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HVERDAGSTRO I PRAKSIS
HENSIKTEN
Apostlenes gjerninger kapittel 1

Biblegroups.today anbefaler at dere bruker halvdelen av tiden på tekstarbeidet og halvdelen
av tiden på tekstanvendelsen med ”Kristin og Håkon”. Sett gjerne av 50-60 minutter. Del
eventuelt i to samlinger.
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Oppgave:
Se filmen fra Bible Project på norsk som presenterer Apostlenes
Gjerninger, med fokus på de første kapitlene:
https://www.youtube.com/watch?v=Mgol7AVWCw0&t=253s
Hør gjerne sangen «The Same Power» av Worship Central.

TEKSTEN
N
Les Apostlenes Gjerninger kapittel 1, sammen eller hver for dere.
Ta en runde og svar på spørsmålet: Hva la du særlig merke til da du leste?

Forfatteren:
Her er vi midt i forfatteren Lukas sin fortelling om livet til Jesus og følgene av det, som vi kan
lese i Lukasevangeliet og Apostlenes gjerninger. Les vers 1-5 på nytt, og bla så til Luk 1,1-4 og
snakk sammen om hvilken motivasjon Lukas hadde for å skrive bøkene. Påvirker det deg som
leser at du vet dette om hensikten hans? Leser du tekstene først og fremst som fortellinger,
eller som historieskriving? Som interessante beretninger, eller som eksempler til
etterfølgelse?

Når Jesus svarer:
Les vers 6-8 på nytt. Legg merke til hvordan Jesus ikke svarer på spørsmålet som blir stilt,
men gir noe helt annet: Løfte om kraft, Den Hellige Ånd og oppdrag som vitner. Hvordan tror
dere det var å bli svart på denne måten? Kommer dere på andre situasjoner der Jesus svarer
på spørsmål med å flytte fokus til seg selv, det han har gjort eller skal gjøre?

Vitne:
Tygg på ordet «vitne». Hva er et vitne i dagligtale? Hva er oppdraget, kvalifikasjonene og
mulighetene til et vitne? Hva sier det om disiplenes oppdrag?

Judas´ skjebne:
Gå videre til vers 15-26. Hva var det Judas hadde gjort, og hvorfor var det så ille? Hva tenker
dere om det at dette hadde blitt forutsagt for lenge siden (vers 16)? Og hvorfor var det så
viktig at den som skulle erstatte Judas hadde fulgt Jesus helt fra begynnelsen?

Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, bedehus, fellesskap
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KRISTIN OG HÅKON
Ut fra det dere har snakket om i arbeidet med teksten, hvordan vil dere gi råd og hjelpe
Kristin og Håkon?
Her kan dere dele erfaringer med hverandre, men ta bibeltekstens vinkler også med inn i
drøftelsene, slik at bibeltekst og hverdagsliv smelter sammen.

1. Kristin er den eneste kristne på arbeidsplassen sin. De fleste kollegaene vet at
hun er kristen, fordi hun av og til forteller at hun går i kirken. Men troen hennes
er aldri et samtaletema. Hun har dårlig samvittighet for at hun ikke er mer
tydelig på hva hun tror på, men føler det bare ville blitt kleint eller påtrengende
å si noe. Hun har tatt det opp med de kristne vennene sine, og de kom med
praktiske råd for å starte en samtale om tro.

Hva tenker dere om situasjonen til Kristin? Hva vil dere si til henne?
Trenger hun noe annet enn de praktiske rådene?

2. Håkon synes hverdagen er slitsom, med travle dager og lite tid til å løfte blikket
fra det vanlige hverdagsmaset. Dette farger også troslivet hans. Det består først
og fremst av en kort bønn her eller der og gudstjeneste når det ikke kommer
noe i veien. Han savner å ha lidenskap for noe og å ha retning. Han har alltid
vært en kristen, men sliter med å se at det tilfører hverdagen hans noe særlig
meningsfylt. Når han leser om de kristne i Bibelen, føles det fjernt og
uoppnåelig å leve med samme engasjement for Gud.

Har dere noe å si som kan oppmuntre Håkon? Hvordan kan løftet om
Himmelen føre til mer glede i hans kristenliv?

Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, bedehus, fellesskap
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INFO OM SERIEN
Anvendt bibelutgave: Bibelteksten er fra Norsk Bibel 88/07. Brukt med tillatelse.

Forfatter:
Ingebjørg Nandrup, høgskolelektor, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo.
Kommende: Utsending til Indonesia for Misjonssambandet.

MULIGHET FOR TILSKUDD
Studieopplegget er godkjent av
Kristelig Studieforbund. Grupper og
kurs som benytter studieopplegget
kan søke om statsstøtte til
studiearbeid. Les mer på
www.k-stud.no.
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Eller ta kontakt på:
tlf. 23 08 14 70
e-post. post@k-stud.no

Materialet består av 8 opplegg om apostlenes gjerninger 1-8.
Første opplegg (Apg 1.) er gratis.
Kjøp resten av materialet til Apostlenes gjerninger 1-8 (7 opplegg) via
www.Biblegroups.today.
Gi også gjerne en kommentar til materialet. Vi lytter til brukernes input.
Innhold Apostlenes gjerninger 1-8: Hverdagstro i praksis
Opplegg 1: Apg. 1
Hensikt
Opplegg 2: Apg. 2

Grunnlag

Opplegg 3: Apg. 3

Velsignelse

Opplegg 4: Apg. 4

Trusler

Opplegg 5: Apg. 5

Verdighet og vanære

Opplegg 6: Apg. 6

Ansvar

Opplegg 7: Apg. 7

Vitnesbyrd

Opplegg 8: Apg. 8

Et skritt videre

© Biblegroups.today 2021
Del gjerne opplegg 1, Apg. 1 med venner og bekjente.
Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, bedehus, fellesskap
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