
Kirken - Guds fellesskap

Denne serien av samlinger handler om kirken, korpset, menigheten som Guds fellesskap.

Samling 1: Ånd og samfunn (Apg 2)
 
Samling 2: Mirakler og tilgjengelighet (Apg 3)

Samling 3: Vitne og forfølgelse (Apg 4)

Samling 4: Død og Liv (Apg 5)

Oversatt med tillatelse fra ALOVE, The Salvation Army UK. 



Samling 1 
ÅND OG SAMFUNN

DU TRENGER
Bibelen, penner og ark. 

VELKOMMEN
Hva er det mest «ville» du har vært med på?
Hvilken gruppeaktivitet er den mest vanvittige du har deltatt i? (eks. konsert, fotballkamp, okseløp i 
Spania, vannballonkrig, osv)
Hvis vi som gruppe skulle gjøre noe morsomt og planlegge en kveld ute - hva kunne vi finne på 
sammen, som er (litt) grensesprengende?

TILBEDELSE
Skriv ned 3-5 ting som skikkelig overrasker deg om Gud – ting som du syns er helt ufattelig – noe Han er 
eller noe Han har gjort. Del det med hverandre.

HØRE
Les Apg 2 sammen.
• Hva tror du at de troende forventet skulle skje da de var samlet pinsedag? 
• Tror du at de forventet noe spesielt eller var det en dag som alle andre? 
• Hva forventer du skal skje når du går på gudstjeneste – i kirke – til bibelgruppe? 
• Har du en forventning om at Den hellige ånd vil være tilstede? 
• Hvorfor tror du at de troende fikk nådegaven å kunne tale i forskjellige tunger/språk? 
• Kan vi forvente det at skal skje på våre gudstjenester eller samlinger? 
• Har du noen ganger opplevd å være på et bønnemøte eller gudstjeneste, hvor ikke-troende/kirke- 
 fremmede ville tro at de kristne var sprø eller fulle? 
• Kan du oppsummere de viktigste poenger i Peters tale til folkemengden? 
• Hvorfor tror du at så mange valgte å bli troende akkurat denne dagen? Skjer slike ting i dag også?  
 Og hvor skjer det? Hvis ikke – hvorfor ikke?

Det står også at etter pinsedagen var det daglig noen som ble med i fellesskapet – hver dag kom nye til. 

• Hvorfor tror du at folk ble med i det nye fellesskap? Hva var det som tiltrakk dem? Hva kunne det  
 nye fellesskapet tilby som de ikke hadde fra før?
• Hvordan så dette nye fellesskapet av troende ut? Men andre ord – hvilke mennesketyper var en del  
 av fellesskapet? Og hva var viktig for dem som troende? Hva var grunnsteinene i deres fellesskap og  
 liv sammen? Hvordan skilte de seg ut fra ‘vanlige folk’? 
• Er beskrivelsen av deres fellesskap i Apg 2, 42-47 et ideal som det er umulig å leve opp til i dag? Kan  
 vi leve etter de samme prinsippene i vår postmoderne verden? 
• Hvordan ville det se ut i vår gruppe/det kristne fellesskapet om vi skulle leve etter de samme prin- 
 sipper i dag? Hva stopper oss fra å leve ut vår tro i et slikt fellesskap, hvis det er noe som stopper  
 oss?



Å være vitne
Husker du noen av de forslagene til grensesprengende gruppeaktiviteter vi snakket om til å begynne med? 
La oss planlegge å gjøre en av de ting sammen. Hvis/når andre spør oss hva i all verden vi holder på med, da 
skal vi gripe muligheten til å fortelle om bibelgruppen og Jesus.

GJØRE
Arranger en samling hvor vi spiser sammen hos en av oss denne uke/eller i nær framtid. 
Du kan også hvis du har lyst og anledning uoppfordret invitere andre i gruppen hjem på lunsj eller til mid-
dag. Etter maten kan dere bruke ti minutter på å lese en historie fra Bibelen sammen og snakke om den. 

Brukbare ressurser
Nettside: http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-9340641_ITM - an article on sacred 
meals and community identity
Nettsted: www.jacobswell.ca - A website of a beautiful community formed in the heart of a downtown slum.

