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HVERDAGSTRO I PRAKSIS
HENSIGTEN
Apostlenes gerninger kapitel 1

Biblegroups.today anbefaler, at I bruger halvdelen af jeres tid på tekstarbejdet og halvdelen
af jeres tid på tekstanvendelsen med ”Søren og Mette”. Afsæt gerne 50-60 minutter i alt. Del
eventuelt i to samlinger.

ApG. 1

Oppgave:
Se filmen fra Bible Project om Apostlenes Gerninger 1-7
https://forkyndelse.dk/aiovg_videos/apg-1-7/

TEKSTEN
N

Hør gerne sangen «The Same Power» af Worship Central.

Læs Apostlenes Gerninger kapitel 1 sammen eller hver for sig.
Tag en runde og svar på spørsmålet: Hvad lagde du særlig mærke til, da du læste teksten?

Forfatteren:
Her er vi midt i forfatteren Lukas’ fortælling om livet med Jesus og følgerne af det, som vi kan
læse i Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger. Læs vers 1-5 igen, tjek også Luk 1,1-4, og
snak sammen om hvilken motivation Lukas havde for at skrive bøgerne. Påvirker det dig som
læser, at du kender til dette om hans hensigt? Læser du teksterne først og fremmest som
fortællinger eller som historieskrivning? Som interessante beretninger eller som eksempler til
efterfølgelse?

Når Jesus svarer:
Læse vers 6-8 en gang mere. Læg mærke til, hvordan Jesus ikke svarer på spørgsmålet som
bliver stillet, men giver noget helt andet: Løftet om kraft, Helligånden og opgaven som vidner.
Hvordan tror I, det var at få et sådant svar? Kan I huske andre situationer, hvor Jesus svarer
på spørgsmål ved at flytte fokus til ham selv, til det han har gjort eller skal gøre?

Vidne:
Reflektér over ordet «vidne». Hvad er et vidne i dagsligtale? Hvad er opgaven,
kvalifikationerne og mulighederne for et vidne? Hvad siger det om disciplenes opgave?

Judas’ skæbne:
Gå videre til vers 15-26. Hvad havde Judas gjort, og hvorfor var det så galt? Hvad tænker I om,
at dette var forudsagt for længe side (vers 16)? Og hvorfor var det så vigtig, at den, som skulle
ersatte Judas, havde fulgt Jesus helt fra begyndelsen?

Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, missionshus, fællesskab
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SØREN OG METTE
Ud fra det, I har talt om i arbejdet med teksten, hvordan vil I så rådgive og hjælpe Søren og
Mette?
Her kan I dele erfaringer med hinanden, men tag også bibeltekstens vinkler med ind i
drøftelserne, sådan at bibeltekst og hverdagsliv smelter sammen.

1. Mette er den eneste kristne på sin arbejdsplads. De fleste af hendes kollegaer
ved, at hun er kristen, fordi hun af og til fortæller, at hun går i kirke. Men hendes
tro er aldrig et samtaletema. Hun har dårlig samvittighed over, at hun ikke er
mere tydelig om, hvad hun tror på, men føler bare, det ville blive flovt eller
påtrængende at sige noget. Hun har taget det op med sine kristne venner, som
kom med praktiske råd til, hvordan man kan starte en samtale om tro.

Hvad tænker I om Mettes situation? Hvad ville I sige til hende?
Trænger hun til andet end de praktiske råd?

2. Søren synes, at hverdagen er et slid med travle dage og for lidt tid til at løfte
blikket fra den daglige trummerum. Dette påvirker også hans trosliv. Det består
først og fremmest af en kort bøn her og der og en gudstjeneste, når der ikke lige
kommer noget i vejen. Han savner at have lidenskab for noget og en retning i sit
liv. Han har altid været en kristen, men har svært ved at se, at det tilfører hans
hverdag noget særlig meningsfyldt. Når han læser om de kristne i Bibelen, føles
det fjernt og uopnåeligt at leve med samme engagement for Gud.

Har I noget at sige, som kan opmuntre Søren? Hvordan kan løftet om
Himmelen føre til mere glæde i hans kristenliv?

Til: Kontaktperson / Smågruppe / Kirke, missionshus, fællesskab
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INFO OM SERIEN
Anvendt bibeludgave: Bibeltekst bringes med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab og er fra
den autoriserede oversættelse af Bibelen fra 1992. © Det Danske Bibelselskab 1992.
Forfatter:
Ingebjørg Nandrup, lektor, Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Oslo.
Kommende missionær i Indonesien for Misjonssambandet.

Congerdesign
Pixabay
Materialet består af 8 oplæg om Apostlenes Gerninger 1-8.
Første oplæg (Kapitel 1) er gratis.
Køb resten af materialet til Apostlenes Gerning 1-8 (7 oplæg) via www.Biblegroups.today.
Send også gerne en kommentar til materialet. Vi lytter til brugernes input.
Indhold Apostlenes Gerninger 1-8: Hverdagstro i praksis
Oplæg 1: ApG 1
Hensigt
Oplæg 2: ApG 2

Grundlag

Oplæg 3: ApG 3

Velsignelse

Oplæg 4: ApG 4

Trusler

Oplæg 5: ApG 5

Værdighed og vanære

Oplæg 6: ApG 6

Ansvar

Oplæg 7: ApG 7

Vidnesbyrd

Oplæg 8: ApG 8

Et skridt videre

© Biblegroups.today 2022
Del gerne oplæg 1, ApG 1 med venner og bekendte.
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