
  

 

 

 



2 

 



3 

 

4 Forord  
  

 

6 Banebrytende apostel  

8 Tydelig profet 

10 Gjestfri evangelist 

12 Omsorgsfull hyrde 

14  Utrustende lærer 
 

 
 

16 Innledning til Apostlenes gjerninger  

18 «Alle de troende holdt sammen» 

20 «Det jeg har vil jeg gi til deg»    

22 «Her er tre menn som spør etter deg» 

24 «Gå bort til vognen» 

26 «Her er jeg, Herre!» 

28 «For det er i ham vi lever, beveger oss og er til» 

30 «Da begynte de å synge lovsanger» 
 

32 Innspill til gruppedynamikk og utvikling  



4 

 

«No needs, just deeds»  

David Kinnaman fra Barna Resarch Institute peker på tre hovedmomenter på hvorfor unge 

som har vokst opp i kristne hjem forlater troen når de blir eldre (Kinnaman, 2011): 

1. Manglende disippelgjøring 

2. Manglende kobling mellom generasjonene 

3. Manglende kobling mellom tro og karriere  

 

Det er på bakgrunn av disse momentene dette semesterets studiehefte er laget.  

TIDSLINJEN med den store fortellingen fra Bibelen har ført oss til overgangen mellom 

evangeliet om Jesus til Apostlenes gjerninger. Jesu siste ord til disiplene er «Dere skal 

være mine vitner». Dette semesteret tar vi oss tid til å reflektere over «Men, hvordan?».  

Vi som står bak dette studieheftet setter opp to premiss i forkant av denne refleksjonen:    

 

For det første: Vi bygger ikke menighet, men lokalsamfunn. Vi er Jesu vitner ved å bygge 

lokalsamfunnet vi er en del av, det være seg familien, venneflokken, organisasjonslivet, 

kollegiet eller smågruppa. Vi kan ha kirke i bygninger, men kirke er vi først og fremst ute i 

samfunnet. Det kristne fellesskapet kan ikke være seg selv nok bare ved å invitere inn til 

fest og basar. Samtidig skal ikke kirka hviske seg selv ut ved kun å være en sosial aktør. 

Menigheten skal ikke holde noe for seg selv, men forholde seg til samfunnet. For verden 

trenger disipler, og vi trenger å være disipler der vi er. For å klare dette trenger vi Jesus, 

for det er i samfunnet vi er kalt til å etterligne ham og elske vår neste. Gudstjenesten er 

stedet som frigjør oss for å sende oss ut sterkere enn da vi kom. 

 

For det andre: Vi spør ikke etter behovene, vi leter etter ressursene. Vi er Jesu vitner ved 

å bruke de ressursene og den kompetansen hver enkelt av oss har. Det er ikke noe  

vanskelig å peke på ulike behov, men det å finne resurser er det vanskeligste vi gjør.       
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Derfor trenger vi hverandre, derfor er selve lokalmenigheten så spennende å være en del av. Tenk, at i kirka er vi 

smalet på tvers av ulike generasjoner, med ulike interesser, ulike politiske preferanser og ulik bakgrunn! Slike        

møtepunkter er sjeldne og verdt å ta vare på. Vi tror at hvis vi begynner å spør Gud hva som er menneskers ressurser 

framfor hva som er menighetens behov, da vil han svare oss og fortelle oss «store, ufattelige ting som vi ikke kjenner 

til» (Jer 33,3). Premissene presentert her bringer oss videre til følgende spørsmål vi inviterer deg til å reflektere over: 

1. Hvem kan støtte meg i å bruke mine ressurser til det beste for min neste? 

2. Hva er mine ressurser? 

3. Hvordan bygger jeg lokalsamfunnet som en disippel? 

 

Her tror vi «Åndens gjerninger» har mye å fortelle oss. Gjennom å følge apostlenes historie kan vi ane hvordan de 

hadde en trygghet i sin fortelling, opererte ut fra et kjærlighetsoverskudd og en forståelse av at de var under samme 

livsvilkår som alle andre. Som disipler skal vi få tro at vår egen troshistorie kan gjøre Jesus tilgjengelig for andre, vi 

oppmuntres til å prioritere tiden vår slik at troen bærer frukt, og vi utfordres ved at troen ikke løser oss fra livets   

problemer.  

Vi kombinerer de utvalgte tekstene fra Apostlenes gjerninger med syv verdier fra prosjektet «Use your talents».  

Gjennom dette perspektivet har Det norske misjonsselskap hatt gode erfaringer med å koble lokalsamfunn og kirke 

tettere sammen. Vårt håp er at du gjennom undervisning og refleksjoner kan oppleve at Jesus møter deg på nytt 

gjennom Ordet, gjennom dine ressurser og gjennom ditt nettverk. 

Et anerkjent internasjonalt verktøy får å frigjøre ressurser til lokalsamfunnet, er den femfoldige menigheten. Før vi 

møter tekstene i Apostlenes gjerninger vil vi se hva som kjennetegner apostelen, læreren, profeten, evangelisten og 

hyrden. Alle disse er karaktertrekk ved Jesus, og det er Jesus vi er kalt til å følge. Men han sender oss til ulike arenaer 

i samfunnet. Kan det være fordi han utruster oss forskjellig innen muligheter, innflytelse og egenskaper? 

Vi følger som vanlig OPP-INN-UT metodikken og L.O.G.G. Nytt denne gang er Ukens samtalestarter som er et 

spørsmål eller et utsagn som kan gi dere drahjelp til å komme i gang en samtale ved middagsbordet i familien, på 

jobb eller på tur med en venn. Slik kan du holde ukens tema varmt gjennom å starte en verdifull samtale.  

