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APOSTLENES HISTORIE ”TO BE CONTINUED” 

Historien om Jesus er imponerende!  Er det en fare for at vi blir impo-

nert, men bare imponert? Står vi i fare for å bli entusiastiske tilskuere, og 

lar det bli med det?  Er vi Jesus-beundrere som sier «wow!», og kanskje 

lar oss inspirere i noen gyldne øyeblikk til å etterligne ham?  

Det er Lukas sin oppgave å hindre oss fra å bli slike ”Jesus-fans”. Av den 

originale kvartetten Jesus-skribenter, er Lukas den eneste som fortsetter 

å fortelle historien der den slapp. Det er som om han sier: ”To be conti-

nued”. Og det er i bunn og grunn den samme historien som fortsetter i 

Apostlenes gjerninger. Kanskje dyppet Lukas bare pennen i blekket, før 

han fortsatte sin fortelling.  

Historien om Jesus slutter ikke med Jesus. Den fortsetter gjennom dem 

som tror på ham. Det overnaturlige stopper ikke med Jesus. Lukas gjør 

det klart at disse kristne var mer enn tilskuere til Jesus. De står midt i 

Guds hendelsesforløp. Gud handler i dem, Gud lever i dem. Noe som 

også selvfølgelig betyr at han lever i oss.   

I dette heftet har vi valgt ut 8 ulike historier om personer eller hendelser 

i Apostlenes Gjerninger.  

Gjennom prekener, gruppesamlinger, personlig bibellesning og tro på 

hjemmebane, vil vi sammen leve oss inn i disse historiene. Og tenk hva 

som skjer når disse historiene fortsetter å leve gjennom oss! 

Historien om Apostlenes gjerninger slutter ikke med apostlene:  

“To be continued!”  
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OM APOSTELGJERNINGENE 

FORFATTEREN 

”I min første bok, gode Teofilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lær-

te.”  

(Apg 1,1)  Lukas er forfatter av både Lukas-evangeliet og Apostelgjerning-

ene. I noen kapitler i Apg  skriver Lukas ”vi”.  Det viser at han mest sann-

synlig var sammen med Paulus på noen av reisene. (Se f.eks. Apg. 16,10-

17). 

TIDEN 

Mye taler for at Apg er skrevet før år 64. Paulus’ død nevnes ikke. Ro-

merske myndigheter viser respekt for de kristne, f.eks. i Efesos. Under 

keiser Nero snudde dette til massiv forfølgelse. Tempelets ødeleggelse i 

år 70 nevnes heller ikke. 

FOKUSET 

Lukas er den eneste forfatteren i Det Nye Testamentet som ikke var jøde, 

og vi merker hans sterke engasjement for å vise at budskapet om Jesus 

gjelder alle mennesker. ”Men dere skal få kraft når Den hellige Ånd kom-

mer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i 

Samaria og like til jordens ender.” (Apg. 1,8) 

Apostelgjerningene er fortellingen om hvordan budskapet om Jesus sprer 

seg utover i stadig større sirkler. Mellom linjene kan vi lese at dette skjer 

via handelsreisende, jødiske pilegrimer, romerske soldater og gjennom at 

de kristne må flykte på grunn av forfølgelse. I fortellingen får Paulus sine 

tre misjonsreiser og reisen til Roma størst betydning.  

 

Det er mange taler i Apostelgjerningene som på en særlig måte får fram 

det sentrale i det kristne budskapet, samtidig som resultatet er svært 

forskjellig. Noen leder til omvendelse og dåp, andre til nysgjerrighet eller 

motstand. Felles for talene er: 

 Et tydelig fokus på Guds plan og vilje helt fra skapelsen. 

 At Jesus er sendt fra Gud som vår frelser. 

 At frelse er tilgjengelig for alle slags mennesker. 
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OPPBYGGINGEN AV HEFTET 

Gruppeoppleggene er knyttet opp til gudstjenesten og den undervisning 

store og små har mottatt der. Dere får også tips til egen bibellesning, 

bønn og samtale i familien. Åndelig liv handler om praksiser. Ta dere 

gjerne tid til å lære Mannakornene utenat.  

 

TRO PÅ HJEMMEBANE 

Dere som har barn utfordres til å inkludere barna deres i bruken av dette 

heftet. Det dreier seg spesielt om det vi kaller “Tro på hjemmebane” - 

verdens viktigste arena for åndelig vekst! ”PÅ SENGEKANTEN” er tenkt for 

de minste barna, ”VED MIDDAGSBORDET” er når hele familien er samlet 

og ”I BILEN” har vi tenåringen i tankene. Finn et tidspunkt i løpet av uka/

dagen hvor dere bruker dette sammen. Husk å les gjennom det på for-

hånd for å justere og tilpasse det bedre til deres situasjon. 

 

GRUPPEOPPLEGG 

Gruppeopplegget er bygget opp rundt strukturen Opp-Inn-Ut.  

OPP  

Handler om tilbedelse og fokusendring. Det er viktig at noen har forbe-

redt dette litt på forhånd. For noen grupper vil det være naturlig å synge 

sammen, for andre vil det være naturlig å lytte. Prøv dere frem, både på 

innhold og tidsramme.  Det er ønskelig at dere setter av minst 10 min. av 

kvelden til dette. 

INN  

Stedet for Bibellesning, samtale og bønn for og med hverandre. Her mø-

ter vi bibelteksten og lar den tale til oss! 

UT  

Ikke hopp over dette punktet, men la dere utfordre til å bety en forskjell 

for noen. Jobb med sidene 56 og utover. Vær kreative, skap møteplasser 

hvor dere som gruppe sammen lever ut misjonsbefalingen. 
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TEMA 1 

LED FOR GUDS SKYLD…. 
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TEMA 1—PRISKILLA: ”LED, FOR GUDS SKYLD!” 

I Apg. 18 møter vi en skikkelig tøff dame. Priska nevnes sammen med sin 

mann, Akvila, slik skikken var, men flere steder står hennes navn først. 

For en nordmann i 2013 er dette ikke oppsiktsvekkende i det hele tatt. På 

50 tallet etter Kristus sa dette mye. Dette dreier seg om en kvinne med 

ekstraordinær utrustning. Priska fikk stor betydning i flere menigheter 

rundt midten av århundret. Tross at hun var kvinne ble hun en tydelig 

kristen leder, som ledet der hun var.  

Det jødiske ekteparet Priskilla & Akvila bodde først i Roma, og var der en 

del av et allerede kristent nettverk av husmenigheter. Det var vanlig på 

denne tiden at de kristne jødene trakk sine samlinger bort fra synagoge-

ne, og inn i vanlige hjem. Arkeologiske funn viser at slike boenheter kun-

ne huse mellom 20 og 30 personer. Det er mye som tyder på at Priskilla 

allerede før år 50 ledet en slik husmenighet sammen med sin mann.  

Keiser Claudius irriterte seg over at jødene kranglet om hva som var rett 

Gudsdyrkelse og kastet dem ut av Roma i år 49. Dermed flyttet vårt ekte-

par til Korint der de traff Paulus for første gang. Etter mye styr med jøde-

ne i Korint valgte Paulus å reise videre. Med han på misjonsreisen ble 

Priska og Akvila. Mens Paulus drar videre, blir ekteparet værende og fort-

setter sitt virke som misjonærer i Efesos. Det antas at de ble her noen år 

og var med og bygget opp enda et nettverk av husmenigheter.   

Mens Lukas i Apg. bruker navnet Priskilla, som er en familiær variant av 

navnet (”lille Priska”), er Paulus konsekvent i sin bruk av det mer offisielle 

Priska.  

 

Mens ekteparet arbeidet i Efesos står det frem en person med store tale-

gaver; Apollos. Det viser seg at han kun kjenner noen av elementene i 

den kristne tro, og det hele fremstår som en type botsfromhet med ut-

gangspunkt i Johannesdåpen. Apollos opptrer med dette i synagogen. 

Priskilla og Akvila tar han under sine vinger, og gir han en mer fullstendig 

kunnskap om ”Guds vei”. Igjen nevnes Priskilla før Akvila, det er m.a.o 

hun som leder. At dette gjelder undervisning av den veldige forkynneren 

Apollos, er mildt sagt oppsiktsvekkende. I det hele er dette en dame som 

tør å stå frem, tøff å lede, tørr å være seg selv i en mannsdominert ver-

den. Hun leder med en større visjon enn for bare seg selv. Hun leder for 

Guds skyld! 



