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Back to the roots - Apostlagärningarna
Plötsligt uppfylls rummet: Guds eld fördelar sig på var och en av dem. Alla fylls av helig
Ande och börjar tala med ord som Anden inger dem. De som förut låste in sig öppnar upp
och Petrus, han som svikit, övervinner inte bara sitt svek; försonad och brinnande träder han
fram. Frimodig och kristallklar. Det blir starten till en rörelse som ännu pågår, som
fortfarande väcker och berör.

Guideline för deltagare
Under 2019 kommer Pingst i Umeå att vandra igenom hela Apostlagärningarna, i stort
sätt i kronologisk ordning. Vi söker vi andlig vägledning i trons rotsystem. Varje söndag
kommer att knyta an till en viss text och ställa en hel del utmanande frågor. Detta för att
tränga lite djupare och låta Guds ord beröra livet. Vi speglar oss själva i berättelsen och
öppnar upp för den kraft som förvandlade människor och samhällen, som gav mening och
hopp till en hel värld.
Apostlagärningarna är berättelsen om livet efter Jesus - på jorden. Lärjungarna förstod
inte riktigt vad poängen var när Jesus sa att han skulle lämna dem. Hur skulle det klara sig
utan Jesus? Vad kunde vara bättre än Jesus? Ingen! Det är då Jesus börjar undervisa om
Anden. Om vattnet som skulle bli en källa i dem, som skulle släcka törsten och ständigt flöda
genom livet som en mäktig kraft. “Ni kommer både våga bryta isoleringen och få kraft att bli
vittnen inför hela världen”, menade Jesus. Det verkade så stort och så mäktigt, men de ju
var så få. Bakom stängda dörrar. Osäkra. Rädda. Ändå gjorde de som han sa. Väntade på
hjälpen som skulle komma. De väntade på Hjälparen.
Berättelsen om dagarna som gick i väntan på dopet i Anden är en viktig del i förståelsen av
kristen tro. Gud kommer inte alltid på en gång. Men han kommer alltid som han lovat, förr
eller senare, men aldrig för sent. Detta skrivet i ljuset av Jesu uppståndelse. Inte ens döden
hindrar Guds återkomst.
Apostlagärningarna blir därför en slags guidline i hur vi som enskilda och hur vi
gemensamt kan följa Jesus och bygga kyrka och samhälle tillsammans.
Hoppas du vill vara med och låta berättelsen få liv i ditt eget liv, i vår värld och i vår tid!
Umeå 2019-01-18
Ulf Sundkvist pastor och föreståndare
Not: Nedan en guideline för deltagare och aktuella teman
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Guideline:
●
●
●

●

Läs igenom aktuell text, helst hela kapitlet så att du får sammanhanget.
Var med på Gudstjänsten där texten bearbetas genom predikan, sång och bön
I hemgrupperna kommer vi ta upp frågor och samtal om hur berättelsen berör oss,
våra liv, vår kyrka och vårt samhälle. Är du inte med i en hemgrupp kan du anmäla
intresse på hemsidan eller i Infodisken i kyrkan!
På hemsidan ser vilken text som är aktuell