 

Eivind Kråvik  Vidar Mæland Bakke Anne Berit Mathisen Torstein Eidem Nordal 
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LES  

teksten langsomt,  

gjerne flere ganger 

  

OPPDAGELSER  

i teksten. Noe viktig, 

noe vanskelig, noe 

verdt å huske? 

  

GJENSKINN  

i mitt liv. Hva vil du 

vite mer om? Hva kan 

du gjøre? 

  

GJENSVAR 

Dette vil jeg si  

til Gud nå 

  

Om apostelen 
Fra gr. apotsolos, betyr «utsendt». Apostelen går foran og viser veien i sin gruppe. Stikkord 

kan være pioner, visjonær, entreprenør, utforsker eller oppdager. Apostelen er ikke redd for 

endring, men finner glede i nye og utfordrende oppgaver, og er stadig på leit etter den. Slik 

hjelper apostelen menigheten ved å la mennesker finne sitt kall og en større hensikt å leve for. 

Ukens samtalestarter: På en skal fra 1-10, hvor nysgjerrig er du på å dra i gang nye ting? 

      Kjenner du noen som er med på å forandre verden til det bedre? 

b
an

eb
ry

te
n

d
e 
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OPP 

INN 

UT 

 

Finn fokus oppover. Her kan dere spille lovsang og gi tid til stillheten. Da kan du bli 

minnet på noe som kan være til oppbyggelse for den andre. Be for hverandre, om at 

Den Hellige Ånd skal lede oss til større forståelse, frimodighet og vekst i den utrustning 

Gud har gitt hver enkelt av oss. 

Finn fokus innover. Vi spør ikke etter behovene, vi leter etter ressursene. Lytt til / se på 

siste samtale som er tilgjengelig på podcast. Les Matt 16,13-19 og reflekter sammen.   

 

• Ta en runde hvor du skal få sette ord på den utrustning Gud har gitt deg.  

Hvis du har forhold til de fem gavene i Efeserne 4,11 kan du snakke om dem, men 

hvis ikke kan du nevne noen egenskaper du er gitt eller innflytelse som du har. 

• Jesus er den som er utsendt til oss, og han er den som sender. Hvis dette er sant, 

hvilken betydning får det for deg og ditt bosted og dine relasjoner du er satt i? 

• Apostelen ser det store bildet, tolker kulturen i samfunnet kirken er en del av og 

holder menigheten tett på oppdraget. Hva er oppdraget for kirka der du bor?  

Hvilke praktiske valg gjør du i dag for å være med på det? 

• Du ble skapt for et oppdrag og for en hensikt. Er det noe som hindrer deg fra å 

fullføre oppdraget som Gud har gitt deg eller fortelle andre de gode nyhetene?  

Finn fokus utover. Vi bygger ikke kirke, vi bygger lokalsamfunn. Reflekter sammen og 

oppsummer hvordan det dere har snakket om i dag kan bli til oppbyggelse for             

menigheten og velsignelse for lokalsamfunnet.  Apostelen vil forandre verden! 

Ta testen https://www.fivefoldministry.com/ og finn ut mer om din utrustning! 

https://www.fivefoldministry.com/
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Om profeten 
Fra norr. prófeti av gresk profetes som betyr «forkynner, sannsier». Profeten er gjerne i stand 

til å få innsyn over omstendighetene som kan gi utvikling og løsninger for gruppa andre ikke 

ser. Stikkord kan være sensitivitet eller kreativitet innen musikk, litteratur eller kunst. Profeten 

søker stillhet for å lytte og vente på Gud, og kjenner lengsel for at hele menigheten integrerer 

evangeliet i livet. Slik hjelper profeten menigheten til å forstår tidene og hva som bør gjøres.  

LES  

teksten langsomt,  

gjerne flere ganger 

  

OPPDAGELSER  

i teksten. Noe viktig, 

noe vanskelig, noe 

verdt å huske? 

  

GJENSKINN  

i mitt liv. Hva vil du vite 

mer om? Hva kan du 

gjøre? 

  

GJENSVAR 

Dette vil jeg si  

til Gud nå 

  

Ukens samtalestarter: På en skala fra 1-10, hvor gode er vi på å gi hverandre ærlige og 

tydelige tilbakemeldinger? Hvordan gir man og tar imot tilbakemeldinger på en en god måte? 

ty
d

el
ig
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OPP 

INN 

UT 

Finn fokus oppover. Her kan dere spille lovsang og gi tid til stillheten. Da kan du bli 

minnet på noe som kan være til oppbyggelse for den andre. Be for hverandre, om at 

Den Hellige Ånd skal lede oss til større forståelse, frimodighet og vekst i den utrustning 

Gud har gitt hver enkelt av oss.  

Finn fokus innover. Vi spør ikke etter behovene, vi leter etter ressursene. Lytt til / se på 

siste samtale som er tilgjengelig på podcast. Les Matt 6,5—14 og reflekter sammen.   

 

• Ta opp tråden siden sist; hva tenker du nå om den en utrustning Gud har gitt deg? 

Hvis du har forhold til de fem gavene i Efeserne 4,11 kan du snakke om dem, men 

hvis ikke kan du nevne noen egenskaper du er gitt eller innflytelse som du har. 

• Jesus er selve budskapet og han er budbæreren. Hvis dette er sant, hva kan det 

bety for deg og måten du henvender deg til Gud på? 

• Profeter er sannhetsfortellere som kan hjelpe deg å vokse i tro. Det er aldri for 

sent å vokse. Hvilke områder i livet har du et ønske å erfare frimodighet og styrke? 

• Gud er virkelig uansett hva du føler. Lytter du etter Guds stemme og hvordan      

responderer du?  

• Hvordan kan du være fokusert på Guds nærvær, spesielt når han føles fjern? 

Finn fokus utover. Vi bygger ikke kirke, vi bygger lokalsamfunn. Reflekter sammen og 

oppsummer hvordan det dere har snakket om i dag kan bli til oppbyggelse for            

menigheten og velsignelse for lokalsamfunnet. Profeten vil fremme sannheten! 