 

9 

 

CELLEGRUPPEOPPLEGG 

ISBRYTER 

Kan du stave med baken? Gjør det til en lek at hver enkelt i gruppa som 

tør, får stave ett fritt valgt bynavn i Norge med baken. Den som på kor-

test tid greier å få de andre til å si bynavnet har vunnet.  

OPP (GJØR EN AV FØLGENDE) 

Les  Salme 100 —Syng sammen  - Lytt til en CD— eller se side  58 

 

INN 

Les sammen Apg. 18. Les også sammen innledningen til temaet. Del med 

hverandre tanker fra denne teksten. Snakk gjerne sammen om følgende 

spørsmål:  

Hva er forskjellen i det å lede for egen skyld, og det å lede for Guds skyld? 

Hvilken innvirkning vil det ha på ditt liv om du valgte å stikke hodet frem 

for Guds skyld uten å tenke så mye på deg selv? 

Priska virker til å være en spesiell dame. Når du nå har gått gjennom teks-

ten og historien om henne, Hva har du bitt deg merke i? Hva har du lært 

som du vil ta med deg inn i eget liv? 

UT —SE OG SIDE 56 FOR ”3 I BØNN” OG ”BØNN FOR VEKST” 

Priska trosset både kjønnsbarrierer, kulturelle barrierer, geografiske bar-

rierer og sannsynligvis flere personlige barrierer for å nå ut med budska-

pet om Jesus.  

Har du erfaring i å trosse grenser for å fortelle noen om din tro? 

Har du slike barrierer du kan trosse i dag for å komme lenger ut med din 

tro? 
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BIBELLESEPLAN 

 

SØNDAG 

Apg 18, 1-8 

MANDAG 

Apg. 18, 9-17 

TIRSDAG 

Apg. 18, 18-22 

ONSDAG 

Apg. 18, 23-28 

TORSDAG 

1. Kor 16, 19-24 

FREDAG 

Rom 16, 3-5a 

LØRDAG 

2. Tim 4, 19-22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SØNDAG 

Apg. 1,14—Maria, Jesu mor  

MANDAG 

Apg 12,12—Maria, mor til Jo-

hannes Markus:  

TIRSDAG 

Luk. 10, 38-42—Maria, Lasarus' 

søster:  

ONSDAG 

Mark. 15, 40-41—Maria Magda-

lena:  

TORSDAG 

Rom 16, 6—Maria i Roma:  

FREDAG 

Rom 16, 1-2—Føbe:  

LØRDAG 

Apg 9,36-42—Dorkas  



 

11 

 

TRO PÅ HJEMMEBANE 

NYTTIG Å VITE 

50 år etter Jesus ble født begynte de kristne å bli flere og flere, og spredte 

seg til ulike byer rundt Middelhavet. I Roma var det også kristne, men de 

hadde ikke noe sted å være. Ikke fikk de være i synagogene, som var 

”kirkene” til jødene, og ikke hadde de egne bygg. Dette første til at de 

hadde kirke hjemme hos hverandre. Priska og Akvila var et ektepar som 

samlet flere andre kristne hjemme hos seg og hadde kirke. Flere steder i 

verden i dag, er det vanligere å ha kirke hjemme, enn å samles i et kirke-

bygg.  

LES I BIBELEN 

Les sammen Rom 16, 3-5 

EKSEMPLER PÅ BØNN 

Kjære Gud. Vi ber for alle de av våre kristne søstre og brødre som i dag 

bare har sine hjem å være i når de samles. Styrk dem og beskytt dem, så 

fellesskapet deres blir sterkt og sunt.  

HVA BETYR DETTE FOR OSS? 

”PÅ SENGEKANTEN” (SMÅ BARN) 

Har du kristne venner i barnehagen eller på skolen? Hvem er det? Treffer 

du disse igjen på søndagsskolen eller andre grupper? 

”VED MIDDAGSBORDET” (FAMILIEN) 

Har dere tenkt på at vi kan ha kirke hjemme? Hvordan hadde det sett ut? 

”I BILEN” (TENÅRINGEN) 

Hvilke venner kunne du tenkt deg å hatt med deg i en husgruppe? 

Hvordan hadde det sett ut om dere skulle gjort som Priska og Akvila og 

hatt kirke hjemme? 
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MANNAKORN 

”…i hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med                       

oppriktig og hjertelig glede…” 

Apg 2, 46  

 

”… Lær meg å gjøre din vilje, for du er min Gud!  

La din gode Ånd lede meg på jevn grunn…” 

Salme 143, 10  
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TEMA 2 

KLUSS I VEKSLINGEN…. 



 

14 

 

EFESERNE  ”KLUSS I VEKSLINGEN” 

Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare etter 3 år i 

Efesos, men etter å ha fullført sitt oppdrag om å være et vitne om Jesus 

for ”jøder og grekere”. Det hele startet med det dramatiske møtet på 

veien til Damaskus. Det har vært mange diskusjoner og samtaler. Han har 

skrevet mange brev for å oppmuntre menighetene.  Paulus er nå ferdig 

med sin etappe.  I det han gir stafettpinnen videre understreker han føl-

gende: 

 

DERE VET HVA JEG STÅR FOR! (V.18-21) 

«Dere vet hvordan jeg har gått fram hos dere hele tiden. » Paulus fortset-

ter med å ramse opp ting de har vært sammen om de siste 3 årene, både 

medgang og motgang.  Fokus har hele tiden vært å vitne om Jesus. Som 

leser sitter jeg igjen med noen stikkord på hva som kjennetegner Paulus: 

ekte, livsnær, glad i Jesus, visjonær. 

NÅ HAR DERE ANSVARET! (V.22-31) 

Paulus tar avskjed som om de ikke vil treffes igjen. Han er forberedt på 

forfølgelse og død. Nå er det deres ansvar å gi det videre – at Jesus er 

verdens frelser. Ikke gi opp! Regn med at det kommer motgang! 

 «Ta vare på dere selv og flokken…» Ledertrening var sentralt for Paulus – 

vi kan merke omsorgen i ordene ” ta vare på dere selv.” Paulus hadde 

opplevd at ledere mista motet eller gav opp tjenesten… kanskje det er 

derfor han understreker ordene om å ta vare på seg selv? 

 

DERE GÅR IKKE ALENE! (V.32-38) 

”Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord.” Vi kan se for oss at Pau-

lus blir ivrig når han taler og er redd for å glemme noe:  Bruk Bibelen. 

Tenk på alle forbildene blant dem som har fullført løpet. Det vil kreve inn-

sats. Ikke glem ”de svake”.   

 

Så går Paulus om bord i skipet. Han har gitt fra seg stafettpinnen. Ansva-

ret hviler på nye ledere som skal ta menigheten videre. 

 

For historien skulle fortsette. To be continued! 
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SAMTALEOPPLEGG 

ISBRYTER 

”Taler som forandrer verden” er tittelen på ei bok. Noen ord er blitt stå-

ende i historien, som ”I have a dream” av Martin Luther King, som  ”Yes, 

we can” av Obama.  Er det noen historiske taler som har inspirert deg? 

Eller har du noen ord som står igjen etter avdøde oldeforeldre, bestefor-

eldre eller andre?  

OPP (GJØR EN AV FØLGENDE) 

Les  Ef 3,14—21 —Syng sammen—Lytt til en CD— eller se side  58 

INN 

Les innledningen på forrige side før dere leser teksten fra Apostelgjer-

ningene 20, 17-38.  Prøv å forestille dere intensiteten i Paulus sin av-

skjedstale. Hva er viktig for ham å gi videre? Er det noe dere savner, noe 

som dere tenker at Paulus skulle tatt med? Det er også et element av ytre 

trussel i det han skriver – hva truer troen på Jesus i vår tid, i vårt nærmil-

jø? 

Paulus har en sterk opplevelse av å ha del i et oppdrag, noe han er satt til 

å fullføre. Hva med deg/dere – kan dere gjenkjenne dette i eget liv eller i 

menigheten? Paulus var selv et levende eksempel på hva Guds nåde had-

de gjort (fra forfølger til kristen). Hva gir deg den samme kraften til å 

være et vitne om Guds nåde i ditt liv? 

 

UT —SE OG SIDE 56 FOR ”3 I BØNN” OG ”BØNN FOR VEKST” 

Både Åpne Dører og Stefanusalliansen oppfordrer til å sende brev til for-

fulgte kristne eller appeller til myndighetene. Gå gjerne inn på hjemmesi-

dene deres og engasjer dere. 
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BIBELLESEPLAN 

 

MANDAG 

Apg 20, 17-38. (prekentekst) 

Paulus: Å vitne om evangeliet 

om Guds nåde.   