Teman - (Datum för tema se hemsidan)
1. Apg 2:14 “Då trädde Petrus fram”
Genom berättelsen om Petrus introduceras apostlagärningarna
2. Apg 1:8 “Från Jerusalem till Rom”
Om en tro som funkar både hemma och borta
Om visionen om en förvandlad värd som börjar med ett förvandlat liv
3. Apg 2:1-4 “Andens dop”
Om att bli helt uppfylld och omsluten av Guds Ande
4. Apg 2:37-41 “Omvändelse och dop”
Vad vänder vi oss till och ifrån?
Varför får dopet så stor betydelse?
5. Apg 2:41-47 “På fyra ben”
Fyra grundstenar som den första församlingen byggde på
6. Apg 3:1-10 “Vad jag har det ger jag dig”
Att fokusera på det vi har och våga dela det.
7. Apg 4:1-22 “Vi kan inte tiga”
När tron på Jesus ifrågasätts av etablissemanget. Vem är vår primära lojalitet?
8. Apg 4:23-31 “Att be tillsammans”
Om styrkan i den gemensamma bönen. När församlingen prövades samlades man
sig. Hur bad man och vad bad man om? Vad blev följden
9. Apg 5:1-16 “Hyckleri och gudsfruktan”
Ananias och Safira är en allvarlig berättelse om hyckleri
Om faran visa en sak men vara en annan. Vad hyckleriet gör med människan och
varför vi frestas att spela en roll
10. Apg 5:17-42 “Glädje i svåra stunder”
Apostlarna var märkligt nog glada när de förnedras för sin tro.
Hur är det möjligt? Vad gjorde deras glädje med omgivningen?
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11. Apg 6:1-7 “Ledarskap”
Om vikten av goda ledare och vad som kännetecknar en god ledare
12. Apg 6:8-7:60 “Den första martyren”
Stefanos: Hur försvarar man evangeliet? Om apologetik
13. Apg 8:4-25 “Evangeliet är samhällspåverkande”
En förvandlad stad. Hur påverkas en stad om människor kommer till tro?
14. Apg 8:26-40 “Förstår du vad du läser?”
Om att dela evangeliet med en sökare
15. Apg 9:1-30 “Gudsmöte”
I ljuset av Paulus omvändelse. Olika delar på den andliga resan till tro på Jesus
16. Apg 10:1-48 “Hur leder Gud oss?”
Om Guds ledning och hur väcks tron till liv
17. Apg 11:1-30 “Inte bara för Judar”
Nu har evangeliet lämnat Jerusalem, nått Samarien och nu även utanför Israel,
Libanon Syrien och Antiokia. Det når också hedningar
Om hur evangeliet kan röra sig in i nya kulturer
18. Apg 12:1-24 “Motstånd och seger - samtidigt”
Tron på Jesus befriar oss från synden, men inte får alla svårigheter.
Om hur vi kan behålla segern när tron sätts på prov.
19. Apg 13:1-3 “De första missionärerna”
I Antiokia bekräftas de första missionärerna av en lokal församling som ber och tar
ansvar för dem. Hur gick det till och vad kan vi lära?
20. Apg 13:4-14:28 “Missionsstrategi”
Vad förkunnade man, till vem och i vilken ordning? Varför blev missionen
församlingsbaserad?
21. Apg 15:1-35 “Församlingsmöte”
Hur löste man stora strategiska och teologiska frågor?
Om betydelsen av att komma överens
22. Apg 15:36-41 “Konflikthantering”
Paulus och Barnabas
23. Apg 16:1-15 “Evangeliet till Europa”
Andra resan:
Om hur Gud leder oss, öppnar och stänger dörrar.
Notera hur Paulus injuder Timoteos att vara med på resan. Arbeta inte ensam.
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24. Apg 16:16-40 “Vad ska jag göra för att räddas?”
Motstånd igen. Om att vinna sin “fångvaktare”.
25. Apg 17:16-34 “Alla har en Gud”
När Paulus kommer till Aten ser han att de är religiösa, men utan trygghet. Trendiga.
Hur förkunnar han evangeliet i en grekisk och religiös kontext?
26. Apg 18:1-22 “Var inte rädd”
När Paulus kommer till Korint blir han rädd. Även en apostel kan bli rädd.
Om rädsla och vad rädsla kan göra med oss och hur Gud vill hjälpa oss
27. Apg 19 “Framgång”
Tredje resan
I Efesos ser vi återigen hur viktigt Andes dop är. Det kopplas till dopet i vatten och
förbön. Människor frälsta. Det sker under. Ondskan utmanas offentligt. Hela staden
påverkas av evangeliet. Men hur definieras framgången? “Guds ord hade framgång”
28. Apg 20:17-38 “Herdar för jorden”
Om att överlämna till nästa generation och några viktiga råd
29. Apg 21:1-36 “Att profetera”
Agabos profeterar genom att ta Paulus bälte och binda sina händer och fötter. En
profetisk handling. Det ger Pauls ett val. Ska han välja fångenskap för evangeliet
eller en enklare väg? Både sättet att profetera och möjligheten att välja är intressant.
30. Apg 22-28 “Att stå för sin tro”
Apostlagärningarna avslutas med att Paulus hela liv och tro ifrågasätts av folkets
religiösa och sekulära ledare. Då hänvisar Paulus till sin egen berättelse, till
skrifterna och till det förkunnelsen resulterat i. Varför viker han inte ner sig? Och vem
vinner på hans fångenskap?
31. Apg 27 “Med Jesus i båten”
Resan mot Rom blev strapatsrik. Skeppsbrott. Trots fångenskap tänker Paulus inte
bara på sig själv utan också på sina fångvaktare. Livet med Jesus är inget vaccin
mot svårigheter. Alla drabbas. Men Gud är med oss i stormen.
32. Apg 28 “Fånge men ändå fri”
Äntligen nådde Pauls sitt mål; Rom. Med bevarad tro och oskadat hjärta.
Hur bevarar man sitt hjärta rent och oskadat