Ta testen https://www.fivefoldministry.com/ og finn ut mer! 

https://www.fivefoldministry.com/


10 

 

Om evangelisten 
Fra gr. evangelion som betyr «godt budskap». Evangelisten ønsker å involvere sin gruppe i det 

de selv opplever er viktig. Stikkord kan være selger, politiker, interesse for kultur, ny teknologi 

eller en god samtale. Evangelisten kommer lett i kontakt med nye mennesker og ønsker at  

menigheten skal nå ut med sitt oppdrag. Gjennom personlig vitnesbyrd, invitasjon til kirke eller 

introduksjon til oppgaver fører de mennesker til Jesus, og evner å glede seg med dem etterpå.  

LES  

teksten langsomt,  

gjerne flere ganger 

  

OPPDAGELSER  

i teksten. Noe viktig, 

noe vanskelig, noe 

verdt å huske? 

  

GJENSKINN  

i mitt liv. Hva vil du vite 

mer om? Hva kan du 

gjøre? 

  

GJENSVAR 

Dette vil jeg si  

til Gud nå 

  

Ukens samtalestarter: Hvordan er det for oss å ha en ekstra gjest til middag?    

      Hvilken opplevelse vil vi at gjester skal ha når de er hos oss? 

gj
es

tf
ri
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OPP 

INN 

UT 

Finn fokus oppover. Her kan dere spille lovsang og gi tid til stillheten. Da kan du bli 

minnet på noe som kan være til oppbyggelse for den andre. Be for hverandre, om at 

Den Hellige Ånd skal lede oss til større forståelse, frimodighet og vekst i den utrustning 

Gud har gitt hver enkelt av oss. 

Finn fokus innover. Vi spør ikke etter behovene, vi leter etter ressursene. Lytt til / se på 

siste samtale som er tilgjengelig på podcast. Les Johannes 3,1-21 og reflekter sammen.   

• Ta opp tråden siden sist; hva tenker du nå om den en utrustning Gud har gitt deg? 

Hvis du har forhold til de fem gavene i Efeserne 4,11 kan du snakke om dem, men 

hvis ikke kan du nevne noen egenskaper du er gitt eller innflytelse som du har. 

• Jesus forkynner evangeliet i ord og gjerning, og han er evangeliet. Hans liv og død 

definerer hva evangeliet er. Hvilke ord bruker du for å beskrive betydningen av 

dette i ditt eget liv? 

• Evangelisten kan med ordforråd fortelle, eller med praktiske ferdigheter vise, andre 

hva menigheten (og Jesus) er i stand til. Er dette noe du har erfaring med?  

• Livet som kristen handler ikke om resultater, men om å følge Jesus Kristus. Hva 

ligger til grunn for ønsket vi kan bære på, at flere skal oppleve tilhørighet, komme 

til tro og ta del i fellesskapet i menigheten? Hva skal til for at dette kan skje? 

Finn fokus utover. Vi bygger ikke kirke, vi bygger lokalsamfunn. Reflekter sammen og   

oppsummer hvordan det dere har snakket om i dag kan bli til oppbyggelse for                   

menigheten og velsignelse for lokalsamfunnet. Evangelisten vil formidle de gode nyhetene! 

Ta testen https://www.fivefoldministry.com/ og finn ut mer! 

https://www.fivefoldministry.com/
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Om hyrden 
Fra norr. hirðir (lat. pastor), betyr «beskytter». Hyrden setter gjestfrihet og enesamtalen høyt i 

sin gruppe. Stikkord kan være rådgiver, sosionom, helsearbeider eller andre omsorgsyrker. 

Hyrden ser behov, prioriterer trivsel, oppmuntrer andre og hjelper mennesker i nød. Hyrden 

fremmer kirkens tjeneste ved å bruke tid på og pleie flokken. Hyrden hjelper mennesker å se 

hvordan Gud har satt dem sammen til en menighet og lar den oppdage sunne måter å tjene på.  

LES  

teksten langsomt,  

gjerne flere ganger 

  

OPPDAGELSER  

i teksten. Noe viktig, 

noe vanskelig, noe 

verdt å huske? 

  

GJENSKINN  

i mitt liv. Hva vil du vite 

mer om? Hva kan du 

gjøre? 

  

GJENSVAR 

Dette vil jeg si  

til Gud nå 

  

Ukens samtalestarter: Hva er viktig for at jeg skal kjenne meg sett og tatt vare på? 

o
m

so
rg

sf
u

ll 
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OPP 

INN 

UT 

Finn fokus oppover. Her kan dere spille lovsang og gi tid til stillheten. Da kan du bli 

minnet på noe som kan være til oppbyggelse for den andre. Be for hverandre, om at 

Den Hellige Ånd skal lede oss til større forståelse, frimodighet og vekst i den utrustning 

Gud har gitt hver enkelt av oss. 

Finn fokus innover. Vi spør ikke etter behovene, vi leter etter ressursene. Lytt til / se på 

siste samtale som er tilgjengelig på podcast. Les Sal23, reflekter over teksten sammen.   

• Ta opp tråden siden sist; hva tenker du nå om den en utrustning Gud har gitt deg? 

Hvis du har forhold til de fem gavene i Efeserne 4,11 kan du snakke om dem, men 

hvis ikke kan du nevne noen egenskaper du er gitt eller innflytelse som du har. 

• Jesus viser Guds omsorg og nåde, han er den gode hyrde og vil gi beskyttelse. 

Hans liv og død definerer hva evangeliet er. Hvilke konsekvenser har dette for deg? 

• Hyrden går ikke foran og viser veien for sauene, men går bak for å se til at alle 

kommer med. Hvilke erfaringer har du om det å bli sett, inkludert og tatt vare på? 

