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Samling 1 
OVERSIKT OVER APG

VELKOMMEN

1. Be deltakerne si hva de heter, hvem de er og hvorfor de er her. 
2. Hvordan er livet deres akkurat nå? 
3. Strandet på en øde øy – hvem ville du hatt med deg? 

Konkurranse 

Del inn i to lag og de skal bygge et korthus.

INTRO TIL TEMA

Med et svipp med fingrene oppstår friksjon og en gnist springer fra fyrstikken og tennes. En liten flamme 
brenner og vokser. Varmen bygger seg opp, og snart tennes oransje-røde tunger. De vokser og spiser opp 
treet. Flammen har blitt en brann. 

For rundt 2000 år siden ble en fyrstikk tent i Palestina. Først ble bare noen få berørt; men brannen spredte 
seg fra Jerusalem til hele verden og alle mennesker.  

Apostlenes gjerninger gir en øyenvitne-fortelling om flammen og ilden - Kirkens fødsel og spredning. Fra 
begynnelsen i Jerusalem, med en liten gruppe disipler, reiste budskapet utover hele det romerske imperium.  

Utrustet av Den hellige ånd forkynte og underviste denne modige gjengen mens mennesker ble helbredet. 
De demonstrerte kjærlighet i synagoger, skoler, hjem, markedsplasser og rettssaler, på gater, bakker, skip og 
ørkenveier hvor Gud sendte dem. Både liv og historien ble forandret. 

Når du leser Apg, utfordrer jeg deg til å sette deg selv i disiplenes sted - føl det de følte når de ble fylt med 
Den hellige ånd, og den spenning de følte når de så tusenvis gi svar på evangeliet.  

Føl den forpliktelsen de følte når de gav alle deres talenter og skatter til Kristus. Og når du leser, legg 
merke til den åndsfylte dristigheten de hadde slik at de selv gjennom lidelse og i møte med døden utnyttet 
enhver mulighet til å fortelle om deres korsfestede og oppreiste Herre.  

Deretter bestemmer du deg for å være en 21. århundre-versjon av disse menn og kvinner av Gud! 

(Løst oversatt fra Life Application Bible, Kingsway)



Rett før Apg begynner er disiplene redde. De gjemmer seg, tviler på seg selv og er skamfulle. Etterfølgere 
som alle sviktet.  

Men i Apg 2 er de samme mennene, som forlot Jesus ved Getsemane, blitt fryktløse forkynnere som deler 
evangeliet og Guds mektige gjerninger med full overbevisning - og stor personlig risiko. 

Apostlenes gjerninger er en viktig bok for oss i dag. Hvis vi ikke hadde den ville vi ha svært lite informa-
sjon om den tidlige kirken og hva som skjedde med de troende etter Jesu død og oppstandelse. Apostlenes 
gjerninger kartlegger ikke historien som den utspilte seg uke for uke, men gir oss innsyn i en rekke ”typis-
ke” hendelser for noen av de heroiske menneskene som vi møter i den tidlige kirke. Apostlenes gjerninger 
viser tydelig Den hellige ånds forvandlende kraft.  

Tenk på Simon Peter for eksempel. Han var redd for å innrømme at han kjente Jesus, men etter å ha blitt 
fylt av DHÅ stod han frem foran en massiv folkemengde, forkynte Guds ord, og 3000 mennesker ble krist-
ne. Da han ba for syke ble de helbredet og selv hans skygge helbredet folk mens han gikk forbi. Peter ble en 
av de viktigste ledere i den tidlige kirke. 

I de kommende samlingene er det valgt ut noen av nøkkelhistoriene og nøkkel-personene som kan opp-
muntre oss til selv å erfare Den hellige ånds kall, kraft, helbredelse og oppdrag til oss i dag. Vi vil forhåpent-
ligvis oppdage at den samme Hellige ånd som forvandlet Peter fra en skamfull, redd disippel til en dristig og 
fryktløs mann, er tilgjengelig for oss og kan fylle oss og forvandle oss fra innsiden og ut, slik at vi kan foran-
dre verden rundt oss!

BAKTEPPE FOR APOSTLENES GJERNINGER

Apg har fem overordnete temaer (ifølge Life Application Bible).  

Det er: Kirkehistorie, Den hellige ånd, Kirkevekst, Evangelisering og Forfølgelse.   

