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Ofte leses Apostlenes gjerninger med hovedfokus på Den hellige ånds verk, men Jesus 
er rammen for historiene i denne boken. Derfor er Jesus nevnt i første og siste vers. 
Jesus var sentrum av livet og troen til de kristne som vi leser om her, derfor var det også 
hovedfokus i prekenene de holdte når de delte sin tro med andre mennesker. Denne 
prekenen setter fokus på de talene som vi kan lese i Apg. 

Den første prekenen ble holdt av Peter på pinsedag i Apg 2,14-39. Den andre prekenen 
ble holdt av Peter etter en mann ble helbredet ved tempelporten i Apg 3,12-26. Den 
tredje talen holdt Peter da han stod foran Det høye råd i Jerusalem.  
	 Deretter leser vi om Stefanus som ble utrustet til å dele evangeliet med 
mennesker, og han holdt en lang tale om Israels historie som munnet ut i jødenes 
fornektelse av Jesus, som førte til at Stefanus ble drept (Apg 7,2-53).  
	 Senere ble Peter kalt til hedningen Kornelius hus, og der ble Peter overbevist om 
at Jesu frelse også var til ikke-jødene, og han holdt en tale for de som var der (Apg 
10,34-43).  
	 Deretter ble kristenforfølgeren Paulus frelst etter et møte med Jesus, og han 
begynte straks å forkynne evangeliet. En av talene hans finner vi i Apg 13,16-42 når han 
talte i Antiokia. Senere ble Paulus selv utsatt for forfølgelse og arrestert. På veien til 
Roma hvor keiseren skulle avsi en dom over Paulus, holdte han en forsvarstale for kong 
Agrippa der han delte sitt personlige vitnesbyrd (Apg 26,1-23). 

I alle disse talene vitner de om Jesus, om Hans oppstandelse, om at Han gir tilgivelse 
for syndene våre, at Han har beseiret alle onde makter og at budskapet om Jesus er et 
tilbud om frihet til alle mennesker. 

Jesus er alfa og omega - den første og den siste - begynnelsen og enden. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE


• Har du mulighet, så les gjennom talene som er nevnt ovenfor og se hvordan 
apostlene trekker sammen trådene i Bibelen og viser at Jesus er frelsens vei. 

• Har denne vinklingen på Apg latt deg se boken i et nytt lys? På hvilken måte? 

• Hvordan bruker apostlene Det gamle testamentet for å «bevise» for jødene at 
Jesus var deres Messias?