• Hvordan opplever du menighetens omsorg ovenfor lokalmiljøet og menneskene 

som bor her? 

• En måte å vise omsorg på, er å bruke egne erfaringer fra utfordringer og det som 

er vanskelig. Slik kan andre få mot. Hvordan kan dette gjøres rent praktisk? 

Finn fokus utover. Vi bygger ikke kirke, vi bygger lokalsamfunn. Reflekter sammen og 

oppsummer hvordan det dere har snakket om i dag kan bli til oppbyggelse for            

menigheten og velsignelse for lokalsamfunnet. Hyrden vil forsone og helbrede verden! 

Ta testen https://www.fivefoldministry.com/ og finn ut mer! 

https://www.fivefoldministry.com/
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Om læreren 
Fra norr. læra som betyr «å opplyse». Læreren ønsker å forklare oppgaver og deres formål for 

en gruppe. Stikkord er realist, pedagog, praktiker eller trener som ser etter framgang. Læreren 

har gjerne et iboende ønske om at kunnskap om Bibelen må komme alle i menigheten til del på 

en relevant og forståelig måte. Slik hjelper læreren menigheten i å la mennesker vokse i tro.  

LES  

teksten langsomt,  

gjerne flere ganger 

  

OPPDAGELSER  

i teksten. Noe viktig, 

noe vanskelig, noe 

verdt å huske? 

  

GJENSKINN  

i mitt liv. Hva vil du vite 

mer om? Hva kan du 

gjøre? 

  

GJENSVAR 

Dette vil jeg si  

til Gud nå 

  

Ukens samtalestarter: Nevn en ting noen har lært deg eller vist deg i det siste som du  

      ikke kunne fra før? Hvem har lært deg mye? 

u
tr

u
st

en
d

e 
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OPP 
Finn fokus oppover. Her kan dere spille lovsang og gi tid til stillheten. Da kan du bli 

minnet på noe som kan være til oppbyggelse for den andre. Be for hverandre, om at 

Den Hellige Ånd skal lede oss til større forståelse, frimodighet og vekst i den utrustning 

Gud har gitt hver enkelt av oss. 

UT 
Finn fokus utover. Vi bygger ikke kirke, vi bygger lokalsamfunn. Reflekter sammen og 

oppsummer hvordan det dere har snakket om i dag kan bli til oppbyggelse for            

menigheten og velsignelse for lokalsamfunnet. Læreren vil øke kunnskapen om Jesus! 

Ta testen https://www.fivefoldministry.com/ og finn ut mer! 

INN 
Finn fokus innover. Vi spør ikke etter behovene, vi leter etter ressursene. Lytt til / se på 

siste samtale som er tilgjengelig på podcast. Les Matt 5,1ff; 7,28f og reflekter sammen.   

 

• Ta opp tråden siden sist; hva tenker du nå om den en utrustning Gud har gitt deg? 

Hvis du har forhold til de fem gavene i Efeserne 4,11 kan du snakke om dem, men 

hvis ikke kan du nevne noen egenskaper du er gitt eller innflytelse som du har. 

• Jesus er læreren, klasserommet og pensumet. Hva opplever du som sentral kristen 

lærdom? Hva er viktig for deg og hva opplever du som spesielt vanskelig? 

• Akkurat som en lærer legger pedagogikk til grunn for å gi videre lærdom, kan en 

lærer i menigheten se hvordan pedagogikken og strukturen i menigheten fungerer. 

Hvordan opplever du dette i din menighet? 

• Akkurat som en lærer hjelper en elev til å vokse i kunnskap og evner, kan en lærer 

i menigheten hjelpe en kristen å bli mer Kristus-lik. Hva ved Jesus tiltaler deg? 

https://www.fivefoldministry.com/
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”Apostlenes gærninger” har noen fleipet med at denne boken burde hete. Andre kaller boken for ”Den hellige ånds 

gjerninger”. Dette fordi Den hellige ånd er helt sentral i alt som skjer gjennom boken. Apostlenes gjerninger er det 

andre bindet av tobindsverket til legen Lukas, der hans evangelium utgjør første bind. I Lukasevangeliet fortelles det 

om Jesu fødsel, hans virke og hans frelsesverk. Apostlenes gjerninger forteller videre om hvordan disiplene får Den 

hellige ånd og sprer de gode nyhetene utover i verden.  

Jesus ord i kapitel 1,8 er førende for strukturen: ”Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og 

dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.» Dette sa Jesus før han ble 

tatt opp til himmelen. 10 dager seinere feiret disiplene jødisk pinse og da kom Den hellige ånd med tunger som av ild 

og satte seg på disiplene. Noe skjer med dem. De taler mange nye språk og de får en fornyet frimodighet: De kan 

ikke la være å fortelle det de har sett og hørt: Kristus er oppstanden! De begynner rett utenfor døren i Jerusalem.   

Peter er lederen som reiser seg og tar ordet. Han som fornektet Jesus forkynner: ”Denne Jesus som dere korsfestet, 

ham har Gud gjort til både Herre og Messias.” Senere blir de kristne spredt på grunn av forfølgelse og ordet om     

Jesus blir forkynt utover i Judea og områdene rundt. Peter er hovedpersonen i kapittel 1 til 8, men etter hvert tar 

Paulus over. Historien om hans omvendelse vies mye plass og er helt sentral i boken. Fra å være en som forfulgte de 

D e n  s t ø r r e f o r t e l l i n g e n 

 

 

 

A P O S T L E N E S G J E R N I N G E R  
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Kristne og fikk dem fengslet eller henrettet, ble han selv en som fulgte Jesus. På veien til Damaskus møtte Jesus han 

på en helt spesiell måte. Saulus ble Paulus og han var aldri den samme etter det. Resten av boken handler om Pau-

lus sine tre misjonsreiser og vi får innblikk i hvordan evangeliet spredte seg utover i verden. evangeliet blir forkynt i 

dagens Tyrkia og Hellas og kommer helt til slutt til Roma, hovedstaden i det store Romerriket.  