Kirkehistorie – Forklaring:  Apg er historien om hvordan kristendommen ble grunnlagt, organisert og 
løste de utfordringer de møtte underveis. Fellesskapet av troende begynte med tro på den oppstandne 
Kristus og de mottok DHÅs kraft som gjorde det mulig for dem å vitne, elske og tjene. 

Viktigheten: Det grunnlegges stadig nye menigheter og det er fortsatt ved troen på Jesus og ved DHÅs kraft 
at kirken kan være et redskap til forandring. Når vi står overfor utfordringer i menighetslivet gir Apg. viktige 
retningslinjer for hvordan vi kan løse dem.

Den hellige ånd – Forklaring: Kirken vokste seg ikke større av egen kraft eller pga. disiplenes entusias-
me. Disiplene ble utrustet av DHÅ. Ånden var den rådgiver og veileder Jesus hadde lovet oss. 

Viktigheten: Den hellige ånds virke viste at kristendommen var overnaturlig. Dermed ble kirken mer bevisst 
på viktigheten av DHÅ. Det betyr at enhver som tror på Jesus kan påkalle seg retten til å gjøre tjeneste for 
Jesus i verden ved hjelp av Den hellige ånds kraft.



Kirkevekst – Forklaring: Apg presenterer historien til et dynamisk, voksende fellesskap av troende fra Je-
rusalem til Syria, Afrika, Asia og Europa. I det første århundre spredte kristendommen seg fra troende jøder 
til ikke-jøder i 39 byer og 30 land, øyer og provinser. 

Viktigheten: Når Den hellige ånd arbeider i oss er det bevegelse/utvikling, spenning og vekst. Ånden gir oss 
motivasjon, energi og evne til å spre evangeliet til hele verden. 

Evangelisering – Forklaring: Peter, Johannes, Filip, Paulus, Barnabas og tusenvis av troende vitnet om de-
res nye tro på Kristus. Ved personlige vitnesbyrd, forkynnelse eller forsvarstaler i møte med myndighetene, 
formidlet de evangeliet med dristighet og mot til folkemengder av forskjellig størrelse.  

Viktigheten: Vi er Guds folk, utvalgt som en del av Hans plan for å nå verden. I kjærlighet og ved tro kan vi få 
DHÅs hjelp når vi vitner eller forkynner. 

Forfølgelse – Forklaring: Kristne ble forfulgt av både jøder og hedninger. De ble fengslet. Overfalt. Deres 
motstandere la onde planer mot dem, men motstanden ble en katalysator for spredningen av kristendom-
men. Vekst i undertrykkelsestider viste at kristendommen ikke var menneskets arbeid, men kom fra Gud. 

Viktigheten: Gud kan bryte gjennom enhver motstand. Når du blir målet for fienders angrep må du ikke 
glemme at det er fordi du er et trofast vitne og har forsøkt etter beste evne å formidle de gode nyhetene 
om Jesus Kristus. 

TEKSTLESNING

Verden ble forandret – hvordan gikk det til? Gud møtte en gjeng med redde og forvirret disipler.   

   Video: https://www.youtube.com/watch?v=StSfYBVhUZQ 

Les Apg 1,8 

Jerusalem: Reach our friends 

Judea: Reach our city 

Samaria: Reach our country 

Ends of the earth: Reach our world 

”I´m in! 

De var modige og budskapet ble spredt raskt ut over verden fra Jerusalem. De hadde ikke mye rikdom, in-
gen religiøs utdanning annet enn at de hadde fulgt Jesus i tre år, men likevel var deres budskap som en video 
på youtube som går viral over hele verden. Hvordan? 



SAMTALE
  
Hvordan kan vi bidra til at kristendommens budskap/Den Hellige Ånd/historien om Jesus 
blir spredt utover hele verden? 

Hvordan kan vi nå våre venner/familie? 

Byen vår? Landet vårt? Hele verden?  

Hvor er det enklest å begynne?  

Krish Kandiah har sagt: 

”Da kirken mottok Den hell ige ånds kraft, ble den forvandlet fra en sjokker t gjeng av åndelige 
skjeletter ti l selvsikre , modige kr istne , som vitnet om Kr isti oppstandelse i Jerusalem sentrum.” 

Jesus lovet disiplene at de skulle få kraft til å vitne og DHÅ kom over dem. Når vi blir fylt 
av DHÅ får vi hjelp til å følge Jesus, leve som disipler og dele Jesu kjærlighet med mennes-
ker rundt oss.   