TIRSDAG 

1 Mos. 50,24-26                              

Josef: Gud vil ta seg av dere. 

ONSDAG 

5 Mos. 32, 1-4                                

Moses: Gud er klippen. 

TORSDAG  

Josva 24, 14-18                              

Josva: Jeg og min ætt, vi vil tjene 

Herren. 

FREDAG 

2 Sam. 23,1-5                                 

David: Alt som tjener til min frel-

se,...lar han spire fram. 

LØRDAG 

Lukas 24,44-52                              

Jesus: Dere blir utrustet med kraft 

fra det høye. 

SØNDAG 

Apg 20: 17-38.                                 

Les avskjedstalen en gang til og 

legg merke til hva tanker du får.   

 

 

 

 

 

MANDAG 

Efeserbrevet 1, 1-8                           

Så rik er Guds nåde. 

TIRSDAG 

Ef.2, 4-10                                           

Ikke eget verk, men Guds gave. 

ONSDAG 

Ef.3, 14 – 21                                      

Rotfestet og grunnfestet. 

TORSDAG  

Ef.4,1-6                                            

Bevare Åndens enhet. 

FREDAG 

Ef.4, 20-29                                          

Bli nye i sjel og sinn! 

LØRDAG 

Ef.5,1-6                                              

Lev i kjærlighet. 

SØNDAG 

Ef.6, 10-20                                           

Ta på Guds fulle rustning. 
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TRO PÅ HJEMMEBANE 

NYTTIG Å VITE 

Paulus var misjonær. Han reiste rundt og fortalte om Jesus, og startet nye 

menigheter. I Apostelgjerningene får vi høre at han har bodd i byen Efe-

sos i 3 år og fortalt om Jesus til alle han traff, både jøder og grekere. Nå 

skal han reise videre, og han tror ikke han vil treffe de kristne vennene 

igjen. Han er redd for at han vil bli kastet i fengsel og bli drept fordi han 

forteller om Jesus. Paulus vil gjerne holde en siste tale for de kristne le-

derne i Efesos – han vil fortelle hvor glad han er i Jesus, og at de må fort-

sette å fortelle om Jesus til alle de møter. 

LES I BIBELEN  

Forsøk å gjenfortelle Apg. 20, 17-38. Bruk gjerne de tre overskriftene i 

innledningen. 

 

HVA BETYR DETTE FOR OSS? 

”PÅ SENGEKANTEN” (SMÅ BARN) 

Er det et minne fra avdøde besteforeldre eller oldeforeldre som kan være 

fint å fortelle videre, noe som kan ”vitne om Guds nåde” i deres liv? 

”VED MIDDAGSBORDET” (FAMILIEN) 

Tenk deg at du skal holde en avskjedstale til noen du har kjent i 3 år og 

blitt gode venner med. Hva syns du er viktig å få med i talen?  

 

”I BILEN” (TENÅRINGEN) 

Har du som voksen et minne fra en avskjed som har gjort inntrykk på 

deg?  Snakk litt om hvor viktig det er å markere avskjeder og ta vare på 

gode minner selv om en mister kontakten. 



 

18 

 

MANNAKORN 

”For av nåde er dere frelst, ved tro.                                                               

Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.” 

Ef.2,8 

 

”Må Kristus ved troen bo i deres hjerter.” 

Ef.3,17 
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TEMA 3 

DO IT TOMORROW 
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AGRIPPA ”DO IT TOMORROW” 

Noen av oss er flinkere enn andre til å utsette ting. Vi utsetter vanskelige 

avgjørelser, krevende samtaler, betaling av regninger, bestilling av timer 

hos legen, rydding i stua, besøk hos venner osv. Årsakene til vi utsetter 

ting kan variere. Mange ganger utsetter vi viktige ting fordi at noe annet 

haster mer. Men det viktigste er ikke alltid det som haster mest. Det som 

haster mest, får ofte prioritet over det som er det viktigste. Nettopp fordi 

det hastet mest.  

Andre ganger utsetter vi avgjørelser fordi vi er redde for hva andre vil si. 

Hva vil venner, kollegaer, foreldre, ektefelle osv. tenke om den avgjørel-

sen?  

Kong Agrippa var i en situasjon som var en kombinasjon av disse to ut-

fordringene. Som sønn av Herodes Agrippa I var han arving til kongetro-

nen. Han hadde bodd mange år i Roma og kjente på sterk lojalitet til de 

romerske styresmaktene. Romerne gav han mye makt da de satte han 

inn som konge. Han fikk større områder enn sin far å styre over. Samtidig 

kjente han på sterk lojalitet overfor jødene. Derfor var han i mange situa-

sjoner en brobygger mellom jødene og romerne.  

Han styrte landet godt og folk ble satt i arbeid. Da opprøret i Jerusalem 

brøt ut, var det imidlertid tydelig at hans sterkeste lojalitet lå hos romer-

ne. Opprøret ble knust med hard hånd. 

I Apg 26 møter vi derfor en mektig mann med mye å tape som lytter til 

Paulus. Han kjente til både Jesus og Paulus fra før. Når muligheten byr 

seg til å lytte på hva Paulus har å si, griper han den.  

Hva Agrippa tenkte mens Paulus talte, sier teksten lite om.  Men en kan 

jo prøve å spekulere litt. Han kjente godt tekstene fra Det gamle testa-

mentet. Han hadde lest og hørt hva profetene hadde sagt. Sannsynligvis 

gav det gjenklang. ”Det er like før du får overtalt meg til å bli en kristen.”  

- sa Agrippa. 

Han våget ikke ta det siste steget. Hva ville romerne si om han gjorde 

det? Han trengte ikke gjøre valget ennå. Han fikk tenke på det—vente til i 

morgen og se da. Problemet var bare at det ikke var sikkert det ble gjort i 

morgen, eller dagen etterpå der og etterpå der... 
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SAMTALEOPPLEGG 

ISBRYTER 

Hvilke erfaringer har du med påstanden: Det som haster vinner ofte over 

det som er viktigst 

 

OPP (GJØR EN AV FØLGENDE) 

Les  Salme 145 —Syng sammen—Lytt til en CD— eller se side  58 

 

 

INN 

Les  sammen ingressen på forrige side og deretter hele Apg 26 sammen.  

Bruk så 5 min hver for dere til å reflektere over teksten. Prøv å forestille 

dere hva Agrippa må ha tenkt ut fra det Paulus taler til han om. 

På hvilke områder av livet opplever du at du oftest utsetter ting? 

Som gruppe har dere mange ganger blitt utfordret på å jobbe med UT-

delen av opplegget. Mange grupper utsetter dette og gjør lite med det. 

Hva mener du årsaken til det kan være? 

Les vers 28-29.  Hva tenker dere om på måten Paulus svarer på? Kjenner 

dere mennesker som er ”like før”? Hva  ville dere ha sagt i en slik situa-

sjon? 

 

UT —SE OG SIDE 56 FOR ”3 I BØNN” OG ”BØNN FOR VEKST” 

Er det noen du skulle ha besøkt, gitt en gave eller tatt en telefon til, som 

du har tenkt lenge du skulle gjøre men har utsatt det. Si dette høyt til 

noen andre i gruppa og prøv å gjøre noe med det til neste gang. 
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BIBELLESEPLAN 

 

SØNDAG 

Hele Apg 26 

Tror du på profetene? 

 

MANDAG 

Apg 25,1-12 

Ber jeg ikke om å få slippe døds-

straff 

 

TIRSDAG 

Apg 25, 13—22 

Som var død, men 

 

ONSDAG 

Apg 25,23-27 

Så jeg kan vite hva jeg kan skrive 

 

TORSDAG 

Apg 27, 1-12 

Jeg ser 

 

FREDAG  

Apg 27, 13-26 

Vær ikke redd 

 

LØRDAG 

Apg 27, 27-38 

Alle fikk nå nytt mot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SØNDAG 

Apg 27, 39-44 

Offiseren ville redde Paulus 

 

MANDAG 

Apg 28, 1-10 

Og de ble helbredet 

 

TIRSDAG 

Apg 28,11-22 

Treffe dere og tale med dere 

 

ONSDAG  

Apg 28,23-31 

Med stor frimodighet forkynte han 

 

TORSDAG 

Ordsp 6,6-11 

Se hva mauren gjør og bli vis 

 

FREDAG 

Matt 25,1-13 

Så våk da 

 

LØRDAG 

Ordsp 25,11-13 

Talt i rette tid 
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TRO PÅ HJEMMEBANE 

NYTTIG Å VITE 

Kongene på Jesus sin tid ble ofte kalt Herodes. Kong Agrippa var Herodes 

Agrippa II. Han var mye snillere med folket enn for eksempel Herodes vi 

leser om da Jesus ble født.  