Det kan være både inspirerende og utfordrende å lese om den første kirke som vokser frem mellom etterfølgerne av 

Jesus. Det er de fire b-ene som er i funksjon: Bibelen, brorskap/søskenfellesskap, brødsbrytelse (nattverd) og bønn. 

Dette er verdier vi fortsatt bygger våre kristne menigheter og fellesskap på. Videre kan det være inspirerende og    

utfordrende å lese om hvordan de første kristne deler godene mellom seg, hvordan de har en ærefrykt for Gud og 

hvordan tegn og under skjer midt i blant dem. Og i samme kapitler vi leser om forfølgelser, skjer også omvendelser.  

De tolv apostlene er kjernen i dette fellesskapet av hellige. De symboliserer de 12 stammene i Israelsfolket.            

Israelsfolket er utgangspunktet for Guds frelsesplan, men utover i Apostelens gjerninger leser vi hvordan Den hellige 

ånd leder apostlene og Kirken ut til alle folkeslag. Akkurat slik Jesus hadde pålagt i misjonsbefalingen. Gladmeldingen 

er ikke bare for jødene, men for hele verden!  

Tips: Netflix har en TV-serie som heter «A.D. Kingdom and Empire» som handler om Apostlenes gjerninger.  
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De troende holdt sammen og 

hadde alt felles 

LES  

teksten langsomt,  

gjerne flere ganger 

 

OPPDAGELSER  

i teksten. Noe viktig, 

noe vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN  

i mitt liv. Hva vil du vite 

mer om? Hva kan du 

gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si  

til Gud nå 

 

Ukens samtalestarter: Når klarer jeg meg godt alene? Når trenger jeg andre rundt meg? 
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OPP 

INN 

UT 

Finn fokus oppover. Her kan dere spille lovsang og gi tid til stillheten. Da kan du bli minnet på noe som kan 

være til oppbyggelse for den andre. Ta tid til å takke for nye mennesker som er kommet til menigheten.         

Be om at de må kjenne seg hjemme i menigheten og i fellesskapet.  

UKENS BØNN: «Kjære Gud. Hjelp meg å se at hele verden er ditt hjem. Amen.» 

Finn fokus innover. Lytt til / se på siste samtale fra podcasten. Les teksten fra Apg. og reflekter sammen. 

• De første kristne «var ett i hjerte og sinn». Hva hindrer oss i å åpne våre hjerter og våre liv så mye at 

andre kan bli kjent med oss på et dypere plan?  

• Hvor ligger forskjellen på «enighet» og «enhet»? Hva skal vi tenke om at vi ser ulikt på ting i en menighet 

og tenker ulikt, hvor stort rom for uenighet er greit?  

• Det virker som om det er en stor avstand mellom den første menighet der de var sammen hver dag og vår 

individuelle livsstil. Hvordan kan vi finne tilbake til noe av dette?  

• Den første menighet «holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene». 

Hvilke av disse 4 tingene mener du blir prioritert høyest i vår menighet? Og lavest?  

• Var under og tegn noe som bare preget den første menigheten? Er det åpenhet for bruken av nådegaver i 

vår menighet? Hva kan vi gjøre for at dette kan bli mer naturlig hos oss?  

Finn fokus utover. Vi bygger ikke kirke, vi bygger lokalsamfunn.  

Kom fram til de tre viktigste tingene dere mener menigheten deres kan gjøre for å ta 

bedre vare på sine medarbeidere?  
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Det jeg har vil jeg gi deg 

LES  

teksten langsomt,  

gjerne flere ganger 

 

OPPDAGELSER  

i teksten. Noe viktig, 

noe vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN  

i mitt liv. Hva vil du vite 

mer om? Hva kan du 

gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si  

til Gud nå 

 

Ukens samtalestarter: Hvis ikke __________ (sett inn navn) 

hadde vært her i gruppa, hvilke ressurser og kvaliteter hadde vi da hatt mindre av? 
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OPP 

INN 

UT 

Finn fokus oppover. Her kan dere spille lovsang og gi tid til stillheten. Da kan du bli minnet på noe som kan 

være til oppbyggelse for den andre. La det så være mulighet til å be popcorn-bønner. Det vil si at den som vil 

ber en kort setning. Så kan neste mann be. Slik øver vi oss å be korte og konkrete bønner. 

UKENS BØNN: «Kjære Gud. Hjelp meg forstå hvorfor jeg har de ressursene jeg har.» 

Finn fokus innover. Lytt til / se på siste samtale fra podcasten. Les teksten fra Apg. og reflekter sammen. 

• Sammenlign Peter og den lamme mannens iøynefallende ressurser. Hva er likt mellom dem, hva er ulikt? 

• Det kan være lett for oss å lese helbredelsen av den lamme som en suksess og arrestasjonen av apostlene 

som et nederlag. Hvordan unngår vi ikke å miste motet og gi opp i skuffelsene over resultat som uteblir? 

• Hvis troen på Jesus er det viktigste, hvorfor er vi så raske med å koble resultater inn i troen?  

• Hvorfor er vi mer opptatt av hva vi kan eller ikke kan, i stedet for å spørre hvorfor vi kan det vi kan? 

• «Om noen skal bry seg må noen være til bry.» Ved hvilke anledninger er jeg mer opptatt av å bli betjent 

enn å finne muligheten til å betjene andre? Hva kunne du tenkt deg å hjulpet andre med? 

• Ingen kan være deg. På hvilken måte har semesteret så langt gjort deg bedre kjent med deg selv og dine 

ressurser? Hvilken gudgitt utrustning eller personlig erfaring har du som du kan tilby lokalsamfunnet? 