Lederguide
Det virket som om at det nye fellesskapet var samlet for å be sammen, men de var også sammen for å finne 
beskyttelse. Det var fortsatt en risiko for at de kunne bli arrestert, til og med dømmes til døden for å være 
Jesu etterfølgere, så de var naturligvis redde. De visste ikke hva de kunne forvente – bortsett fra at Jesus 
hadde fortalt dem at de ville bli døpt med Den hellige ånd i Jerusalem, og at han ville sende dem en ‘rådgi-
ver’. Det er lite sannsynlig at de forventet tunger av ild skulle komme og sette seg på hodene deres.

De troende fikk tunger av ild slik at de kunne snakke forskjellige språk, for i Jerusalem var det mange folke-
slag til stede, og da kunne apostlene fortelle de gode nyhetene om Jesus Kristus til alle. Og det skulle raskt 
vise seg at budskapet ikke skulle begrenses til Jerusalem og jødene. 
Dette var et budskap for alle stammer og tungemål. ‘Tunger’/tungetale beskrives av Paulus i brevene hans, 
som en åndelig nådegave, men det er ingenting som taler for at vi skal forvente at mennesker taler i tunger 
hver gang vi samles for å tilbe Gud. 

Mennesket som lyttet og fulgte begivenhetene den første pinsedag ble overbevist om troverdigheten i deres 
budskap ved Den hellige ånds nærvær i de troende og overbevist av Peters ord, som talte direkte til dem 
gjennom deres forståelse av den hebraiske historie (stort sett alle i forsamlingen var jøder). Ting som dette 
skjer fortsatt i verden i dag, selv om vi i den vestlige verden ikke opplever dette som vanlig. Det er sjeldent 
at vi ser det i de kristne fellesskap i den vestlige verden.
 
Det nye fellesskapet/samfunn av troende holdt urokkelig fast ved apostlenes lære, måltidsfellesskap, bønn og 
fellesskap med hverandre. De møttes hver dag i templet og hjemme hos hverandre. De delte alt de hadde, 
og hver eneste dag var det flere som ble med i fellesskapet. 



Samling 2 
MIRAKLER OG TILGJENGELIGHET

DU TRENGER
Bibler

VELKOMMEN 
Har du noen gang følt at du ikke var velkommen et sted? Hvordan var det? Hvordan håndterte du det? 
Hvordan sikrer du at hjemmet ditt, bibelgruppen din, kirken din er et sted hvor mennesker føler seg vel-
kommen? At det er et sted for alle?

TILBEDELSE 
Les Apg 3,1-6. 
Hva har Gud gitt deg som du kan gi til andre i ditt lokalsamfunn og i din menighet? 
Peter og Johannes hadde ikke penger, men de hadde Guds ånd og kunne be om helbredelse for mennesker.
Hva har Gud gitt deg som du kan dele med andre i bibelgruppen/ditt fellesskap? 
Er det noen som kan synge en sang? Noen som er gode til å gi et ord til oppmuntring og trøst? 
Er det noen som kan be for noen som er syke eller såret? 
Kan du bruke de gaverne, de nådegavene, som Gud har gitt deg? 

Om vi gjør det, er vi med til å bringe ære til Guds navn.

HØRE
Les Apg 3,7-26.
Et handikap kan gjøre hverdagen veldig vanskelig, men hvordan tror du var å leve som handikappet i Palesti-
na i det første århundre? Vet du hva en handikappet mann ikke hadde mulighet til å gjøre på den tiden? 
Hva tror du at helbredelsen betydde for tiggeren? 
Hva kunne han gjøre nå, som han ikke kunne før? (Hvilket han gjør med det samme i vers 8)
Har du noen gang bedt for en tigger som egentlig ba om dine penger? 
Hvordan reagerer du vanligvis, når du møter mennesker som tigger penger? 
Hvorfor reagerte Peter og Johannes som de gjorde? 
Er vårt korps/bibelgruppe/lokalsamfunn/kirke et sted hvor mennesker finner helbredelse? Ikke bare på fysisk 
helbredelse, men er det et sted hvor menneskers fysiske, følelsesmessige, sjelelige og åndelige sår pleies og 
tas på alvor?
Er vårt korps/bibelgruppe/lokalsamfunn/kirke et sted hvor sårede mennesker blir sett og budt velkommen? 
Eller er sår og svakheter noe man skjuler i fellesskapet? 
Hvordan får Peter knyttet denne helbredelsesopplevelsen av tiggeren til Jesus? 
Hvordan tror du at de religiøse autoriteter reagerte på helbredelsen og Peters preken? 