 

LES I BIBELEN 

Apg 26—gjenfortell for de minste 

 

EKSEMPLER PÅ BØNN 

Jesus, takk for at du har tid til å lytte til oss akkurat nå. Hjelp oss å lytte til 

deg akkurat nå! 

 

HVA BETYR DETTE FOR OSS? 

”PÅ SENGEKANTEN” (SMÅ BARN) 

Snakk sammen om alt dere har fått gjort denne dagen. Snakk sammen 

om ting dere skulle ha gjort som det ikke ble tid til, eller som av andre 

årsaker ikke ble gjort noe med. 

”VED MIDDAGSBORDET” (FAMILIEN) 

Bli enige om 3 ting dere som familie ønsker ”å gjøre sammen med Gud” i 

løpet av de neste 14 dagene. Sett av tid i kalenderen, og si til dere selv at 

dette skal vi få gjennomført. 

”I BILEN” (TENÅRINGEN) 

Er det noe Gud har utfordret dere på å gjøre som dere utsetter om da-

gen?  
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MANNAKORN 

”Like før eller langt igjen, mitt ønske til Gud er at både du og alle som 

hører meg i dag, må bli som jeg, bare uten disse lenkene. ” 

Apg 26, 29 

 

”Som epler av gull i et smykke av sølv 

er ord som blir talt i rette tid. ” 

Ordsp 25,11 
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TEMA 4 

GOD OF SECOND CHANCE 
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MARKUS: ”GOD OF SECOND CHANCE” 

Flere steder i det nye testamentet møter vi en mann ved navn Johannes 

som ble kalt Markus. Kanskje er det også han som skrev Markus evangeli-

et. Markus hadde det beste utgangspunkt for en kristen kometkarriere. 

Han kom fra en familie som var aktive i den første menigheten i Jerusa-

lem. Hans mor hadde bønnemøter hjemme hos seg, og det var til dette 

hjemmet Peter gikk etter å ha sluppet løs fra fengselet i Jerusalem. Barna-

bas, en av Paulus sine nærmeste medarbeidere, var søskenbarnet til Mar-

kus.  

Markus fikk være med Barnabas og Paulus som medhjelper på reisene 

deres i Lilleasia. Så skjer det noe som gjør at Markus ombestemmer seg. 

Når følget kommer til Perge i Pamfylia, forlater han dem, avbryter turen 

og reiser hjem. Hvorfor han gjorde dette kan vi bare spekulere i. Fikk han 

hjemlengsel? Opplevde han en troskrise? Ville han heller bruke livet sitt 

på noe annet? Ble han syk? 

Det er tydelig at det Markus gjorde ble oppfattet som et svik og vakte 

skuffelse hos Paulus. Det Markus hadde gjort, ble tema i diskusjonene 

mellom Paulus og Barnabas. 

Konflikten oppstod da Markus ble klar for å være med igjen. Kunne han 

som hadde sviktet dem få en sjanse til?  Paulus og Barnabas kom til ulike 

konklusjoner. Paulus ville ikke ha Markus med videre. Barnabas derimot, 

syntes han fortjente en sjanse til. Paulus og Barnabas skilte lag. Barnabas 

så potensialet i Markus på tross av det han hadde gjort.  

Av de tekstene Markus senere er nevnt i, vet vi at han viste seg tilliten 

verdig. Markus hadde et potensiale som Paulus senere lærte seg å verd-

sette.  

Tenk om han ikke hadde fått en ny sjanse….. 
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SAMTALEOPPLEGG 

ISBRYTER 

Fortell om en gang du ikke klarte å holde noe du hadde lovet og hvordan 

det ble mottatt av menneskene rundt deg. 

OPP (GJØR EN AV FØLGENDE) 

Les  Salme 40,1—12 —Syng sammen—Lytt til en CD— eller se side  58 

 

 

INN 

Les innledningen og Apg 15, 36-39 og Kol 4, 10.  

Snakk sammen om spenningen mellom å gi folk en ny sjanse og la dem ta 

ansvar for sine handlinger? 

Er vi gode til å gi hverandre tabbekvoter? Er vi flinke til å gi rom for hver-

andres små og store kriser i menighetsarbeidet?  

Er vi gode til å gi oss selv nye sjanser når vi går på trynet? 

Lar vi våre nederlag definere våre potensial og våre drømmer? 

 

UT —SE OG SIDE 56 FOR ”3 I BØNN” OG ”BØNN FOR VEKST” 

 

utgangspunkt i ett eller flere av disse hjelpemidlene, og sett av noe tid i 

gruppa til refleksjon. Hva er neste steg for dere nå? 
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BIBELLESEPLAN 

 

SØNDAG 

Apg 15, 36-39 (prekentekst) 

MANDAG 

Joh 21, 15-17 « Simon, sønn av Jo-

hannes, elsker du meg?» 

TIRSDAG 

Joh 8, 1-11 «Den av dere som er 

uten synd kan kaste den første stei-

nen»  

ONSDAG  

Luk 19, 1-10 « For også han er en 

Abrahams sønn» 

TORSDAG  

Matt 14, 22-33 « Straks rakte Jesus 

hånden ut og grep fatt i ham» 

FREDAG 

Luk 23, 39-43 « I dag skal du være 

med meg i paradis» 

LØRDAG 

Joh 18, 15-27 « Er ikke du også en 

av disiplene til denne mannen?» 

 

 

 

 

 

 

 

 
SØNDAG 

Fil 1, 3-6 «Han som begynte sin 

gode gjerning i dere, skal fullføre 

den» 

MANDAG 

Jesaja 6, 1-10 « Hvem skal jeg sen-

de, og hvem vil gå for oss?» 

TIRSDAG 

Jeremia 1, 4-10 « Du skal ikke si: Jeg 

er ung!» 

ONSDAG  

Luk 1, 26-38 «Frykt ikke, Maria! For 

du har funnet nåde hos Gud.» 

TORSDAG  

Matt 28, 18-20 « Og, se jeg er med 

dere alle dager inntil verdens ende» 

FREDAG 

Rom 3, 23-24 «Ufortjent og av hans 

nåde frikjøpt i Kristus Jesus”  

LØRDAG 

Hebr 12, 1-13 «med blikket festet 

på ham som er troens opphavs-

mann og fullender» 
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TRO PÅ HJEMMEBANE 

NYTTIG Å VITE 

Mange tror at Markus også skrev Markusevangeliet. Da var det kanskje 

også han som mistet klærne sine og løp naken bort fra Getsemane da Je-

sus ble tatt til fange i Mark 14, 52. Les gjerne innledning på side 26 sam-

men med barna 

 

LES I BIBELEN 

Les om Markus i  Apg 15, 36-39 og Kol 4, 10. 

EKSEMPLER PÅ BØNN 

Kjære Far. Vi kommer til deg med det vi har fått til og det vi ikke har fått til 

i dag. Takk for at du vil ta imot oss uansett hvordan dagen vår har vært. 

 

HVA BETYR DETTE FOR OSS? 

”PÅ SENGEKANTEN” (SMÅ BARN) 

Markus gjorde noe som gjorde at vennen hans ikke ville være med han 

lenger. Er det noen du ikke vil være med på grunn av det de har gjort? 

 

”VED MIDDAGSBORDET” (FAMILIEN) 

Markus fikk en ny sjanse av søskenbarnet Barnabas. Når var sist gang du 

måtte gi de andre i familien en ny sjanse? 

 

”I BILEN” (TENÅRINGEN) 

Markus møtte ikke alle forventningene som folk hadde til han. Når var sist 

gang du måtte skuffe noen? I hvilke situasjoner er det greit å si nei? 
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MANNAKORN 

”Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere, skal 

fullføre den – helt til Jesu Kristi dag. ” 

Fil, 1 6 

 

”For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud 

på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. ” 

Ef 2,10 
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TEMA 5 

KAN JEG FÅ BY PÅ LITT KATTEKJØTT... 
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KORNELIUS - ”KAN JEG BY PÅ LITT KATTEKJØTT?” 