Finn fokus utover. Vi bygger ikke kirke, vi bygger lokalsamfunn.  

Dine ressurser kommer ikke fra deg selv, de er en gave gitt deg fra Gud uten kostnad. 

Gud selv har utrustet deg. Hvordan kan dette perspektivet hjelpe deg i hvordan du ser på 

dine ressurser og hvordan du prioriterer ditt ressursbruk?  
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Det er tre mennesker her og 

spør etter deg 

LES  

teksten langsomt,  

gjerne flere ganger 

 

OPPDAGELSER  

i teksten. Noe viktig, 

noe vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN  

i mitt liv. Hva vil du vite 

mer om? Hva kan du 

gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si  

til Gud nå 

 

Ukens samtalestarter:  

Hvem har jeg truffet den siste tiden som jeg kunne tenkt meg å bli bedre kjent med?  
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OPP 
Finn fokus oppover. Her kan dere spille lovsang og gi tid til stillheten. Da kan du bli minnet på noe som kan 

være til oppbyggelse for den andre. Bekjenn for hverandre eller for dere selv hvilke fordommer du har til andre 

mennesker, organisasjoner eller miljø du selv ikke er en del av. 

UKENS BØNN: «Kjære Gud. Hjelp meg å åpne mitt hjerte for deg.» 

INN 
Finn fokus innover. Lytt til / se på siste samtale fra podcasten. Les teksten fra Apg. og reflekter sammen. 

• Peters opplevelse på taket kalles en «teafoni», en gudsåpenbaring. Er dette noe du har erfaring med,  

eller kunne tenke deg å oppleve? 

• Også den som har fått Ånden kan svare avvisende: «Det kan jeg ikke, Herre!»  

Hva ville vært et vanskelig trossteg for deg i dag? Har det alltid vært slik? 

• Hvordan opplever dere temperaturen i samfunnsdebatten? I hvilken grad er det rom for uenighet?  

Hva skal til for å bli respektert for sine meninger? 

• Drøft denne påstanden fra Tim. Keller:  «Du kan elske uten å være enig, du kan være uenig uten å hate.» 

• Et nettverk kan være satt sammen av relasjonelle kontakter. Kornelius benytter sitt nettverk å få tak i   

Peter, Peter bruker sitt nettverk for sitt opphold i Jaffa. Hva betyr nettverk for deg? Hvilke er du en del av? 

• På hvilken måte forbereder synet på taket Peter i møte med Kornelius og hans nettverk? Har du lignende 

erfaringer, der du ble forberedt i forkant av en annen hendelse? 

UT 

Finn fokus utover. Vi bygger ikke kirke, vi bygger lokalsamfunn.  

Fortellingen om Peter og Kornelius handler også om at Gud knytter mennesker med helt 

ulik bakgrunn sammen. Hva slags type folk kunne vi trengt flere av i vårt nettverk? 
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Gå bort til vognen og hold deg 

tett opp til den 

LES  

teksten langsomt,  

gjerne flere ganger 

 

OPPDAGELSER  

i teksten. Noe viktig, 

noe vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN  

i mitt liv. Hva vil du vite 

mer om? Hva kan du 

gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si  

til Gud nå 

 

Ukens samtalestarter:  Nevn noe du er god nok på nå til at du kan være med og gjøre en positiv 

forandring i nærmeste framtid! Dere kan velge om dere vil ta utgangspunkt i familien, på en aktivitet, 

på jobben, i et lag, en organisasjon eller i menigheten.  
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OPP 
Finn fokus oppover. Her kan dere spille lovsang og gi tid til stillheten. Da kan du bli minnet på noe som kan 

være til oppbyggelse for den andre. Vær stille for Herren og lytt til hans stemme. Kjenn på stillheten. Han er 

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

UKENS BØNN: «Kjære Gud. Hjelp meg å skape frihet til alle dine barn. Amen.» 

INN 
Finn fokus innover. Lytt til / se på siste samtale fra podcasten. Les teksten fra Apg. og reflekter sammen. 

• Kan dere nevne tre ting som kan være grunnen for at hoffmannen «fortsatte lykkelig videre på sin vei»? 

• Filip handler på en innskytelse fra Den hellige Ånd. Hvilke erfaringer har du med å handle på innskytelser?  

• Hva gjør at den etiopiske hoffmannen velger å bli en kristen? Hva hadde skjedd uten Filips handlekraft? 

• Filip var utrustet og sendt med en klar selvforståelse: Han skulle formidle sin kunnskap og kjennskap til 

Jesus der mulighetene bød seg. Hva hadde Filip med seg av utrustning og kompetanse som gjorde han 

trygg på oppgaven? Hva lærer denne fortellingen oss om handlekraft på evangeliets vegne i samfunnet?  

• Hvordan kan vi som tror få mer frimodighet til å dele av vår tro? 

• Hva ville vært det verste som kunne skje hvis du spurte mennesker i din nærhet om deres tro? 

• Hvordan møter du mennesker som gir til kjenne at de tviler eller har spørsmål om det å være kristen? 

 

UT 

Finn fokus utover. Vi bygger ikke kirke, vi bygger lokalsamfunn.  

På hvilke områder trenger vi mer mot og handlekraft?  

Hvordan kan vi bli mer fokuserte og gjøre det vi er best på? 
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Hvem er du,  

    Herre? 