Hvordan kan vi erfare at Den hellige ånd virker i oss i dag og hvordan kjenner vi DHÅ igjen? 
Hva ville skje om alle i FA ble fylt av den DHÅ slik som disiplene?  

Har noen opplevelser de har lyst til å dele med å bli fylt av DHÅ? 

Be deretter alle i gruppen om å overveie et/to områder i livet deres liv hvor de trenger 
hjelp av DHÅ.   

Kan vi frimodig (som disiplene) be for hverandre om at DHÅ skal hjelpe oss med dette? 

Be sammen.

UTFORDRING (LEKSE)  

Du skal finne en person som har en litt mindre rolle enn Paulus og apostlene og så skal du 
gi oss en liten introduksjon til denne personen. 

Hva heter han/hun? Hvor finner man dem i Apg? Et nøkkel-bibelvers om personen? En kort 
oppsummering av personens historie? Litt om deres styrker og handlinger? Og hva lærte du 
av dem? Vi ønsker ikke en preken eller en dyptgående analyse, bare en kort intro.



Samling 2 
PETER OG JOHANNES

helbreder en lam mann

VELKOMMEN 

Innled med en Kahoot om Apostlenes gjerninger. Søk på Apostlenes gjerninger (FAbU).

HØRE 

Les Apg 3,1 - 4,4 

Hva tenker dere når dere hører en slik historie? 

Hvorfor satt mannen ved fagerporten ved inngangen til templet for å tigge? 

Hvorfor tror du at det står i v. 3-4 at ”De så fast på ham” og at Peter sier : ”Se på oss”” til 
ham?  

Hva tror du at du hadde gjort om du hadde bevitnet denne helbredelsen? Ville du ha trodd 
det var et mirakel eller svindel? 

Var Peter og Johannes troverdige vitner? 

Tror du den lamme mannen ble en troende etter dette? Hvordan tror du hans liv ble etter 
dette?  

Hva skjedde med Peter og Johannes etter de hadde gjort dette mirakelet? 

Hva betyr det å be for noen i ”Jesu navn”? 

Hvor frimodig er du i Jesu navn? Og når vi tar et skritt i tro og enten gjør noe Gud har 
bedt oss om, eller vitner om Jesus for andre, hva gjør det da med deg? 

Sist nevnte jeg at det fins fem overordnede temaer i Apg: Kirkehistorie, Den hellige ånd, Kir-
kevekst, Evangelisering og Forfølgelse. 

Hvilke temaer berøres i denne historie og hvordan? 



GJØRE

Å være et vitne/tilbedelse
Se video på youtube: 

           www.youtube.com/ watch?v=-m82kJi3NBg

Troy i videoen sier at vi ofte begrenser Guds innflytelse på våre liv fordi vi vil ha nok av Gud til å være 
komfortable, men ikke så mye at vi mister kontrollen. Vi er mer opptatt av hva vi mister enn hva vi får når 
vi overgir oss helt til Gud. Hva skal det til for at vi tør ta skrittet fullt ut og gi hele livet vårt til Gud? Tør vi 
være like frimodige som Peter og Johannes? 

Er det noen i gruppen som trenger forbønn for sykdom eller er i en situasjon hvor de trenger at Gud gri-
per inn? Be for det i Jesu navn! 

Be for at vi skal være frimodige vitner i hverdagen, fylt av den DHÅ. 
 

Minnevers 

Johannes 14,12: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, 
enda større gjerninger, for jeg går til Far.



Samling 3 

STEFANUS 
 
VELKOMMEN 

Ta kahooten om Helter. Søk på Helter (FAbU).

HØRE 

Les Apg 6,8 - 7,3 og 7,51 - 8,1 

Vi hoppet over en stor bit av hans tale til folket. I talen beskrev Stefanus Israels forhold til Gud og deres 
troshistorie som Guds folk og han gav mange eksempler på hvordan Gud virket gjennom enkelt mennes-
ker og folket som en helhet. Vi leser bla. om Abraham, Isak og Jakob – patriarkene og om Josef som reddet 
Egypt og hele Midtøsten i en sju år lang hungersnød. Vi leser om Moses og hans møte med Gud i den bren-
nende tornebusk og hvordan Moses ledet folket gjennom ørkenen i førti år og vi hører om andre som var 
utvalgt av Gud. 