Kornelius var en romersk offiser som søkte og fryktet jødenes Gud. Han 

ba til Gud, var raus mot dem som trengte hjelp og var høyt respektert av 

alle. Men det var noe han manglet. Han trengte at noen fortalte ham om 

Jesus. Her lå problemet: Jødiske kristne som Peter, trodde at alle andre 

måtte bli jøder først for å kunne være i hus med dem. Tre ganger måtte 

Gud tale til Peter i en drøm for at han skulle forstå at noe helt nytt var på 

gang. 

Da Peter gikk inn i Kornelius' hus, brøt han en rekke jødiske renhetsfor-

skrifter. Peter ga tydelig uttrykk for å være utenfor komfortsonen. Å sette 

seg til bords med Kornelius og hans familie, var som om du skulle bli 

tvunget til å spise kattekjøtt! Men Peter kunne ikke holde tilbake budska-

pet. Straks bekreftet Gud det Peter gjorde. Han fylte hele den romerske 

familien med Den Hellige Ånd. Peter hadde ikke annet valg enn å døpe 

dem og ønske dem velkommen som likeverdige i den voksende kristne 

menigheten.  

Dette var et radikalt skritt på den lange veien som skulle gjøre evangeliet 

tilgjengelig for alle slags mennesker. Først måtte Peter ut av komfortso-

nen og bli EN AV DEM. Han måtte ta et oppgjør med egne fordommer. Så 

forstod han at Kornelius og hans familie IKKE behøvde å bli helt og fullt 

SOM HAM for å bli kristne.  

Til alle tider har kristne vært nødt til å tumle med dette spørsmålet: Hva 

ved vår kristne tro og livsstil er det helt nødvendig å holde fast ved for 

alle som vil kalle seg kristne? Hvor langt har vi kommet på den veien? Her 

handler det ikke bare om hva vi tolererer av andre. Det handler også om 

ubehagelige ting vi kan bli bedt om å gjøre, fordi evangeliet skal fram! 

Hvilke kameler må vi sluke for å gjøre Guds rike tilgjengelig for flere i den 

tiden vi lever i?  
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SAMTALEOPPLEGG 

ISBRYTER 

Del eksempler på skikker eller særtrekk dere har møtt som overrasket 

dere når dere har vært i utlandet.   

OPP (GJØR EN AV FØLGENDE) 

Les  Salme 127 —Syng sammen—Lytt til en CD— eller se side  58 

INN 

Les Apg 10, 1-35 i stillhet hver for dere. Deretter leser en i gruppa høyt 

innledningen på forrige side.   

Samtal om spørsmålene som stilles mot slutten av innledningen.  

Har dere eksempler på at mennesker opplever veien til å bli kristen unø-

dig lang, mer på grunn av kulturelle tradisjoner og former enn sentrale 

trossannheter? Se for dere en hinderløype på vei inn til menigheten og 

kristen tro. Hva kan typiske hinder være hos dere? Noen skal kanskje tas 

vekk, noen må være der. Hvilke? 

 

Les 1. Kor 9, 19-23. Hva betyr Paulus sine ord for oss i dag? Forsøk å finne 

aktuelle eksempler på hva det kan bety i dag. 

 «Kunnskap er fordommers verste fiende», sies det. Hvorfor tror dere så 

mange nordmenn er skeptiske til muslimer? Diskuter hva som er fakta og 

hva som er fordommer? Kan økt kunnskap også forsterke fordommer – i 

så fall hvordan? Tenk dere en tur til et asylmottak sammen med Jesus. 

Hva ville skjedd? 

 

UT —SE OG SIDE 56 FOR ”3 I BØNN” OG ”BØNN FOR VEKST” 

Kornelius trodde på Gud og var raus mot andre. Men han kjente ikke Je-

sus.  

Finnes det en eller flere «korneliuser» i nærheten av dere? Hva kan dere 

konkret gjøre for å fjerne unødige hinder mellom dere? 
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BIBELLESEPLAN 

 

SØNDAG 

Apg 10, 1-35 (Tekst til talen) 

Ikke noe menneske er urent! 

MANDAG 

Apg 10, 1-2  

Kornelius – en hedersmann 

 

TIRSDAG 

Apg 10, 3-8 

Har steget opp til Gud 

 

ONSDAG 

Apg 10, 9-16 

Er vi unødig kresne overfor det som 

er annerledes? 

 

TORSDAG  

Apg 10, 17-23 

Han lot dem bo der som gjester 

 

FREDAG 

Apg 10, 24-33 

Det var godt at du kom! 

 

LØRDAG 

Apg 10, 34-43 

Alle som tror på ham 

 

 

 

 

 

 

SØNDAG 

Apg 10, 44-48 

De har fått Den hellige ånd 

 

MANDAG 

Apg 11, 1-4 

Da gikk de omskårne i rette med 

ham 

 

TIRSDAG 

Apg 11, 5-12 

Ånden sa at jeg skulle dra med dem 

uten å nøle 

 

ONSDAG 

Apg 11, 13-18 

Hvem er da jeg, at jeg skulle kunne 

hindre Gud? 

 

TORSDAG  

1 Kor 9, 19-23 

Jøde for jøder og greker for grekere 

 

FREDAG 

Joh 4, 7-15 

Hvordan kan du som er jøde, be 

meg, en samaritansk kvinne, om å 

få drikke? 

 

LØRDAG 

Joh  4, 16-26 

For slike tilbedere vil Far ha 
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TRO PÅ HJEMMEBANE 

NYTTIG Å VITE 

Da iskremen ble oppfunnet var det noen kristne som mente det måtte 

være syndig å spise det, siden det smakte så godt. Mange er ofte skeptis-

ke til nye ting.  For jøder og muslimer er det like motbydelig å spise svine-

kjøtt som det er for oss å spise kattekjøtt.  

LES I BIBELEN 

Les sammen Apg 10,1-35 eller finn fram og les fortellingen om Peter og 

Kornelius i en barnebibel.   

 

EKSEMPLER PÅ BØNN 

«Kjære Gud, vi ber for ___________ som tror du finnes, men ikke trives 

så godt i kirka. Hjelp meg til å være en god venn, og til å hjelpe han/

henne til å bli venn med Jesus og trives med dine venner.  Amen.» 

 

HVA BETYR DETTE FOR OSS? 

”PÅ SENGEKANTEN” (SMÅ BARN) 

Gud har ingen favoritter. Han tar imot alle folkeslag, står det i Bibelen.  

(Apg 10, 34-35). Hva betyr det å gjøre forskjell på folk? Gjør vi det av og 

til? 

”VED MIDDAGSBORDET” (FAMILIEN) 

Er det noen i barnehagen, på skolen eller jobben som blir ertet eller mob-

bet fordi de er litt annerledes enn de andre? Hva kan vi gjøre for at ingen 

skal føle seg utenfor? 

”I BILEN” (TENÅRINGEN) 

På hvilken måte kan vi vise respekt for og inkludere mennesker som opp-

fører seg annerledes enn oss? 
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MANNAKORN 

«Nå forstår jeg virkelig at Gud ikke gjør forskjell på folk».  

Apgj. 10,34 

«Enda jeg er fri og ikke underlagt noen, har jeg gjort meg til tjener for 

alle, så jeg kan vinne så mange som mulig».  

1. Kor 9,19 
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TEMA 6 

MØRK RIK OG FREMMED 
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HOFFMANNEN - ”MØRK, RIK OG FREMMED” 

 

Stefanus har akkurat lidd martyrdøden og en «kraftig forfølgelse mot 

menigheten i Jerusalem» er brutt ut. Menigheten, unntatt apostlene, er 

spredt ut over Judea og Samaria. Saulus, han vi kjenner som Paulus, har 

begynt forfølgelsene. Han trenger seg inn i hjemmene, sleper ut både 

menn og kvinner og får dem kastet i fengsel. 

Forfølgelsen var nok tenkt å stoppe de kristne, men i stedet blir de spredt 

og forkynner ordet der de kommer. Det er i denne situasjonen vi møter 

Fillip i Samaria. Der får han beskjed av en engel om å dra sørover på veien 

fra Jerusalem til Gaza. Så skjer det at han får se den etiopiske hoffman-

nen. Vi kjenner kanskje historien, men ser vi alle barrierene som Filip 

faktisk bryter her? 

Mannen Fillip møter er: 

 En fremmed fra Etiopia. 

 Han var evnukk og ble av jødene regnet som uren. 