Å være vitne
Hva hindrer andre i å bli med i bibelgruppen vår? Kan vi tenke oss til tre helt enkle og praktiske måter hvor 
at vi kan gjøre bibelgruppen mer åpen, tilgjengelig og velkommen for nye mennesker? (Uten at vi går på 
kompromiss med evangeliet). Tør vi prøve det ut og invitere noen med neste gang?

GJØRE
Det står i vers 12 at Peter så og grep muligheten til å fortelle om Jesus. 
Hvor mange muligheter har du hver dag til å fortelle andre om Jesus? 
Griper du anledningene? Benytter du de mulighetene Gud gir deg? Hvis ikke, hvorfor ikke? 

Skriv en liste over de gangene i løpet av de siste ukene hvor du hadde muligheten til å fortelle om Jesus og 
om Guds kjærlighet. Forbered deg selv på å gripe anledningen i ukene som kommer, og fortell neste gang vi 
samles hvordan det gikk.

Brukbare ressurser
Bok: “From Brokenness to Community” av Jean Vanier
TV-show: Heroes – forskjellige mennesker får uventede krefter for å kunne gjøre noe for verden.

Lederguide
Hvis man er født handikappet eller lam som mannen i historien er livet sjeldent enkelt, uansett hvilket sam-
funn man lever i. Den lamme tiggers situasjon betydde at det ikke var tillatt for ham å gå inn i Templet, fordi 
han var lam. Kun de uten handikap kunne oppholde seg i Templet, så han var praktisk talt utestengt fra de 
troendes fellesskap.

Ved å helbrede ham, gjenopprettet Jesus (gjennom Peter) ikke kun den lamme tiggers fysiske helse, men ga 
ham en plass i det åndelige fellesskap. Han går øyeblikkelig inn i Templet (sikkert for første gang i livet sitt), 
men gjennom Peter og Johannes er han allerede i Guds nærvær.

Peter og Johannes reagerte som de gjorde fordi de ikke kunne vende ryggen til. De hadde sett Jesus helbre-
de mennesker, og de visste at Den hellige ånd virket gjennom dem og i dem. Jesus hadde lovet dem at de 
skulle gjøre enda større ting enn Ham. Så de rakte ut en hånd i kjærlighet og tillit, og ga den lamme tiggeren 
hva de selv hadde fått fra Jesus Kristus.

Peter grep igjen muligheten til å fortelle om Jesus, idet han forklarte at han som jødene hadde avvist nå kun-
ne bringe helbredelse og gjenopprettelse til alle de som var blitt avvist og forkastet. 



Samling 3 

VITNE OG FORFØLGELSE
DU TRENGER 
Bibler og noe man kan bytte bort (varsles til gruppa i forkant av samlingen så folk kan forberede seg).

VELKOMMEN 
Ta frem det som du har med som du gjerne vil bytte bort. Bytt med noen som er til stede og hør om de vil 
ha noe av det du har, i bytte for noen av deres ting. Alle skal minst bytte en ting. Hvis de ikke har ting, som 
de vil bytte, så få dem til å bytte ‘tjenester’. Et smil, en klem, en invitasjon til middag kan lette byttes til en 
sang, en vits. Dette kan bringe med seg masse morskap. 

Etterpå skal alle dele en historie fra deres liv om ting de har hatt vanskelig for å gi bort eller dele med an-
dre. Er det ting i ditt liv nå som du ikke vil dele med andre? 

TILBEDELSE
Det kristne fellesskapet som beskrives i Apostlenes Gjerninger var et fellesskap hvor mennesker involverte 
seg i hverandres liv. Når en i fellesskapet led, led alle. Når en gledet seg, da gledet alle seg. Alle delte hva de 
hadde med de andre.

Er det noen i gruppen vår som lider? Del smerten med de andre i gruppen, og la gruppen hjelpe deg med å 
bære den smerten, be for deg og være sammen med deg i denne vanskelige tiden.
Er det noen i gruppen som har store gleder de gjerne vil dele? Del gleden og la oss prise og takke Gud 
midt i både lidelse og glede.
Er det noen som har behov som de gjerne vil dele? Kanskje det fins andre i gruppen som kan hjelpe deg 
med nettopp dine behov. 

