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A P O S T L A G Ä R N I N G A R N A
ÖVERSIKT KAPITEL13-28 

En speciell uppgift
KAPITEL 13 & 14 

Bokens titel har sitt ursprung i det grekiska ordet
praxis, som här används ungefär i betydelsen ”en
beskrivning av vad viktiga personer (apostlarna)
gjorde och hur”. Mest framträdande i boken är
apostlarna Petrus och Paulus. 

Författaren till apostlagärningarna är anonym men
de flesta anser att boken är den andra delen av
den berättelse som påbörjas i Lukasevangeliet och
att Lukas är författaren till båda dessa verk. Boken
utspelar sig i tiden efter Jesus himmelsfärd och
skrevs ned någon gång mellan 60 - 80 eKr. 

Berättelsen startar i Jerusalem och Samarien (kap
1-12) men sprider sig sedan ut över hela den då
kända världen (kap 13-28) och från att endast
vända sig till judar till att gälla alla folk. 

Boken skildrar den tidiga församlingen tiden efter
Jesus uppståndelse. Den ger oss värdefull
information om hur kyrkan via en liten grupp av
rädda människor, på tre årtionden, kunde spridas
från Jerusalem och bli en rörelse av Jesus-följare i
hela imperiet.

VAD HANDLAR DET OM?

Om du tillåter det kan apostlagärningarnas
berättelser få vara din inspiration och realitet idag. 
 Den helige Ande förändrar livet och det kan få
märkas också hos dig. 
Inget kan då hindra dig från att sprida budskapet
vidare i ord och handling. Inget kan då hindra oss
från att tillsammans vara kyrka och församling till
Guds ära.

VAD BETYDER DET FÖR MEJ?

KAPITEL 15 & 16 

KAPITEL 17 & 18 

Namnet Jesus 

Ovälkommen  

KAPITEL 19 & 20 

KAPITEL 21 & 22 

KAPITEL 23 & 24 

Trons konsekvens

Ske din vilja

Var inte rädd! 

TACK!
De reflektioner och böner du finner i läsplanen
kommer från olika medlemmar i vår församling. Tack
för ditt bidrag! 

Vill du också vara med att forma innehållet i
kommande läsplaner med dina tankar och böner? 
kontakta: Maria.hallberg@uddevalla.pingst.se

KAPITEL 27 & 28 

KAPITEL 25 & 26 
Framåt i tro

Lita på Herren 
Lyssna



E N  S P E C I E L L  U P P G I F T

Barnabas och Saul hade en speciell uppgift. Den helige
Ande var den som förberett uppgiften. Det var också
samma helige Ande som, mitt i gemenskapen med andra
troende, kallade Barnabas och Saul att utföra den. Efter
en förberedelse av fasta och bön lägger man händerna
på Barnabas och Saul. Därefter sänds de ut  - för en
speciell uppgift - av den helige Anden.

Det finns speciella uppgifter också för mig!
Den heliga Ande har förberett dem för mig och
samme Ande kallar mig. Jag behöver de troende i
min gemenskap. Där kan jag upptäcka mina kallelser
och där kan jag få hjälp med den förberedelse,
förbön och stöd som behövs. Och när tiden kommer
är det den helige Ande som sänder mig ut på sina
specialuppdrag. Vilket äventyr!

T I T T A

L Y S S N A

L Ä S

KAPITEL 13 & 14 

B Ö N

Tack för ditt erbjudande om ett liv med mening och
innehåll. Hjälp mig att mer lära känna din helige Ande
så jag kan se det äventyr som är din plan för just mitt
liv. Låt mig få växa i gemenskap med de troende. Gör
mig redo att på allvar säga: Här är jag - sänd mig på
dina specialuppdrag! 