 Han er rik i kontrast til den fattige evangelisten. 

Til tross for dette kommer Fillip den etiopiske hoffmannen i møte når han 

hører han leser i Jesaja. Resultatet er at den etiopiske hoffmannen blir 

døpt og «fortsetter lykkelig på sin vei». 

 Den etiopiske kirke har en tradisjon for at han kom til Etiopia og startet 

denne. Filip sin vilje til å krysse grenser kan ha vært en viktig start for den 

etiopiske kirken. Uansett hadde Fillip brutt en grense og åpnet opp for at 

evangeliet kunne forkynnes for alle. Evangeliet hadde gjort et kvante-

sprang mot nye folkeslag.  

Gjennom alle tider har evangeliet brutt grenser. Er det grenser i våre 

samfunn som evangeliet kan krysses ved din hjelp? Hører du stemmen 

som minner deg om å snakke med den fremmede? 
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SAMTALEOPPLEGG 

ISBRYTER 

Fortell om gode eller morsomme opplevelser dere har hatt i møte med 

andre kulturer. 

OPP (GJØR EN AV FØLGENDE) 

Les  Salme 65 —Syng sammen—Lytt til en CD— eller se side  58 

 

INN 

Les innledningen før dere leser teksten fra Apostelgjerningene 8,26-40. 

Prøv å forestille dere Filip sine følelser når han utfordres av Gud til å bry-

te de barrierene som han faktisk gjør. Møter dere noen slike barrierer? 

Martin Luther King jr. sa følgende:  

«Mennesker hater hverandre fordi de frykter hverandre. De frykter hver-

andre for di de ikke kjenner hverandre. De kjenner ikke hverandre fordi 

de ikke har kontakt med hverandre. De har ingen kontakt med hverandre 

for de lever atskilt.»  

 

Samtal om hva dette betyr for dere i deres sammenheng. Hva tror dere er 

det største hinderet for at innvandrere skal bli integrert i våre menighe-

ter? Dette er det lettere å snakke om enn å gjøre noe med. Hvordan kan 

vi gå fra tanke til handling? 

UT —SE OG SIDE 56 FOR ”3 I BØNN” OG ”BØNN FOR VEKST” 

Se for deg de to neste ukene. Hvordan kunne en slik «Fillip opplevelse» 

være for deg? Forvent at Gud gir deg muligheter til å dele troen din. For-

søk å beskrive konkrete situasjoner i nærmeste fremtid du ser for deg kan 

bli en realitet: Hvor? Når? Hvordan?  

Tenk om en eller flere av dere kom tilbake om 2 uker og delte et slikt 

møte! 
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BIBELLESEPLAN 

 

SØNDAG 

Ordspråkene 23:10-11  - land 

MANDAG 

1 mos 1.26-27 – Gud skapte men-

nesket 

TIRSDAG 

Salme 72.1-7 – Gud, lær oss å døm-

me som du 

ONSDAG 

Salme 110,17-18 Jakob 1,27 – Gud 

de hjelpeløses hjelper 

TORSDAG  

1. Kor 12,19-26  - Guds legeme 

FREDAG 

Lukas 10:25-37 - Nabo 

LØRDAG 

Matteus 19:13-15 - barn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SØNDAG 

Galaterne 3:26-29 - forskjeller 

MANDAG 

1. Samuelsbok 30:21-25 - dele 

TIRSDAG 

Lukas 21:10-19 - forfølgelse 

ONSDAG 

Matteus 2:16-18 - ofre 

TORSDAG  

Matteus 4:2-4 - Bibelen 

FREDAG 

Jesaja 41:17-20 - vann 

LØRDAG 

Lukas 4:16-21 - oppdraget 
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TRO PÅ HJEMMEBANE 

NYTTIG Å VITE 

Jødenes lover og tradisjoner hadde lært dem å ikke ha mye kontakt med 

utlendinger. Men Den hellige ånd ledet de første kristne til å leve annerle-

des. De begynte å oppsøke fremmede og bli venner med alle slags folk, 

uansett hvor de kom fra  

 

LES I BIBELEN 

Les eller gjenfortell historien om den etiopiske hoffmannen i Apg 8, 26-

40.  

 

EKSEMPLER PÅ BØNN 

Jesus takk for at du hjelper oss å møte alle mennesker og å se at de er 

verdifulle i dine øyne. 

 

HVA BETYR DET FOR OSS? 

”PÅ SENGEKANTEN” (SMÅ BARN) 

Filip møtte den etiopiske hoffmannen som en venn. Er det noen som er 

annerledes du ikke vil være sammen med? 

”VED MIDDAGSBORDET” (FAMILIEN) 

Filip fikk en mulighet av Gud til å dele evangeliet. Er det noen muligheter 

vi mister pga at vi ikke vil snakke med «fremmede»? 

”I BILEN” (TENÅRINGEN) 

Gud sendte Filip ut for å snakke med en fremmed – hvordan lytter vi til 

Guds stemme. 
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MANNAKORN 

«og de sa til kvinnen: «Nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du 

sa. Vi har selv hørt ham, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» 

Joh 4,42 

 

«Herre, hva er vel et menneske, 

siden du vil kjenne det, 

et menneskebarn, siden du tenker på det?» 

Sal 144,3 
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TEMA 7 

PØBELPROSJEKTET TIL ANANIAS 
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PAULUS - ”PØBELPROSJEKTET TIL ANANIAS” 

 

Se for deg følgende scenario: Du lever ditt kristenliv i fred og ro. Plutselig 

snakker Gud til deg i et syn og forteller deg at du skal dra av gårde og 

møte en som du vet forfølger alle kristne og kan komme til å gjøre deg og 

familien vondt. Hva gjør du? Sannsynligvis ville mange av oss protestere 

på dette oppdraget og be om å få slippe. Vi ville spørre om vi heller kunne 

få et annet og litt enklere oppdrag. Tenkt at noen andre heller kunne 

gjort dette i stedet for oss. Lurt på hvorfor i alle dager Gud ville sende oss 

i hendene på en som bare ville oss vondt? 

Ananias befinner seg i denne situasjonen. Han er en kristen mann som 

holder til i Damaskus. Der lever han i troen på Jesus og vet samtidig at en 

mann som heter Saulus forfølger de kristne. Saulus har fått fullmakt av 

overprestene til å legge de som tror på Jesus i lenker. Han er fryktet, fordi 

de kristne vet at han har gjort mye vondt mot folk som har stått fram som 

kristne.  

Plutselig taler Jesus til Ananias i et syn og sier at han skal gå og møte ak-

kurat denne mannen, som han frykter skal gjøre ham vondt. Han protes-

terer og minner Herren om at Saulus er farlig. Men Herren gir seg ikke og 

sier at han skal gå og møte Saulus. Han sier til og med at det er viktig fordi 

Saulus er utvalgt til å være Herrens redskap som bringer budskapet om 

Jesus fram til nye folkeslag, konger og Israels folk.  

For en overraskelse dette må ha vært for Ananias! Her får han tydelig 

beskjed om at han som forfølger de kristne nettopp er den som skal 

bringe budskapet om Jesus videre til nye folkeslag! Vi vet ikke hva Ana-

nias har tenkt om dette, men sannsynligvis er det ikke akkurat Saulus han 

hadde sett for seg skulle komme til tro på Jesus. Men Ananias er lydig og 

går når han får beskjed. Han hjelper Saulus til å se hva Gud har kalt ham 

til. Saulus blir døpt og begynner å forkynne troen på Jesus. Han får se at 

Jesus bruker Saulus, han som Ananias antakelig hadde avskrevet fra å 

kunne komme til tro på Jesus i det hele tatt. 



 

45 

 

SAMTALEOPPLEGG 

ISBRYTER 

Hvem eller hva er du aller mest redd for? 

 

OPP (GJØR EN AV FØLGENDE) 

Les  Salme 67 —Syng sammen—Lytt til en CD— eller se side  58 

 

INN 

Les innledningen ”Pøbelprosjektet til Jesus!”  

Les Apg 9,1-22. Hvilke tanker får dere umiddelbart i møte med teksten?  

Hva tror dere Ananias tenkte/følte før han møtte Saulus?  

Skriv opp disse tankene/følelsene på en gul lapp og legg på bordet. 

Hva kjenner dere igjen hos dere selv i møte med enkeltmennesker som er 

annerledes enn dere? Hva avslører dette?  

Hvem har du avskrevet? Er det mennesker dere tenker at aldri kan bli 

kristne? 

