistiske» idealer…

– Den påfølgende historie om Ananias og Saffira
viser at det ikke gikk så bra med dem som 
«jukset», 5,1-11



Noen tolkningsmessige utfordringer i 
tekstene

• Hvordan skal vi forstå eiendomsfellesskapet? 

– Innebar opphevelse av privat eiendomsrett

– Basert på frivillighet, spontan giverglede og innbyrdes 
omsorg og kjærlighet 

– Denne formen for eiendomsfellesskap opphørte, men 
kjærlighetens omtanke og omsorg bestod, jfr. 2 Kor 8-
9

– Ikke tema øvrig nytestamentlig litteratur, men det ble 
gjort tiltak for å få omsorgen for de fattige inn i ordna 
forhold, Apg 6,1-6

– Kan være et «glimt» av det framtidige Gudsriket….?



Tolkningsmessige utfordringer 2

• Skjer «det overnaturlige» (tegn og under) i 
dag slik det gjorde i den første kristne tid? 

– Finnes teologisk teologiske tolkninger som 
bortforklarer og/eller omtolker dette 

– Finnes også sekulære virkelighetsforståelser som 
ikke regner med at slike under kan skje

– Hva vi tenker og mener om spørsmålet avhenger 
både av virkelighetsforståelse og teologisk 
tilnærming



Tolkningsmessige utfordringer 3

• Hva vi tror og mener om tegn og under bør 
primært preges av hva tekstene selv sier
– Tegn og under har hatt en bekreftende funksjon i 

forhold til forkynnelsen, 14,3

– Tegn og under ser ut (både den gang, historisk og i 
dag) til å ha hatt en spesiell funksjon i 
misjonsforkynnelsen – i evangeliets frontlinje, 
8,5ff.; 9,35.42

– Tegn og under viser Jesu underfulle nærvær ved 
Ånden, 3,12; 9,34 (ikke det sensasjonelle….)  



Tolkningsmessige utfordringer 4

• Hva er forholdet mellom den «Åndsfylde» 
som omtales i tekstene (Peter 4,8 og alle 4,31) 
og «Åndsdåpen» som Jesus taler om i kap. 
1,5?

– Mye som tyder å at Åndsdåpen er en 
engangsopplevelse, mens Åndsfylden en 
flergangsopplevelse, 2,4; 4,8 og 31; 9,17

– Åndens fylde er ofte knyttet sammen med bønn! 
Apg 4,31 (Luk 3,21 og 11,13) 



Lærdommer for den enkeltes 
kristenliv og for menighetslivet?

• Ha alle felleskapets fire bærebjelker/ grunnmurer 
på plass, 2,42
– Utfordringen i dag er kanskje spesielt «apostlenes 

lære»

• Også i dag må vi være synlige der vi bor/i 
samfunnet (jfr. tempelplassen) og oppbygge 
hverandre i mindre fellesskap (jfr. hjemmene), 
2,46
– Menighetens framtoning i verden/samfunnet må ha 

med begge deler, ellers mister vi noe av 
evangeliets/troens særpreg: både offentlig og 
personlig 



Lærdommer 2

• Å ha et klart og tydelig budskap om Jesus er 
viktig også i vår samtid,  4,12 og 20
– Peters taler er profetiske budskap inn i samtiden

– Profetisk tale særpreges av å være klar og tydelig 
tale om Jesus, jfr. også 1 Kor 14 

– Den klare og tydelige tale om Jesus har alltid vært 
kirkens store utfordring, men minst i dag må vi 
utfordres av dette!!
• Den kristne tro angripes fra mange hold…

• Skal mennesker ha sjanse til å høre og ta imot frelsens 
budskap i dag, må vi tale klart og tydelig om Jesus 



Lærdommer 3

• Vi har noe å lære om bønn av de første 
kristne!

– DHÅ og bønn viktig tematikk for Lukas

– Fokus i tekstene er fokus på hvilket potensial som 
ligger i menighetens fellesbønn

– Her trenger vi nok både en oppvekker og en 
fornyelse i dag!

– Den «kraftfulle» bønnens forutsetning er 
avhenighet/hjelpeløshet



Lærdommer 4

• Vi kan oppleve det samme troens og Åndens 
fellesskap som de første kristne, (om enn ikke 
eiendomsfellesskapet…)

• Vi har også samme budskap og kan erfare samme 
Ånd/kraft som de første kristne 
– Om tid, sted, omstendigheter og kultur endres… 

• Men har vi også samme overgivelse og 
hengivenhet til Herren og til oppdraget som de 
første kristne?
– Tekstene utfordrer oss på dette punktet! 


