Apostlagärningarna 1
Intro:
I 1:a Mosebokens första kapitel läser vi att i skapelsens och
tidens begynnelse sveptes en gudsvind fram över det mörka
och kaotiska vattnet och genom Guds ord blev skapelsen till.
När Jesus blev döpt och hade stigit upp ur dopets vatten (Lk
3:21-22) öppnade sig himlen och den heliga anden svepte
ner över honom. Gud talade ett ord av kärlek och
bekräftelse över Jesus liv, som i sin tur talade ord om frälsning och liv till alla som lyssnade.
Apostlagärningarna öppnar med en introduktion som förklarar författarens avsikt med att
skriva. Denna bok är en uppföljare till Lukas första bok om allt som Jesus gjorde och lärde.
Trots sin fysiska frånvaro, presenteras Jesus som en levande och mäktig verklighet i
Apostlagärningarna.
Läs Apg. 1:1-11
Hur länge var den uppståndne Jesus med lärjungarna innan hans himmelsfärd? I vilka andra
Bibelberättelser har vi stött på den tiden som signifikant?
Vad har Lukas valt att berätta om Jesus från tiden mellan uppståndelsen och
himmelsfärden?
-

Lukasevangeliet 24:27 är en bra ledtråd om vad Jesus kan ha undervisat om under de
fyrtio dagarna efter uppståndelsen. Varför var det nödvändigt? (ledtråd: apostlarnas
sista fråga till Jesus i Apg.1:6 avslöjar att de fortfarande tänker på ett visst sätt)

Vad är apostlarna ivriga och otåliga över?
Hur hanterar Jesus deras iver och otålighet?
-

Vad för slags samarbete mellan Gud och människor antyds i Jesu svar (Apg.1:7-8)?

Reflektera över en tid när du var ivrig att komma igång med något men var tvungen att
vänta. Fanns det ett värde i väntan, och i så fall vad var värdet?
Vad kan moln ha för signifikans i Bibeln? 2 Mos. 14:19-24, 2 Mos. 19:9, 2 Mos. 24:15-17,
Lukasev. 9:28-36.
Jesus ”lyftes upp i höjden” (1:9). Vilka slags människor talar vi om som upphöjda? Vad
signalerar höjd?
Jesus sade att den heliga anden skulle ge hans efterföljare något (1:8); vad skulle Anden ge?

δύναμιν (dynamin) Hur Lukas använder detta ord i sitt evangelium kan hjälpa oss
att förstå karaktären av denna kraft. Se: Lk.1:35, 4:14, 6:19, 9:1.

δύναμιν är också använt i Sakarja 4:6
Är Jesus sätt att använda kraft annorlunda från de världsliga makternas sätt?

I Apostlagärningarna kommer vi att se kyrkans maktlösa kraft möta världens makt.

Hur kan vi sammanfatta änglarnas budskap till folket som såg Jesus himmelsfärd?

Uppfyllelse av profetior är ett viktigt och återkommande tema i Lukasevangeliet och sedan i
Apostlagärningarna. Är kristen tro en tro som handlar om uppfyllelse, väntan, eller båda?

Läs Apg. 1:12-26
Vad gjorde lärjungarna i Jesus frånvaro?
Vilka historiska situationer har drivit vår gemenskap till mer intensiva tider av ständig bön?
Kan vi sammanfatta hur bönen har påverkat eller ändrat situationer?
Vilka attityder och respons hade lärjungarna till Judas död? (v.15-26; se också Ps 69:25, Ps
109:8)
Vad var lärjungarnas sätt att processa eller tolka det som hade skett och hitta en väg framåt?
Vilket kriterium satts för den som skulle fylla Judas plats bland de 12? (Apg1:21-22)
En person som inte var lärjunge men som var med från början nämndes speciellt i v.14. Vem
är det? Varför nämndes hon separat? (Luk 1:1-2 samt Luk 1:42 kan vara ledtråd).
Hur avgjorde de elva lärjungarna vem som skulle ersätta Judas?
Vilka tillvägagångssätt använder vår gemenskap för att lösa problem?

Hur påverkar bön vår relation med varandra och med Kristus?
Vad tror vi de första kristna bad för i den övre salen?

Vi avsluter med bön.

Om tiden tillåter oss:
Läs 1 Kor 15:5-8. Cirka hur många människor kom i kontakt med den uppståndne Jesus
under de fyrtio dagarna?
Vad är skillnaden mellan en apostel och en lärjunge?