Paulus var både jøde og romersk statsborger. Han hadde en glimrende 

mulighet til å kommunisere både med jøder og romere og nå nye men-

nesker med evangeliet gjennom misjonsreisene han foretok seg. Hva tror 

dere Ananias tenkte da han så hva som skjedde videre?  

 

UT —SE OG SIDE 56 FOR ”3 I BØNN” OG ”BØNN FOR VEKST” 

Ta utgangspunkt i ett eller flere av hjelpemidlene på side 56, og sett av 

noe tid i gruppa til refleksjon. Hva er neste steg for dere nå? 
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BIBELLESEPLAN 

 

SØNDAG 

Apg 9,23-25  

Disiplene hans fikk ham ut. 

MANDAG 

Apg 9,1.2  

Og føre dem i lenker til Jerusalem 

TIRSDAG 

Apg 9,3-9  

Jeg er Jesus 

ONSDAG 

Apg 9,10-12  

Her er jeg, Herre. 

TORSDAG  

Apg 9,13-16  

For jeg har utvalgt ham  

FREDAG 

Apg 9,17-19a  

Bli fylt av Den hellige ånd. 

LØRDAG 

Apg 9,19b-22  

Jesus er Messias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SØNDAG 

Apg 22, 17-21  

Til hedningene langt borte. 

MANDAG 

Apg 22, 4-5  

Forfulgt tilhengerne av denne 

Veien 

TIRSDAG 

Apg 22, 6-7  

Strålte det plutselig opp et lys 

ONSDAG 

Apg 22, 8-9  

Han som du forfølger 

TORSDAG  

Apg 22, 10-11  

Leide meg til Damaskus 

FREDAG 

Apg 22, 12-13  

Bli seende! 

LØRDAG 

Apg 22, 14-16  

Kom og la deg døpe 
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TRO PÅ HJEMMEBANE 

NYTTIG Å VITE 

Paulus var en skikkelig pøbel! Han tok til fange de som var kristne og ville 

drepe dem. De som trodde på Jesus var derfor redde for ham. Ananias var 

en kristen som bodde i byen Damaskus. 

LES I BIBELEN 

Les fortellingen om Paulus ved Damaskus enten i Bibelen i Apg 9,1-22, les 

den fra en barnebibel eller gjenfortell den.  

 

EKSEMPLER PÅ BØNN 

«Kjære Jesus, takk for at du alltid er hos oss selv om vi ikke ser deg. Hjelp 

oss til å fortelle andre om deg sånn at flere kan bli kjent med deg og tro 

på deg. Amen.» 

HVA BETYR DETTE FOR OSS? 

”PÅ SENGEKANTEN” (SMÅ BARN) 

Ananias trodde på Jesus og snakket med ham. Hva ønsker du at vi skal 

snakke med Jesus om i dag? 

”VED MIDDAGSBORDET” (FAMILIEN) 

Ananias var redd for hva Paulus kunne komme til å gjøre mot ham hvis 

han fortalte at han trodde på Jesus. Er det noen du er redd for å fortelle 

at du tror på Jesus til? 

”I BILEN” (TENÅRINGEN) 

Hvem vet du om som ikke kjenner Jesus? Kan du gjøre noe for å vise ham/

henne hvem Jesus er?  
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MANNAKORN 

”Jeg er veien, sannheten og livet.  

Ingen kommer til Far uten ved meg.” 

Joh. 14,6 

 

”Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler.” 

Matt. 28,19 
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TEMA 8 

MOT ALLE ODDS 
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HERODES - ”MOT ALLE ODDS” 

 

I Apostelgjerningene møter vi to konger ved navn Herodes Agrippa, Hero-

des Agrippa 1 og Herodes Agrippa 2. Herodes Agrippa 1 var barnebarnet 

til Herodes den store, han som forsøkte å rydde den nyfødte Jesus av 

veien. Herodes Agrippa 1 ble en forfølger av  Jesu etterfølgere.    

Herodes Agrippa 1 vokste opp ved keiserhoffet i Roma. Han var kjent for 

sin sjarm og sine diplomatiske evner. Det ble også sagt at han hadde dyre 

og ekstravagante vaner. Jødisk og kristen tradisjon gir et noe ulikt bilde 

av Herodes Agrippa 1. I jødisk tradisjon er han en mann som følger den 

jødiske loven, mens i kristen tradisjon er han mest kjent for forfølgelsen 

av den fremvoksende kristne menigheten. (Se Apg 12.) Her kan vi lese at 

Herodes Agrippa 1 fòr hardt fram mot de kristne, oppildnet av at jødene 

likte det. Han drepte Johannes, bror til Jakob, og han kastet Peter i feng-

sel. Da Peter klarte å flykte, beordret han at fangevokterne skulle bli 

drept.  

Kanskje Herodes Agrippa 1 var en konge som var splittet mellom den 

jødiske loven og sitt eget ønske om å være populær? Var det ønsket om å 

bli beundret som gjorde at han valgte å fare hardt ut mot dem som ikke 

anerkjente ham? I følge Apostelgjerningene døde han fordi han ikke gav 

Gud ære (Apg. 12,23).   

Herodes ble den første av mange herskere som har forfulgt kristne opp 

gjennom historien. Etter ham følger navn som Nero, Stalin, Mao, Kim 

Jung Un, for å nevne noen få. De siste 100 år har flere mennesker blitt 

forfulgt for sin kristne tro enn noen gang før i historien.  

Jakob måtte bøte med livet i denne forfølgelsen, mens Peter ble miraku-

løst fridd ut av Herodes’ hånd av en engel. Det er ikke sjelden vi hører 

slike doble vitnesbyrd fra en og samme forfølgelse også i dag: Historier 

om Guds beskyttelse midt i stormen. Og historier om dem som blir mar-

tyrer for sin tro. Uten at vi skal romantisere forfølgelser, viser historien at 

Gud gang på gang vender slik motstand til seier og fremgang for evangeli-

et.  (Apg. 12,24).   
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SAMTALEOPPLEGG 

ISBRYTER 

Har du noen gang gitt uttrykk for noe du ikke mener, eller latt være å si 

noe, i redsel for at andre skal bli sint på deg eller le av deg? Del med hver-

andre. Hva var det som evt. var vanskelig med å si det du mente i situa-

sjonen? 

OPP (GJØR EN AV FØLGENDE) 

Les  Salme 97 —Syng sammen—Lytt til en CD— eller se side  58 

INN 

Les innledningen på forrige side før dere leser teksten fra Apg 12, 1-19.  

I teksten møter vi Peter som blir reddet ut av Herodes fangenskap. Det er 

mange rundt om i verden som opplever fengsel, fangenskap og tortur for 

å ha snakket sant. Både religiøst og politisk.  

Når må man stå opp mot overmakter og myndigheter? Hvilken plikt har 

kristne for å tale undertryktes sak? 

Snakk sammen om situasjoner i verden som dere mener at kristne bør 

engasjere seg mer i.  

Diskuter: Kan Jesus bli tydeligere i folks øyne ved at kristne forsvarer og 

kjemper for ytringsfrihet og menneskerettigheter? 

 

UT —SE OG SIDE 56 FOR ”3 I BØNN” OG ”BØNN FOR VEKST” 

Sjekk ut amnesty.no. Be for noe dere opplever som viktig. Ta det med 

dere gjennom de neste ukene. Sjekk ut om dere finner noe i media om 

urettferdighet og undertrykkelse.    
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BIBELLESEPLAN 

 

SØNDAG 

Apg 12, 1-19 

Nå vet jeg virkelig 

MANDAG 

2. Kor 4, 16-18  

Derfor mister vi ikke motet 

TIRSDAG 

Apg 12:, 20-25 ” 

Ikke hadde gitt Gud æren 

ONSDAG 

Apg 24:  

”Den mannen der har vist seg å 

være den rene pest!” 

TORSDAG  

Matteus 24, 3-14: 

”Da skal de utlevere dere til forføl-

gelse” 

FREDAG 

Romerne 8, 18-39:   

”Er Gud for oss, hvem er da mot 

oss?” 