HØRE 
Les Apg 4.
Hvorfor blir makthaverne, prestene og saddukeerne, så sinte på Peter og Johannes? 
Har de gjort noe feil? Hva er det autoritetene, makthaverne vil ha Peter og Johannes til å stoppe med? 
Hvis loven forsøkte å tvinge deg til aldri å nevne Jesu navn, hva ville du da gjøre? 
Ville du føle at du hadde et fellesskap i ryggen, som ville støtte deg i din beslutning?
Hvordan reagerer det kristne felleskapet på det Peter og Johannes forteller dem om makthavernes befalin-
ger?
Hvordan ville du reagere hvis noen du var glad i ble truet av myndigheter og makthavere? Hva ville du øn-
ske at dine kjære ville gjøre, hvis de opplevde forfølgelse?
Hva ønsker du at det kristne fellesskapet du tilhører ville gjøre når du opplever motgang og lidelser?   
Hvorfor tror du at dette kapittel avsluttes med en påminnelse om at alle de troende delte alt med hver-
andre? 
De første kristne levde i et intenst fellesskap hvor man delte alt, ja man solgte til og med huset sitt og delte 
inntektene. Hva tror du ville skje hvis du foreslo at man gjorde sånn i din menighet/ditt korps?



Å være et vitne 
Kjenner du noen uten for det kristne fellesskap, som lider og har det vanskelig. Ring til dem, skriv til dem, 
gjør noe for dem. Fortell dem at du ber for dem og så husk – be for dem.
Inviter noen med til bibelgruppe eller noe annet som skjer i korpset. Se etter muligheter for å dele din tro 
med dem. 
 

GJØRE
Er det noen i bibelgruppen eller din menighet/korps som du ikke har sett på lang tid? Besøk dem, gjør det 
klart for dem at du savner dem, og at du er deres venn. 

Brukbare ressurser
Film: Witness med Harrison Ford i et Amish samfunn
Tv-serie: Lost – en tv-serie om hvordan et fellesskap fungerer og hvordan man kan ødelegge et fellesskap/
samfunn. 
Bok: A Prisoner, and yet… by Corrie ten Boom.   

Lederguide
Makthavene og autoritetene ble sinte fordi Peter og Johannes forkynte om Jesus og Hans oppstandelse. Og 
samtidig gjør den mirakuløse helbredelse det umulig for dem å si at Peter og Johannes tar feil. Derfor truer 
de Peter og Johannes, forsøker å tvinge dem til ikke å fortelle om Jesus, men Jesu disipler lot seg ikke trykke 
ned. De var fast bestemte på at de måtte fortsette med å vitne sannferdig om det de hadde sett og som de 
anså for å være sannheten. 

Da de ble satt på fri fot, reagerer Peter og Johannes’ fellesskap ikke med lettelse over at de var uskadde 
(selv om de uten tvil var glade for at de var ok), men de reagerte med å tilbe og takke Gud. Det er utrolig 
viktig at de visste, at deres kristne fellesskap eksisterte for å tjene Gud og ikke dem selv. Det var deres an-
svar å tilbe Gud og være lydig mot Ham, også selv om det kunne koste dem livet. Kristne fellesskap eksis-
terer ikke for sin egen skyld. – hvis de gjør det, er det ikke lenger kristne fellesskap. De er til på grunn av 
Kristus og fordi han vitnet om Gud og vi må gjøre det samme.
 
Kapitlet slutter med å understreke viktigheten av å dele. Dette er en påminnelse om hva det betyr å være 
et fellesskap, som tilhører Kristus. Det kan ikke være noen favoritter i et slikt fellesskap. Ikke grådighet og 
egoisme. Fellesskapet må være et bilde på Kristi karakter og natur hvis vi skal vitne om Jesus.



Samling 4 

DØD OG LIV
DU TRENGER
Bibler, pute, penn og papir.

VELKOMMEN 
Lek en assosiasjonslek. En begynner med et helt vanlig ord og denne personnen skal ha en pute i fanget. 
Den som sitter ved siden av, skal si et ord som de tenker på, når de hører det første ord. Den ved siden av 
igjen skal da si det ord de tenkte på da de hørte det nye ord osv. Så langt vi kan ta det som mulig. Det må 
gjerne gå fort. Eks. And, vann, drikke, melk, ku, kjøtt, osv. Når noen tenker for sakte eller sier noe som er 
sagt før, begynner vi forfra med nytt ord (den som begynte slår dem med puten). Bytt på å begynne leken.