På den måten gav Stefanus et klart vitnesbyrd om Guds trofasthet og suverenitet.  

Hvilke ord brukes for å beskrive Stefanus i teksten?  

Hvilke anklager var det de fremførte mot Stefanus? Var det sanne eller falske anklager?  

Hvordan tror du de religiøse lederne følte det når de ikke kunne stå imot hans visdom?  

Hva er hovedpoenget i den lange talen Stefanus holdt for dem?    

Når det jødiske råd så på ansiktet hans, hva så de da? 

Hvorfor fortalte Stefanus sine motstandere om Guds virke iblant jødene gjennom historien?  

Hvor fikk Stefanus motet til å tale sannheten så frimodig til sine motstandere?  

Hva sa Stefanus til menneskemengden?   

Hva skjedde til slutt med Stefanus? Hva føler du når du hører/leser det?  

Sist hørte vi at det fins fem overordnet temaer i Apg: 
Kirkehistorie, Den hellige ånd, Kirkevekst, Evangelisering og Forfølgelse. 

Hvilke temaer berøres i denne historie og hvordan?  

 



GJØRE

Å være et vitne 

Beskriv evt. situasjoner der du hadde/fikk muligheten til å stå opp for Gud, men hvor du mislyktes. Du kan 
også dele opplevelser, hvis du har vært i situasjoner, hvor du følte deg spesielt utrustet av Den hellige ånd. 
Del opplevelser hvor du følte at du var i sterk «motvind» og dine motstandere ”kastet stein mot deg”.   
 

Tilbedelse 

Stefanus’ død var startskuddet til en omfattende forfølgelse av de kristne som tvang dem til å flykte og søke 
sikkerhet og ly rundt i landets fjerntliggende distrikter. Likevel stod apostlene fast. De utviste mot uansett 
hvilke farer som rammet dem. Apostlene delte lidenskapelig deres vitnesbyrd om hvordan Jesus hadde 
forvandlet deres liv. Vi leser i Apg om hvordan de troende ble slått og baksnakket av samfunnets ledere og 
hvordan de ble fengslet. Men selv etter en tid i fengsel kunne de forlate det glade og fornøyde fordi de var 
blitt regnet «verdige til lidelse» pga. deres tro på Jesus.  

Jesus sa faktisk at vi ville møte motstand når vi valgte å følge Ham, men at vi skulle glede oss over det. (Matt 
5,11-12)  

Det kan godt være at vi verken blir slått eller satt i fengsel, men vi kan ikke forvente at alle reagerer positivt 
når vi deler troen på Jesus; Noen mennesker kan være sjalu, andre redde og noen føler seg truet.  

Vi kan forvente negative reaksjoner, men da er det viktig å bli minnet på ordene Paulus sa til, på det tids-
punktet unge, Timoteus. «For Gud gav oss ikke en Ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og 
visdom.» Og til de troende i Efesus skrev Paulus: (Ef 6,10) Til slutt: Bli sterke i Herren, i Hans veldige kraft! 

Les følgende avsnitt fra The Message og be hver enkelt om å omskrive den i sine egne ord som en bønn 
som skal gi oss mot og gjøre oss sterke når vi opplever mostand. Be for hverandre om at vi skal bli fylt med 
Den hellige ånds styrke, mot og dristighet. Be spesielt for alle som har opplevd falske anklager, baksnakking 
eller å bli holdt utenfor pga. deres tro. La oss be for styrke til å kunne stå fast i troen selv i vanskelige situa-
sjoner. 

En moderne omskrivelse av 2. Kor 4,8-10 

Vi har blitt omringet og plaget av problemer, men vi er ikke demoraliserte; Vi er ikke sikre på hva vi skal gjøre, men vi 
vet at Gud vet hva Han skal gjøre; Vi har blitt åndelig terrorisert, men Gud har ikke forlatt vår side; Vi har blitt tråkket 
ned, men vi er ikke gått i stykker. Hva de gjorde mot Jesus, gjør de mot oss - prøvelser og tortur, hån og mord; hva 
Jesus gjorde blant dem, gjør han i oss - han lever! Våre liv er i konstant fare for Jesu skyld, noe som gjør Jesu liv enda 
tydeligere i oss. Mens vi går gjennom de verste tider, vil Gud gjøre sitt beste i oss! 

Minnevers 

Efeserne 6,10: Til slutt: Bli sterke i Herren, i Hans veldige kraft!