R E F L E K T I O N

VILL DU VETA MER?
Kl icka på länkarna 

Medan de en gång höll gudstjänst och fastade
sade den heliga anden till dem: »Avdela Barnabas
och Saul för den uppgift som jag har kallat dem
till.« Efter fasta och bön lade de sina händer på
dem och skickade i väg dem.
Apg 13:2-3 

I Guds ord  - Apg 13 

Ljudbibeln

bibelstudium.org

översikt kap13-20 

Söndag hela veckan

Kommentarer/kärnbibeln

I Guds ord  - Apg 14

http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/325-4-12-i-guds-ord-apg-13
http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/325-4-12-i-guds-ord-apg-13
http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/325-4-12-i-guds-ord-apg-13
http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/325-4-12-i-guds-ord-apg-13
https://www.ljudbibeln.com/
http://www.bibelstudium.org/archives/657
https://youtu.be/6HyQweJnSrU
https://youtu.be/6HyQweJnSrU
https://www.sondaghelaveckan.se/
https://www.karnbibeln.se/las/?b=44
http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/334-15-1-i-guds-ord-apg-14
http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/334-15-1-i-guds-ord-apg-14
http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/334-15-1-i-guds-ord-apg-14


N A M N E T  J E S U S  

Fast i bojor, satta i mörker och hindrade av murar.
Paulus och Silas kastade i fängelse för sin tros skull.  
En hopplös situation. Men så plötsligt vänds allt till
frihet, en frihet som så småningom leder den till en
hel familjs räddning. Allt på grund av lovsång och tro!

Ibland kan vi känna oss lika fastlåsta som Paulus och
Silas. Då kan vi behöva den här berättelsen som en
liten påminnelse...
Hoppet är inte ute - det finns genom allt.
Hopplösheten äger oss inte - vi äger hoppet. Hoppet
finns i namnet Jesus. 
De högsta murar kan inte hindra vår lovsång och de
mörkaste hålor inte dölja vår tro. Friheten finns i
namnet Jesus. 
Och allt kan plötsligt, mitt under tillbedjan, vändas till
räddning för dej och för de runt omkring dej.
Räddningen finns i namnet Jesus.

T I T T A

L Y S S N A

L Ä S

KAPITEL 15 & 16 

B Ö N
Namnet Jesus vill jag sjunga sköna namn som ej förgår.
Dig jag vill med frigjord tunga prisa varje dag jag får!

Namnet Jesus skönt det klingar låt det ljuda kring vår jord.
inget annat världen bringar hopp och tröst som detta ord.
För det namnet hatet viker för det namnet ondskan flyr.
I det namnet skall Guds rike bryta fram när dagen gryr.
(Ur psalm nr 386, segertoner nr 365)

R E F L E K T I O N

VILL DU VETA MER?
Kl icka på länkarna 

»Vad skall jag göra för att räddas?« De svarade:
»Tro på herren Jesus, så skall du bli räddad, du
och din familj.« 
Apg 16:30-31  

I Guds ord -Apg 15

I Guds ord - Apg 16

Ljudbibeln

bibelstudium.org

översikt kapitel 13-20)

Söndag hela veckan

Kommentarer/kärnbibeln

frihet har ett namn

paulus och silas i fängelse)

http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/300-25-9-i-guds-ord-apg-3
http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/337-22-1-i-guds-ord-apg-15
http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/305-2-10-i-guds-ord-apg-4
http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/338-29-1-i-guds-ord-apg-16
https://www.ljudbibeln.com/
http://www.bibelstudium.org/archives/657
https://youtu.be/6HyQweJnSrU
https://www.sondaghelaveckan.se/
https://www.karnbibeln.se/las/?b=44
https://youtu.be/vhz9kpwbdOc
https://youtu.be/6HyQweJnSrU


A L L T I D  P Å  V Ä G

T I T T A

L Y S S N A

L Ä S

KAPITEL 17 & 18 

B Ö N
Gud, hjälp mig att se på mig själv med dina ögon, att
finnas till för mina medmänniskor och att i allt ära dej!
Tack att du är med hela livsresan; i mening och
meningslöshet, outtröttlighet och orkeslöshet. 

R E F L E K T I O N

VILL DU VETA MER?
Kl icka på länkarna 

I Guds ord - Apg 17

Ljudbibeln

bibelstudium.org

översikt kapitel 13-20)

Söndag hela veckan

Kommentarer/kärnbibeln

Men när judarna sa emot honom och hånade
honom, skakade Paulus sina kläder och sa: ”Ni får
själva ta ansvar för ert liv. Jag är utan skuld. Från
och med nu tänker jag vända mig till andra folk.”

Thessaloniki, Beroia, Athen, Korinth, Antiochia...
Resandet fortsätter. Överallt söker man upp lämpliga
platser som synagogor och torg för att berätta om
Jesus. Paulus verkar alltid vara på väg...