LES  

teksten langsomt,  

gjerne flere ganger 

 

OPPDAGELSER  

i teksten. Noe viktig, 

noe vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN  

i mitt liv. Hva vil du vite 

mer om? Hva kan du 

gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si  

til Gud nå 

 

Ukens samtalestarter:  Nevn en gang dere overrasket dere selv med å klare å ordne opp i noe 

vanskelig, uten hjelp utenfra. Dere kan velge om dere vil ta utgangspunkt i familien, en fritidsaktivitet, 

jobben, et lag, en organisasjon eller menigheten. 
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OPP 
Finn fokus oppover. Her kan dere spille lovsang og gi tid til stillheten. Da kan du bli minnet på noe som kan 

være til oppbyggelse for den andre. Dere kan skrive på lapper det dere ønsker Gud skal tilgi dere for. Brett 

dem sammen og legg dem i en ovn eller gryte uten at de blir lest. Brenn dem som et tegn på at Gud har tilgitt.   

UKENS BØNN: «Kjære Gud. Gi meg tro, håp og kjærlighet. Amen.» 

INN 
Finn fokus innover. Lytt til / se på siste samtale fra podcasten. Les teksten fra Apg. og reflekter sammen. 

• De første kristne ble kalt de som tilhørte Veien? Hva forteller det deg om dem og hva sier det om oss?  

• Hva tror dere hadde skjedd med kristendommen i Europa hvis ikke Saulus hadde blitt møtt av Jesus?  

• Saulus fikk et helt nytt liv. Da han møtte Jesus, gikk det opp for ham at han ikke skulle forfølge de kristne. 

Han ble selv en kristen. Hvordan tror dere det var for de andre kristne, slik som Ananias, å møte ham? 

Hvordan kunne de tilgi han? 

• Alt det Saulus tidligere hadde erfart fikk utslag på to måter: Dels erkjente han at loven ikke lenger var 

bærekraftig for å frelse ham. På den andre siden gav kunnskapen ham bærekraft til å forstå mer om Guds 

frelsesplan i Jesus Kristus. Hva anser du som bærekraftig i ditt liv? Hvorfor har det vist seg å være slik 

• Hvordan har Jesus forandret ditt liv? Hvordan ville det vært uten Ham?  

UT 

Finn fokus utover. Vi bygger ikke kirke, vi bygger lokalsamfunn.  

Til alle tider ser vi at Gud tør å hente ressursene «lokalt» når noe skal skje. Etter at  

Ånden har snudd opp ned på Paulus sitt liv, er det en kristen på stedet, Ananias som 

blir bedt om å følge opp den dramatiske  situasjonen. Ser dere paralleller i vår          

menighet og vårt lokalsamfunn?   
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Det er i ham vi lever, beveger 

oss og er til 

LES  

teksten langsomt,  

gjerne flere ganger 

 

OPPDAGELSER  

i teksten. Noe viktig, 

noe vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN  

i mitt liv. Hva vil du vite 

mer om? Hva kan du 

gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si  

til Gud nå 

 

Ukens samtalestarter:  Hvordan gjør vi som er kristne en forskjell i lokalsamfunnet vårt? 
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OPP 
Finn fokus oppover. Her kan dere spille lovsang og gi tid til stillheten. Da kan du bli minnet på noe som kan 

være til oppbyggelse for den andre. Ta en runde med en kort «statusoppdatering» som beskriver deres forhold 

til Gud akkurat nå.  

UKENS BØNN: «Kjære Gud. Hjelp meg å dele med andre min kjærlighet til deg. Amen.» 

INN 
Finn fokus innover. Lytt til / se på siste samtale fra podcasten. Les teksten fra Apg. og reflekter sammen. 

• Integritet handler om å handle etter sin overbevisning uten at dette går på bekostning av opparbeidet tillit. 

Hva synes du om måten Paulus går frem på i sin tale til Areopagos-rådet? 

• Hvorfor tror du punktet om Jesu oppstandelse vekker så sterke reaksjoner? 

• «På torget snakket han hver dag med dem han traff der». Hva er det Paulus søker å oppnå med å være på 

torget? Hvordan fungerer sosiale medier (SoMe) på samme måte? 

• På hvilken måte har de som vil nyte livet («epikureere») og de som vil prestere («stoikere») innflytelse i 

din hverdag? På hvilken måte kan disse verdiene også ha innflytelse på det kristne livssynet?  

• Hvor bevisst er du på at dine statusoppdageringer på SoMe sier noe om dine verdier og livssyn?  

• Paulus forkynner at troen er altomfattende, dels ved at Gud omslutter oss med sin kjærlighet og dels ved 

at det får konsekvenser for vårt liv. Hva tiltar deg mest av disse to definisjonene? Hvorfor er det slik? 

UT 

Finn fokus utover. Vi bygger ikke kirke, vi bygger lokalsamfunn. Den lokale samfunnsutviklingen 

skal være en integrert del av selve menighetsarbeidet. Hvordan opplever du din menigheten sin 

innvirkning på lokalsamfunnet? Ser du kimen til integritet mellom lokalsamfunn og kirke, eller 

finner du et uttrykk for kollisjon og avstand?  
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Da begynte de å synge 

lovsanger 

LES  

teksten langsomt,  

gjerne flere ganger 

 

OPPDAGELSER  

i teksten. Noe viktig, 

noe vanskelig, noe 

verdt å huske? 

 

GJENSKINN  

i mitt liv. Hva vil du vite 

mer om? Hva kan du 

gjøre? 

 

GJENSVAR 

Dette vil jeg si  

til Gud nå 

 

Ukens samtalestarter:  Prøv å finne et eksempel på en vanskelig situasjon du har vært i, som 

snudde seg til noe godt! Hva gjorde du i situasjonen? Gjorde Gud noe? 
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OPP 
Finn fokus oppover. Her kan dere spille lovsang og gi tid til stillheten. Da kan du bli minnet på noe som kan 

være til oppbyggelse for den andre. Ta en runde hvor dere takker Jesus for alt det gode dere har i livene deres. 

Takk for menigheten, takk for landet vårt og takk for det Jesus har gjort for oss.  

UKENS BØNN: «Kjære Gud. Takk for at du viser oss veien til ekte glede. Amen.» 

