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Dette er en prekenserie om Apostlenes gjerninger (Apg). Det er den eneste boken av sitt 
slag i det nye testamentet - et historieverk som forteller historien om de første kristne. 
Boken er skrevet av Lukas, som også skrev Lukas evangelium. Den er skrevet i ca. år 
63, dvs. at den forteller om hendelser som skjedde i løpet av omkring 30 år. 

SAMMENHENGEN MELLOM LUKASEVANGELIET OG APG  
Når vi leser de første versene i Apg skriver Lukas om hensikten med evangeliet sitt. I 
evangeliet skrev han om Jesu liv og gjerning mens Han var på jorden, i Apg forteller han 
om de tingene Jesus fortsatte å gjøre gjennom Den Hellige Ånd (DHÅ) etter Jesus 
hadde blitt løftet opp til himmelen. Han begynner Apg med å henvise tilbake til det som 
var skrevet i evangeliet. Leser man slutten på Luk og begynnelsen av Apg så overlapper 
de hverandre. En annen tittel på Apg kunne være Åndens gjerninger, fordi DHÅ er så 
framtredende i denne boken. 

KALLET 
Det siste Jesus gjør før Han blir løftet opp til himmelen, er å gi disiplene et oppdrag. Når 
Jesus beskriver sitt eget oppdrag i verden i begynnelsen av sin tjeneste, så leser Han en 
profeti om seg selv fra profeten Jesaja: «Herrens Ånd er over meg, for Han har salvet 
meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger 
skal få frihet og bilde få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra 
Herren» (Luk 4,18-19).  
	 Så gir han dette oppdraget videre til sine disipler (Luk 24,46-48). Dette gav livet 
deres en ny mening, for de hadde nå fått et kall til å dele evangeliet og være Jesu vitner. 
Dette kallet er til oss alle, og vi skal spre budskapet helt til jordens ende (Apg 1,8). 

UTRUSTNINGEN 
I Luk 24,49 sier Jesus til apostlene: «Se, jeg sender over dere det som min Far har 
lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.» Lukas holder 
litt tilbake her, for han røper ikke hva denne kraften fra det høye er. Han avslutter 
evangeliet med å si at disiplene stakk til Jerusalem og priste Gud. Hadde Lukas vært en 
moderne filmskaper, hadde dette vært et genialt triks for å få seeren til å vende tilbake i 
neste episode! 
	 Lukas velger å fortelle mer i Apg. Og i Apg 1,4-5 forteller han nesten nøyaktig det 
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samme som i Luk 24,49, men legger til «For Johannes døper med vann, men dere skal 
om noen dager bli døpt med Den Hellige Ånd». Her får vi høre om Ånden, og Jesus sier 
at dette er kraften fra det høye (Apg 1,8). Vi har blitt gitt et kall og et løfte om en 
utrustning, og begge deler er nødvendig for å leve i Guds hensikt for våre liv. 

SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Hva innebærer kallet Jesus har gitt oss? Hva er kallet egentlig? 

• Hva er utrustningen som DHÅ kommer med? (Les f.eks. Joh 14,26; 1 Kor 
12,1-11) 

• Hvilke unike ting kan kristne gjøre bare i kraft av DHÅ? 

• Bibellesning, bønn, å gå på møter osv. er gode ting! Men er disse tingene 
fullførelsen av Jesu oppdrag, eller er dette mer som ladestasjoner som bygger oss 
opp til oppdraget? 

• Hva gjorde disiplene før DHÅ kom? (Les f.eks. Luk 24,53 og Apg 1,14)