Apg 18:6  

 På ett sätt är vi också alltid på väg. På väg genom
livet. 

På vår livsresa har vi tre relationer att vårda.
Relationen till mej själv -jag är skapad övermåttan
underbar. Relationen till andra - jag finns här för dej.
Relationen till Gud -jag ärar dej Gud. 
Kan det vara så att när jag vårdar dessa relationer så
finns vila också i rörelse, energi i förändring? 
Och de livsdagar då mening byts mot meningslöshet
får jag nåden att bli buren. Jag har fått livet, jag kan
sträcka mig mot andra och Gud omsluter mig på alla
sidor. 
Omständigheter förändras men livsresan fortsätter.  
 
Kanske hade Paulus förstått detta - att oavsett vad
som händer sträcka sig framåt mot vad livet
tillsammans med Gud har i beredskap.  

http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/339-22-1-i-guds-ord-apg-17
https://www.ljudbibeln.com/
http://www.bibelstudium.org/archives/657
https://youtu.be/hhgQ3C5OpuA
https://www.sondaghelaveckan.se/
https://www.karnbibeln.se/las/?b=44


T R O N S  K O N S E K V E N S  

Att tro är ett aktivt val, något vi får välja varje dag.
När vi står fasta i det valet får vi också erfara vår tro
växa. Den direkta konsekvensen av vår tro är att Gud
verkar; saker börjar ske i oss och runt omkring oss.
Gud utför underverk och mirakel och Ordet skakar
om var än det landar. Evangeliet kan inte vara tyst
och med Andens ledning får det framgång. Den
oundvikliga konsekvensen av tron blir att budskapet
om Jesus måste ut och saker börjar att hända där vi
går fram. 

T I T T A

L Y S S N A

L Ä S

KAPITEL 19 & 20 

B Ö N

Herre, tack för att du igenom mig vill berätta vem du
är och för att min tro får bli konsekvens. Tack för att
du verkar i min tro. Hjälp mig, Gud, att växa både i
tro och i frimodighet och hjälp mig att med ännu
större lyhördhet lyssna till din Ande som leder mig.
Hjälp mig att ta tillvara på den stund och plats du
satt mig till i denna värld för att ditt namn ska bli känt
och upphöjt. Låt ditt Ord och din kärlek få bryta fram
i min omgivning. Amen. 

R E F L E K T I O N

VILL DU VETA MER?
Kl icka på länkarna 

Då lät de döpa sig i herren Jesu namn.
Och när Paulus lade sina händer på dem
kom den heliga anden över dem, och de
talade med tungor och profeterade.
Apg 19:5-6 

I Guds ord - Apg 19 

I Guds ord - Apg 20

Ljudbibeln

bibelstudium.org

översikt kapitel 13-20 

Söndag hela veckan

Kommentarer/kärnbibeln

Växer jag i tro? På vilket sätt får min tro konsekvens i
mitt vardagsliv? På vilket område skulle jag vilja växa
i frimodighet? Hur mycket plats får den Helige Ande
till att leda mig igenom livet? 

http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/345-i-guds-ord-apg-19
http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/345-i-guds-ord-apg-19
http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/347-i-guds-ord-apg-20
https://www.ljudbibeln.com/
http://www.bibelstudium.org/archives/657
https://youtu.be/6HyQweJnSrU
https://youtu.be/6HyQweJnSrU
https://www.sondaghelaveckan.se/
https://www.karnbibeln.se/las/?b=44


Trots att Paulus visste att troheten också skulle
innebära lidande levde han bönen "ske din vilja". Jesus
bad samma bön i Getsemane, "inte som jag vill, utan
som du vill". Orden återkommer när vi i
Matteusevangeliet får lära oss be det vi idag kallar
"Herrens bön".
Det verkar ligga en hemlighet, en kommande välsignelse  
i den bönen. 
Inte som jag själv har tänkt ut utan som du vill att jag
ska tänka utifrån ditt större perspektiv. Inte det som jag
kan tycka vara smartast vägval utan det som du vet är
den bästa riktningen. Ske din vilja, såsom i himmelen så
och på jorden!