Etter leken, snakk sammen om dette:
Hva er den mest alvorlige konsekvensen du har måtte se i øynene pga. noe du har gjort? Hvordan håndter-
te du det? 

TILBEDELSE
Jesu navn er et mektig navn. Alle skal skrive ned 10 ting de tenker på når de hører navnet Jesus. Del tankene 
etterpå og bruk det senere som tilbedelse til Jesus, når vi ber til slutt.

HØRE 
Les Apg 5 sammen. 
Hvilken stor synd hadde Ananias og Saffira begått?
Å dø ved Guds hånd er en ganske alvorlig konsekvens av handlinger man har gjort. 
Hvorfor tror du at de døde? Kan vi forvente at alle løgnere og mennesker som ikke vil dele med deres 
kristne fellesskap vil eller/og burde bli drept av Gud? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Hvorfor var det viktig for de nye troende at de møttes hver dag? Burde vi møtes i kirken eller bibelgruppen 
hver eneste dag?

Tror du at de jødiske forfølgelsene av de nye troende/de kristne hadde noen innflytelse? Oppnådde de noe 
ved å forfølge de kristne?
Hva var det som holdt dette nye kristne fellesskapet sammen midt i denne voldsomme forfølgelsen?
Hva bør vi gjøre hvis vi opplever forfølgelse som kristent fellesskap? 



Å være vitne
Snakk om hvordan vi som fellesskap kunne bli bedre til å dele. Hvordan kan vi gjøre oss mer avhengig av 
hverandre og samtidig styrke fellesskapet? Burde vi ha et felles bibliotek av bøker, musikk, film? Burde vi 
spise sammen oftere? Burde vi dele bilene våre med hverandre? 

Ved å dele med hverandre og på den måten leve enklere så kunne vi bli et vitnesbyrd for resten av verden 
om fellesskap, kjærlighet, tillit – et liv sammen som kommer fra det å dele Guds Ånd med hverandre. 
Kan vi lære noe av det med å dele?

GJØRE
Hva ville skje hvis vi hadde navnet ‘Jesus’ på oss hele uken? Hvis du hadde hans navn på din t-skjorte, skre-
vet på din hånd eller fikk det tatovert på panna di, tror du at du ville bli forfulgt? Har vi mot til å prøve å se 
hva som skjer? Hvordan kan vi ha navnet Jesus på oss en hel uke?

Brukbare ressurser
Film: Romero – Beretningen om en katolsk fredsaktivist som opplevde stor forfølgelse
Bok: Irresistible Revolution av Shane Claiborne

Lederguide
Ananias og Saffira skjulte en sum av deres penger fra fellesskapet og fra Gud og samtidig så løy de om det. 
De ødela tilliten i det nye kristne fellesskap og det å ødelegge tilliten kunne også potensielt ødelegge hele 
fellesskapet og deres mulighet for å representere navnet Jesus Kristus. Deres død var en veldig alvorlig 
konsekvens og ikke en målestokk for hvordan all synd burde bli straffet her på jorden (selv om all synd i 
ytterste konsekvens kan føre til død). Denne hendelse var et eksempel på hvor seriøst Gud tok dette nye 
fellesskapet av troende i hans rike. Samtidig ville Gud vise hvor farlig og ødeleggende slik synd kunne være 
hvis Han tillot det å være en del av fellesskapet. 

De nye troende møttes hver dag fordi de var en viktig del av hverandres liv, og fordi de trengte hverandre 
i en hverdag som var preget av forfølgelse og vanskeligheter. De var også de første som skulle modellere 
hvordan dette nye fellesskapet av nye troende skulle se ut, hvordan det skulle utvikle seg, vokse; hvordan 
fellesskapet skulle bli dypere og hvordan de skulle stå imot utfordringer og forfølgelse. Der er ikke noen 
fast regel for hvordan eller når eller hvor ofte man skal møtes, men kristne fellesskaper bør være involvert i 
hverandres liv og hverdag på en ekte, meningsfylt og nærværende måte. 

Forfølgelsen ga de første kristne fellesskap flere muligheter for å tilbe Herren og sementerte også deres 
forpliktelse til hverandre og til Kristus. På samme tid var det en klippefast tro på Jesus Kristus som bevarte 
fellesskapet midt i forfølgelsen. Kristus var det eneste som betydde noe for dem og de gledet seg når de 
måtte lide for Ham. 