Samling 4 

PAULUS’  OMVENDELSE
VELKOMMEN 

Ta kahooten om Paulus. Søk på Apostelen Paulus (FAbU).

HØRE 

Se video på youtube:  

           https://www.youtube.com/watch?v=1M_1i1s3uUE

Les Apg. 9,1-20 

Saulus var en hengiven jøde - en ekspert i jødisk lov som på tidspunktet for hans møte med Jesus på veien 
til Damaskus la all sin energi og alle sine krefter i å bekjempe den nye trosretningen, dem som forkynte Je-
sus som Messias. Bibelen sier at han gikk overalt, trakk kristne menn og kvinner ut av deres hjem og kastet 
dem i fengsel (Apg 8,3). Hans omvendelse fant sted da han var på vei til Damaskus (i det som nå er Syria) 
hvor han skulle finne og arrestere alle dem som sluttet seg til den nye troen på Jesus fra Nasaret. Da han 
nærmet seg byen, lyste et sterkt lys fra himmelen plutselig rundt ham og gjorde ham blind. Da han falt til 
bakken, hørte han en stemme fra himmelen si:  

’Saul! Saul! Hvorfor forfølger du meg? (Apg 9,4). Jesus åpenbarte seg for Saulus og fortalte ham at det var 
han han hadde forfulgt. Så instruerte Jesus ham til å reise seg og dra til Damaskus hvor han skulle møte en 
troende som heter Ananias. Resten, som de sier, er historie! 

Saul ble fullstendig forvandlet av sitt møte med Jesus. Han gikk fra å være en som var veldig ”religiøs”, en 
forkjemper og opprettholder av alle jødiske lover og som tjente Gud strengt og hengiven, til å være full av 
Den hellige ånd og en total overgitt og dedikert Jesu etterfølger.  

Han forandret seg fra en som lidenskapelig og målrettet hatet kristne og ikke gikk av veien fra å drepe, til en 
som var villig til å gi sitt eget liv for Jesus. Mannen som deltok i drapet på Stefanus skrev siden disse ordene 
i Ef 2,4-10. Han som var tidligere fariseer og som hadde lagt all fokus på Moseloven og dens krav og bud 
som veien til Gud og frelse ble nå en nådens forkynner. Frelst av nåde alene!  

Etter at Jesus kom til ham og talte til ham ble han fylt av mot og styrke og forkynte om Jesus uavhengig av 
hvor han var eller hvem han snakket med. Han var overbevist om at Jesus kunne forvandle liv i alle kulturer 
og folkeslag.  

Selv navnet hans ble forandret - fra Saul til Paulus. Hans tomme religiøse ritualer ble erstattet med kraftfulle 
og livgivende handlinger av kjærlighet, ydmykhet og hengivenhet. Han ble fylt med Den hellige ånd og ble 
en mektig budbringer for Gud - en av de mest kjente og vellykkede misjonærene i den første kristne kirke 
(Bibelen).  

Noen sier at hadde det ikke vært for Paulus, ville det ikke være noen kristendom. Hva kan du lære av ham?



Spørsmål som kan brukes til samtale rundt teksten: 

Hva vet vi allerede om Saul før vi møter ham på veien til Damaskus?  

Saul var en veldig religiøs person, kjempet for de jødiske lover, forskrifter og ritualer og han tjente Gud 
strengt og hengivent, men et sted på sin vandring hadde han gått glipp av et levende forhold til Gud og sann-
heten om Jesus. Han hadde ingen personlig erfaring med Jesus i sitt liv. Er det en realitet vi kjenner til i våre 
egne liv eller i FA? Tro/lære uten liv og en levende relasjon til Gud? 

Hvorfor får vi et livsforvandlende møte med Jesus? 

Hvordan lever vi livet sammen med Gud, slik Paulus begynte med etter møte på veien til Damaskus? 

Hvordan tror du Ananias følte da han skulle gå til Saul? Hva ville du ha gjort hvis Gud bad deg vitne/tale 
med en som du visste hatet og forfulgte kristne? 

Kan du sette deg inn i Sauls’ opplevelse av et mektig møte med Gud? Eller hvordan ble du kjent med Gud? 

Kan du tenke på noen kjendiser/kjente mennesker som ble kristne? Hvor lett/vanskelig tror du det er for 
dem å ”legge sitt gamle liv bak seg” og leve et nytt liv som kristen når man er i offentlighetens spotlight? 
Kan vi gi eksempler på kjendiser som er gode vitner for Jesus?  