S K E  D I N  V I L J A

T I T T A

L Y S S N A

L Ä S

KAPITEL 21 & 22 

R E F L E K T I O N

VILL DU VETA MER?
Kl icka på länkarna 

I Guds ord - Apg 21

Ljudbibeln

bibelstudium.org

översikt kapitel 21-28 

Söndag hela veckan

Kommentarer/kärnbibeln

I Guds ord - Apg 22

Men han sa: ”Varför gör ni så, gråter och
gör mig tung om hjärtat? Jag är beredd
att inte bara hamna i fängelse i Jerusalem
utan också att dö för Herren Jesus skull.”
När vi förstod att han inte tänkte ändra
sig, lugnade vi ner oss och sa: ”Låt det bli
som Herren vill!”

B Ö N

Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. 
Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, såsom i himmelen 
så ock på jorden. 
Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra
skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, 
och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. 
Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. 
Amen. 

http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/348-i-guds-ord-apg-21
https://www.ljudbibeln.com/
http://www.bibelstudium.org/archives/657
https://youtu.be/ztzsP5loAQc
https://youtu.be/ztzsP5loAQc
https://www.sondaghelaveckan.se/
https://www.karnbibeln.se/las/?b=44
http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/314-6-11-i-guds-ord-apg-9
http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/350-i-guds-ord-apg-22


V A R  I N T E  R Ä D D !

Ibland känns det som "alla mot en" när min tro
kommer på tal. Då kan jag veta, oavsett hur det
känns, att Herren är med mej, Herren ger orden
och Han har planen klar. Och när jag lyssnar hörs
Herrens röst i mitt inre  "Var inte rädd".T I T T A

L Y S S N A

L Ä S

KAPITEL 23 & 24 

B Ö N

R E F L E K T I O N

V I L L  D U  V E T A  M E R ?
Kl icka på länkarna 

På natten kom Herren till Paulus och sa: ”Var inte
rädd! På samma sätt som du har vittnat om mig
här i Jerusalem, måste du också vittna i Rom.”

I Guds ord - Apg 23

I Guds ord - Apg 24

Ljudbibeln

bibelstudium.org

översikt kapitel 21-28 

Söndag hela veckan

kommentarer/kärnbibeln

Apg 23:11

Nu har det blivit rejält problematiskt för Paulus.
Översteprästen och rådet anklagar honom och
advokater för honom inför landshövdingen. Hans liv
är också i direkt fara då det planeras en komplott
för att mörda honom. Han anklagas för att vara
ledare för "nasareernas sekt", ett öknamn på de
troende, och för att ha försökt vanhelga templet.
Typ alla instämmer i den anklagelsen. Alla mot en
kan man tycka. 
Men Herren är med Paulus! Herren ger Paulus ord
till försvar, Herren har planen klar och Herren viskar
om natten "Var inte rädd!". 

Tack för att du är med mej också när jag känner
mig utlämnad. Lär mig lyssna så jag kan höra din
röst när du viskar "Var inte rädd". Lär mig prata
med de ord som är dina. Lär mig vila i att du har
planen klar. Amen

http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/351-i-guds-ord-apg-23
http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/357-i-guds-ord-apg-24
https://www.ljudbibeln.com/
http://www.bibelstudium.org/archives/657
https://youtu.be/ztzsP5loAQc
https://youtu.be/ztzsP5loAQc
https://www.sondaghelaveckan.se/
https://www.karnbibeln.se/las/?b=44


F R A M Å T  I  T R O

Samma livgivande process av att röra sig framåt i
tro kan få vara upplevelsen i varje enskild, kristens
liv. 
De som är räddade, frälsta, sträcker sig efter att få
tjäna. De som tjänar kan inte göra det i egen kraft
utan sträcker sig efter den helige Andes kraft och
vill vara i Andens närhet och öppna sig för alla de
gåvor som där finns. De som sträcker sig efter
Guds ande kommer också att fyllas av den. De som
är mättade av Guds ande längtar efter att få gå, att
få sprida räddningen vidare till grannen på gatan,
facebookvännen och ända till jordens yttersta
gräns. 
Allt till Guds ära! 

T I T T A

L Y S S N A

L Ä S

KAPITEL 25 & 26 

B Ö N

Tack för att du räddat mig. Tack för att jag får tjäna
dej. Tack för din helige Andes närhet och kraft.
Tack för att jag får vara med och sprida tro och liv.  
Allt jag är och allt jag gör -  till din ära!