LØRDAG  

2.Kor 4, 1-15:  

”Forfulgt, men ikke forlatt” 

 

 

 

 

 

 

SØNDAG 

Kolosserne 14-19:  

”Han er før alt, og i ham blir alt 

holdt sammen” 

MANDAG 

Salme 111:  

”Han gav folket frihet” 

TIRSDAG 

Jesaja 61:  

”Frigjøring for dem som er bundet” 

ONSDAG 

Galaterne 5, 1-15:  

”Til frihet har Kristus frigjort oss” 

TORSDAG  

2. Korinterbrev 3:  

”Herren, det er Ånden, og hvor Her-

rens Ånd er, der er frihet” 

FREDAG 

1.Kor 9:  

”Enda jeg er fri og ikke underlagt 

noen, har jeg gjort meg til tjener for 

alle” 

LØRDAG 

Hebreerne 9, 11-28:  

”Han døde for å kjøpe oss fri” 
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TRO PÅ HJEMMEBANE 

NYTTIG Å VITE 

Mange steder i verden er det mennesker som opplever at de ikke kan si 

det de tenker på eller er opptatt av. Noen steder får ikke mennesker lov 

til å tro på det de vil. Det er en menneskerett å selv få velge hva man vil 

tro på. Noen opplever å bli mobbet eller diskriminert for troen sin. 

LES I BIBELEN 

Forsøk å gjenfortelle Apg. 12, 1-19.   

EKSEMPLER PÅ BØNN 

Kjære Jesus. Takk for at du er glad i oss. Hjelp oss til å være modige og stå 

for det vi tror er riktig. Du vet at det av og til kan være vanskelig, men 

takk for at du er med oss da også, og for at du liker at vi snakker sant. 

Amen 

 

HVA BETYR DETTE FOR OSS? 

”PÅ SENGEKANTEN” (SMÅ BARN) 

Jesus var sammen med Peter også når han hadde det vanskelig. Når vi 

opplever vanskelige ting, er Jesus sammen med oss. 

”VED MIDDAGSBORDET” (FAMILIEN) 

Ofte er det vanskelig å si det man mener til andre. Hvorfor er det sånn? 

Gjelder det både barn og voksne? 

Lek ”kongen befaler”. Snakk sammen om hvem som kan være de som 

befaler noe i vårt liv. Kan det være flertallet? De som er populære? Eller 

kan det være de voksne? 

”I BILEN” (TENÅRINGEN) 

Snakk sammen om trosfrihet. Er det trosfrihet i familien? Er alle like glade 

i hverandre uansett om man velger å tro på ulike ting? 
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MANNAKORN 

”Vi er alltid presset, men ikke knekket, vi er rådville, men ikke rådløse, 

forfulgt, men ikke forlatt, slått ned, men ikke slått i hjel”  

2.Kor 4,9 

 

”Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for 

å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er 

i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet”  

Jesaja 61,1 
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RESSURSER 
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3 I BØNN 

 

Følgende er en hjelp til regelmessig bønn for 3 personer som ikke er en 

del av menighetens fellesskap. Du skriver ned navnene på opp til 3 

personer som du tenker du på en spesiell måte vil ha et bønneansvar 

for denne tiden. Be så folk i gruppen regelmessig spørre deg hvordan 

det går med din relasjon til dem. Er det ting Gud viser deg osv.  

 

 

3 PERSONER JEG ØNSKER Å BE FOR 

PERSON 1 

__________________________________ 

PERSON 2 

__________________________________ 

PERSON 3 

__________________________________ 

 

ERFARINGER OG BØNNESVAR: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 
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4 B’ER FOR VEKST 

I  UT-delen dette semesteret vil vi ha et særlig fokus på ”bønn om vekst”.  

Har vi en forventning om at nye mennesker skal bli kjent med Jesus? Har 

vi en forventning om at menigheten skal vokse: Oppover i et dypere 

kjennskap til Gud—Innover i varme relasjoner og et inkluderende felles-

skap—Utover slik at nye mennesker blir kjent med Jesus. 

 

Gruppelederen vil få et par praktiske oppgaver dere kan gjøre sammen 

for å finne ut hvor skoen trykker mest i deres menighet akkurat nå. Bruk 

disse som et utgangspunkt for å skrive ned en bønn om vekst som dere 

henter fram på alle gruppesamlingene dette semesteret.  

Her er et par inspirasjonsbønner fra Bibelen: Salomos bønn ved tempel-

innvielsen (1 Kong. 8,22-30 + 41-43), Jabes’ bønn (1 Krøn.4, 9-10) og Jesu 

bønn (Joh. 17, særlig v.20-21.) 

4 B-ER FOR VEKST 

Bønn om vekst (se ovenfor) 

Berøringspunkter i nærmiljøet. Hvem er vi i kontakt med gjennom 

hverdagen vår (naboer, i idrettslag, i velforening osv.)  og gjen-

nom aktivitetene våre (kor, KRIK, trosopplæring med mer)? Blir 

folk kjent med oss som går i menigheten? 

Broer mellom Bibelen og folks hverdag – livsnær forkynnelse, vise at 

Bibelen er relevant i menneskers hverdag, i trosopplæring. Hvor 

skjer dette? 

Bestemme neste skritt – folk må bestemme selv, men når inviterer 

vi/ utfordrer vi til å ta et skritt videre, særlig når vi merker at folk 

er ”åpne” for det. 

La de 4 B-ene være et speil i UT-fokus i cellegruppa. Legg merke til hva 

dere er takknemlige for, hvilke muligheter dere har fått både som enkelt-

personer og som fellesskap. Legg merke til hva som skaper uro eller ut-

fordrer. 
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ÅTTE IDEER TIL OPP DELEN 

 

Tilbedelses- eller OPP-delen av gruppesamlingen trenger ikke bare være 

for de sangglade. Da begrenser vi både oss selv og Gud. På ulike måter 

handler det om å legge til rette for en atmosfære hvor Jesus får være i 

fokus, kjenne på hans nærvær midt i blant oss og prise ham for den han 

er. Det kan skje på utallige måter.  

Her er åtte idéer til OPP-delen, om dere ønsker et alternativ til å synge 

lovsanger:  

 

1) Velg en salme, f.eks. Salme 103. Les den høyt og be gruppen 

om å se for seg at de drar til en øde øy hvor de bare får ta med 

seg ett eller noen få ord fra denne salmen. De vet ikke hvor lenge 

de må være der. Hvilke ord ville de tatt med seg som en påmin-

nelse om hvem Gud er? Skriv dette ned på en lapp, legg lappene 

utover på golvet, og la alle vandre rundt og lese på dem, gjerne 

med musikk i bakgrunnen. Leder kan avslutte med en felles bønn. 

 

2) Finn fram på forhånd en samling av ulike små gjenstander i huset. Det 

kan være hva som helst. Minst én ting for hver person i gruppen. Gi alle 

hver sin gjenstand og la dem bruke litt tid i stillhet og bønn. Minner Gud 

dem om noe gjennom denne gjenstanden? La alle dele sine tanker, kan-

skje en åpenbaring om Guds karakter, en påminnelse om et bibelord eller 

noe annet. 

 

3) Gå gjennom alfabetet fra A-Å, og la gruppen komme med egenskaper 

på Gud som begynner på den enkelte bokstav. (Humor og tilbedelse 

trenger ikke være motsetninger!)   

 

4) Velg ut en side ved Guds karakter som dere fokuserer på i felles bønn, 

f.eks. hans trofasthet, hans kjærlighet, hans nåde, hans visdom e.l.   
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5) Gi ut en post-it-lapp til alle i gruppen og be dem gi en grunn til at det 

kan være vanskelig å lovprise. («Jeg har hatt en dårlig dag», «noe har 

opprørt meg», «står i en krevende relasjon» osv.) Riv lappene i stykker og 

legg dem i en kurv. Del ut en lapp til hver person med bibelvers som be-

skriver Guds karakter, hans betingelsesløse kjærlighet, vår status som 

Guds barn e.l. La noen lese sine bibelvers høyt og avslutt gjerne med 

noen takkebønner.   

 

6) Vær stille for Herren og lytt til hans stemme. Han er midt i blant dere. 

Blir dere minnet om noe? Del korte setninger som beskriver hvem Gud er. 

 

7) Lytt til en god CD. Lukk øynene og forestill dere en vandring inn i Guds 

tronsal. Mens dere nærmer dere tronen, forbered dere på hvilke ord dere 

vil si til ham som sitter der. Når dere er helt framme, sier dere de ordene, 

høyt eller stille.  

 

8) Ta en runde der hver enkelt i gruppa uttrykker med en setning noe 

dere setter pris på ved Gud.  
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Bymenigheten—Sandnes 

TT OO   BEBE   

CC ONTINUEDONTINUED ????   

DEN NORSKE KIRKE 

Ålgård menighet 