Kan du beskrive Paulus ‘før’ og ‘etter’ møtet med Jesus på veien til Damaskus?  

Sist hørte vi at det fins fem overordnete temaer i Apg: Kirkehistorie, Den hellige ånd, Kirkevekst, Evangelise-
ring og Forfølgelse. Hvilke temaer berøres i denne historie og hvordan? 



GJØRE

Utfordring/oppgave: 
Be hver person å se tilbake over sine egne liv og forsøke å skape en tidslinje for sin egen reise med Gud. 
Del noen viktige øyeblikk - godt og dårlig - med hverandre etter behov. 

Å være et vitne 

Saul ble forvandlet fra å være en som bokstavelig talt var delaktig i mord til å bli den kanskje mest dynamis-
ke og lidenskapelige tidlige kristne misjonær. Hva forteller det oss om når vi føler oss uverdige og ubrukeli-
ge for Gud pga. av tidligere feiltrinn? Er vi så ‘ødelagt’ at det er umulig for Gud å ta oss i sin tjeneste? (Les 2 
Kor 5,17). Og hvordan utfordrer Paulus’ historie deg til å være mer frimodig i din hverdag? 

Tilbedelse 

Paulus skrev engang til sin unge venn, Timoteus: 

For Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs; vi fikk Ånden som gir kraft, kjærlighet og visdom. (2.Tim 1,7) 

Ta deg tid til å be med hverandre for at Gud skal fylle oss med kraftens, kjærlighetens og disiplinens ånd - og be 
Gud om å ta bort all frykt. Legg deg selv, feil og alt i Guds hender og la Ham avgjøre hvordan du kan bli brukt av 
Ham. Takk for den forandringen han har medført i dine liv. 

Minnevers 

Efeserne 6:10: Til slutt: Bli sterke i Herren, i Hans veldige kraft!



Samling 5 

FRI  FRA FENGSLET 
VELKOMMEN 

Spørrerunde: Hvis du kunne ta et annet menneskes plass eller være et annet menneske i 24 
timer, hvem ville du da være og hvorfor?  

HØRE

1. Les Apg 12,1–19 og 16,11–40.  

Del inn i to grupper og gi hver gruppe sin historie som de skal snakke om. Be dem diskutere følgende 
spørsmål: 

-Hvorfor ble apostelen(e) kastet i fengsel?  

-Hvordan reagerte apostelen(e) på å bli utsatt for fysisk overgrep og fengslingen?   

-Hvordan og hvor ser du at DHÅ virker i denne historien? 

-Hvordan påvirket ‘denne hendelsen’ evangeliets forkynnelse og utbredelse?  

-Kjenner du andre historier fra apostlenes gjerninger hvor disipler var fengslet?  

-Hva er de viktigste poengene og begivenhetene i fortellingen? 

-Har du selv opplevd hvordan smertefulle opplevelser og omstendigheter i livet ditt førte til et positivt 
resultat?  

Etterpå gruppearbeidet samles gruppene og gir sin tilbakemelding. Sammenlign historiene. Hva er likt og hva 
er forskjellig?  

Hva kan vi lære av disse to historiene? Hvordan kan de overføres på vårt liv i dag? 

Hvordan tror dere at DHÅ virket i livet til dem som var med i historiene?  

Peter, tjenestejente Rode (glemte å åpne døren for Peter), Maria (mor til Johannes – apostlene var samlet i 
hennes hus til bønn), Herodes, Paulus, Lydia, Silas, fangevokterne?
 



GJØRE

Kan vi utfordre to til å spille fangevokterne i de to historiene. Kan de improvisere en scene hvor de deler 
deres opplevelser med hverandre? 

Å være et vitne 

I Apg 12 leste vi denne, litt morsomme, fortellingen om tjenestepiken Rode. Hun var sannsynligvis veldig 
ung, kanskje 12-13 år og vi hører bare om henne denne ene gangen.  

Peter var i fengsel og alle de troende var samlet i huset til Johannes mor, Maria. Der hadde de et meget 
intenst bønnemøte hvor de bad for Peters sikkerhet og løslatelse. ‘De ba inderlig til Gud’ for ham.  

Midt i bønnemøtet banker det på døren. Rode gikk for å åpne, men da hun hørte Peters stemme utenfor 
døren ble hun så begeistret at hun løp inn for å fortelle det til de andre og glemte å åpne døren og slippe 
ham inn!  