INN 
Finn fokus innover. Lytt til / se på siste samtale fra podcasten. Les Apg teksten og reflekter sammen. 

• I fengselet begynner Paulus og Silas å synge lovsanger. Hvilken sang hadde du sunget i en slik situasjon?  

• Slavekvinnen med spådomsånden visste hva Paulus og Silas drev på med, men hadde ikke eierskap til   

deres oppdrag. Hvorfor tror du Paulus reagerer negativt på det hun roper etter dem? 

• Selv etter behandlingen de hadde fått synger apostlene lovsanger i fengslet. Hva sier det om deres        

eierskap til det kristne budskapet? 

• Vi lovsynger ikke for å flytte opp i Guds himmel, men for å invitere Gud ned dit vi er. Av og til kan noen 

oppleve lovsang som en påtvunget handling de ikke er klare for. Hvordan opplever du lovsangen i din     

menighet? 

• Tro er ikke en problemfri tilværelse. Frelsen i Jesus Kristus er like virkelig selv om vi er bundet fast.  

Hvordan kan denne fortellingen lære oss fundamentet for sann tilbedelse?  

UT 

Finn fokus utover. Vi bygger ikke kirke, vi bygger lokalsamfunn. Når menn og kvinner 

holder sammen og finner styrken i fellesskapet, har de mulighet til å påvirke sine   

lokale omgivelser. De tar eierskap og selvstendig initiativ istedenfor å identifisere seg 

som offer for vanskelige omstendigheter. Hvordan kan historien om Paulus og Silas i 

fengselet være et uttrykk for dette? 
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Gruppedynamikk i en kristen smågruppe kan være viktig å tenke litt over og snakke om. 

Pedagogikken OPP — INN — UT ønsker å favne tre hovedmomenter av ønsker i en gruppe; 

lytte til lovsang og be for hverandre; lære mer om Jesus og utforske Bibelen; samtale om 

livet og troens relevans i hverdagen. Spørsmålene som er stilt i dette heftet er ment som 

en hjelp til samtalen. Det viktigste er ikke å rekke over alle spørsmålene, men at gruppa 

blir et møtte med den oppstandne Jesus. For de aller fleste tilfører gruppene noe vesentlig, 

både opp i relasjon til Gud, inn i det kristne fellesskapet og ut i lokalsamfunnet. 

Uansett hva som er grunnen til at du er med i en smågruppe, kan det være viktig å finne 

ut av hvordan du stiller deg til åndelig vekst. La det ikke være et mål å bli værende på  

stedet hvil med troen din. I gruppa inviteres du til å vokse. Det innebærer bl.a. å dele av 

deg selv og utforske nye sider ved kristenlivet som til nå har vært ukjent for deg. 

 

«Bønnen og sjelesorgen er to livsviktige utløpskanaler som venter på fortellingen min. I den     

usensurerte samtalen med Gud og hos en lyttende sjelesørger eller åndelig veileder kan jeg sette 

ord på skuffelser, sorg og sinne. Først når de vanskelige følelsene får ord, kan mitt indre kaos    

begynne å få form og struktur, og dermed danne et indre overblikk over landskapet.»  

Magnus Malm, Fri til å tjene, Verbum, 2019 

 

Vi er alle underveis. Spørsmålene på de to siste sidene er stilt for å invitere deg til      

innsikt. Du kan notere rett i heftet eller på telefonen, litt nå og da. På leit etter svar kan 

det være fint å samtale med en du har tillit til; en nær venn, ektefelle eller presten i kirka. 

Poenger et ikke å sette deg i bås, men å åpne opp en mulighet for utvikling for deg. En  

åndelig veileder eller din egen smågruppe skal også være et trygt sted å samtale om din 

troshistorie. Men alt er ikke til for å deles. Derimot kan dine erfaringer være et verktøy av 

Gud i hans rike. Del dine tanker med Gud i bønn, og legg det du arbeider med åpent fram 

for ham. Lykke til! 
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1. Jeg vet hva som motiverer meg i jobben min 

2. Jeg ber jevnlig for mine kollegaer  

3. Jeg ber jevnlig for de jeg er leder for  

4. Jeg møter jevnlig andre for å spise, lese, dele og be 

5. Jeg prioriterer hvile og vet hva som gir meg overskudd  

6. Jeg er klar over hva som er mine ressurser  

7. Jeg har oversikt over min egen troshistorie  

8. Jeg møter jevnlig en person til åndelig veiledning 

9. Jeg evaluerer mitt åndelige liv og skriver jevnlig opp          

utvikling, lærdom, bønnemner og bønnesvar  

10. Jeg vet hvordan jeg kan gi videre mine erfaringer til andre 
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1. Vitnesbyrdet: Historien om hvordan du fikk et forhold til Jesus 

I. Hvordan var mine foreldre sitt forhold til kristen tro og kirkeliv?  

II. Hvor fikk jeg høre om Jesus i min oppvekst? 

III. Hva husker jeg som viktige troserfaringer fra barndommen til i dag? 

IV. Hvorfor kan det hende at troen min var mer lidenskapelig da jeg var yngre?  

 

2. Erfaringen: Historien om hva Gud har lært deg gjennom... 

V.  opplevelser i naturen og skaperverket  

VI.  konkrete bibelfortellinger eller –tekster som har betydd mye for meg 

VII. oppturene: mestring, hverdag, seire, gleder, nådegaver eller utrustning  

VIII. utfordringene: problemer, kriser, nederlag, skuffelser, sorg eller sykdom 

IX.  perioder i livet jeg måtte vente på bønnesvar og da Gud virket fjern 

X.  familie, venner eller menighet 

3. Lidenskapen: Dette er hva jeg opplever Gud har kalt meg til og dannet meg for 

—> 

4. De gode nyhetene: Dette er hvor jeg opplever Jesus sender meg 

—> 
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