R E F L E K T I O N

V I L L  D U  V E T A  M E R ?
Kl icka på länkarna 

Sedan sa kung Agrippa till Paulus: ”Vad har du att
säga till ditt försvar? Varsågod, ordet är ditt.”
Då lyfte Paulus handen och började sitt försvarstal:

Apg 26:1

I Guds ord - Apg 25

I Guds ord - Apg 26

Ljudbibeln

bibelstudium.org

översikt kapitel 21-28 

Söndag hela veckan

kommentarer/kärnbibeln

I dessa kapitel kan vi läsa ett försvarstal, en
beskrivning om hur Paulus tro varit en process från
hat och död till att sprida Jesu kärlek och liv. 
Genom hela Apostlagärningarna kan vi se hur både
enskilda människor och församlingar rör sig framåt i
tro. Det går galet ibland och det blir skrämmande
ibland men man fortsätter! Budskapet når hela
staden, hela landet och ända till den kända världens
yttersta gräns. Allt till Guds ära!

http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/355-i-guds-ord-apg-25
http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/324-27-11-i-guds-ord-apg-12
http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/358-i-guds-ord-apg-26
https://www.ljudbibeln.com/
http://www.bibelstudium.org/archives/657
https://youtu.be/ztzsP5loAQc
https://youtu.be/ztzsP5loAQc
https://www.sondaghelaveckan.se/
https://www.karnbibeln.se/las/?b=44


L I T A  P Å  H E R R E N .

Att livet inte alltid går som vi tänkt är inget främmande,
men hur agerar vi egentligen när vi hamnar i prövningar
och oroligheter. Litar vi verkligen på att Guds ord håller
och att Han är oss trofasta även genom stormarna? 

T I T T A

L Y S S N A

L Ä S

KAPITEL 27 & 28 

B Ö N

R E F L E K T I O N

V I L L  D U  V E T A  M E R ?
Kl icka på länkarna 

L Y S S N A

Fader hjälp oss höra Dig i denna värld full av brus och
distraktioner. Låt Ditt ord falla på öppna och mottagliga
hjärtan. Hjälp oss att lyssna till Dig och till alla de som
har gått före oss. 
Men hjälp oss också att förmedla ditt budskap vidare.
För ditt namn skull.

B Ö N

Herre hjälp oss att lita på Dig, Din trofasthet och Ditt ord
oavsett hur vår omgivning och våra omständigheter ser
ut just nu. Tack för att Du frälser oss från ondo.

I Guds ord - Apg 27

Ljudbibeln

bibelstudium.org

översikt kapitel 21-28 

Söndag hela veckan

kommentarer/kärnbibeln

Stormar, skeppsbrott och andra livsomtumlande
händelser kan göra att vi alla undrar över och kanske till
och med ifrågasätter Guds involvering i våra liv. Att Gud
är oss trofasta genom allt betyder inte att vi inte kommer
stöta på stormar och prövningar, där vissa av dessa rent
ut av kan upplevas som hemska. Även om det är svårt
så visar Paulus oss att vi även genom dessa händelser
kan stå med vår tillit på Herren och lita på att Han är oss
trofasta.

Ibland får vi höra något som låter för bra för att vara sant.
Ibland hör vi något som kan vara skrämmande. Ibland så
är omgivningen för distraherande och Ibland lyssnar vi
bara inte. För att kunna ge, så behöver vi först ha något
att ge. För att kunna förmedla, så behöver vi först ha
något att förmedla.
För att ge vidare av vad vår Far i himlen har gett oss eller
för att sprida Guds rike här på jorden och göra Hans
namn känt bland alla folk, så behöver vi lyssna. Vi behöver
känna personen vars namn vi försöker göra känt och vars
budskap vi sprider. 
(1 Thess 5:16-22)

http://uddevalla.pingst.se/resurser/media/inspelning-predikan/sermon/360-i-guds-ord-apg-27
https://www.ljudbibeln.com/
http://www.bibelstudium.org/archives/657
https://youtu.be/r9hW4N_Ztmw
https://youtu.be/r9hW4N_Ztmw
https://www.sondaghelaveckan.se/
https://www.karnbibeln.se/las/?b=44