Først trodde de andre ikke på det hun fortalte og sa til henne at hun måtte være gal. Da hun insisterte at 
Peter virkelig stod utenfor døren prøvde de å overbevise henne om at det ikke var ham, men hans engel. 
Samtidig fortsatte Peter med å banke på døren og til sist åpnet de for ham. 

Da ble de sjokkert og forbløffet over at det virkelig var ham selv om det var det de akkurat hadde bedt 
om!? 

Har du opplevd bønnesvar som du nesten ikke kunne tro var sant? 

Hva tror dere denne opplevelsen gjorde med Rode? Tror dere at hun noensinne sluttet å tro på at Gud 
svarte bønner?  

Når var siste gang at du ble så begeistret over noe som Gud gjorde i ditt liv at du nesten ikke kunne tenke 
klart? Når var du sist så glad for et bønnesvar at du ikke kunne la være med å snakke om det?  

Hvis alle skulle nevne noe vi kunne takke Gud for hva ville du da si?  

Og hvordan kan vi takke Gud?   
 
Tilbedelse 

Vi spiller litt musikk og mens vi lytter, ‘ber vi’, forteller Gud hva vi gjerne vil takke ham for.   

Til slutt leser vi noen takkevers fra Bibelen: 

Salme 95,1-3 

Salme 100 

Salme 107,1-2 

Fil 4,6 

1.Tess 5,14-24



Minnevers 

1.Tess 5,18a: Takk Gud under alle forhold.

Påminnelse 

Det hadde vært spennende med en introduksjon til de ukjente heltene i Apg. En av dem vi ikke har snakket 
om.  

Kan du finne en med en litt mindre rolle enn Paulus/apostlene og gi oss en liten introduksjon til denne 
personen neste gang vi møtes?

Hva heter han/hun? Hvor leser vi om dem? En KORT oppsummering av deres historie? Litt om deres styr-
ker og handlinger? Og hva lærte du av dem? Vi ønsker IKKE en preken eller en dyptgående analyse... bare en 
intro. 
Finn fram et ark og skriv FRAMTIDEN med store bokstaver. Del ut en pen til hver og be dem skrive ting de 
kan uroe seg for når det gjelder framtiden. Snakk sammen etterpå om det dere har skrevet. 



Samling 6 

UKJENTE HELTER
PÅMINNELSE

Send en melding til alle i gruppa noen dager før samlingen og minn dem på oppgaven til i 
dag om å finne en person fra Apg som de kan fortelle de andre om.

HØRE

Apostlenes gjerninger er fylt av historier om mennesker som mottok DHÅ og som deretter spilte sin rolle 
i den første kirkes vekst. Noen av disse hører vi om regelmessig, som Peter eller Paulus. Andre er ukjente 
helter, hvis historier er korte og lett kan falle inn i bakgrunnen, men de er likevel utrolig viktige. Faktisk, et-
ter apostelen Paulus hører vi ikke om mange ”store navn” som var misjonærer i de første hundre årene av 
kristen historie. I stedet spredte troen gjennom en rekke ydmyke, vanlige troende, hvis navn er blitt glemt 
for lenge siden.  

Disse første troende var folk som var fulle av tro til tross for forfølgelsene de ofte måtte gjennomgå. Det 
var mennesker hvis primære grunn for å leve, var å fortelle så mange mennesker om Jesus som de over-
hode kunne. De gjorde dette med dristige ord og ved å leve et liv som på en radikal måte skilte seg fra 
menneskene rundt dem: De utførte mirakuløse tegn og under ved DHÅs kraft og underviste og trente nye 
troende. Noen av dem døde til og med for sin tro. Disse var mennesker som så en eksplosjon av kristen-
dommen gjennom hele den kjente verden. 

I dag kan du bli kjent med noen av disse ukjente heltene og høre om hvordan DHÅ virket i dem og gjen-
nom dem. Det kan være at du i dag blir kjent med mennesker som Filip, Cornelius, Barnabas, Silas, Timoteus, 
Akvila, Priskilla, Lydia, Jason.  

GJØRE

La alle de som vil fortelle om den personen de har valgt.

BØNN 

Be sammen og takk for alle forbildene vi har i Bibelen.
Be om at Den hellige ånd skal gjøre sitt verk i dere.


