Studieplan till
Anders Sjöberg:
HELA VÄRLDEN VÄNTAR
En guide till Apostlagärningarna

Grundtanke
Att en grupp tillsammans studerar Apostlagärningarna och samtalar om frågor som blir aktuella
under läsningen. Utgångspunkten bör vara den egna församlingsgemenskapen och vad man vill med
den. Genom att se hur de första kristna levde och vad Gud gjorde genom dem, kan gruppen få nya
perspektiv på kyrkan här och nu.
Studieboken används som en referensbok och uppslagsbok, speciellt kapitel 1-4. Kapitel 5 och de
följande kapitlen är det som huvudsakligen hjälper oss in i texten.
Träff 1: FRÅN FÖRVIRRING TILL FÖRVÅNING
Läs Luk. 24:36 – 49 som en ”dörröppnare” till Apostlagärningarna
Om
•
•
•
•
•

De rädda och förvirrade lärjungarna
Den uppståndne Jesus mitt ibland dem
Hur Han öppnade deras ögon så att de kunde förstå skrifterna
Budskapet som ska förkunnas: Vad? För vem? Av vem?
Varför de inte fick sätta igång genast

Samtala om er egen församling/grupp. Beskriv den med en bild eller en känsla. Vilka är med?
Vad är det som är bra? Vilka är de största behoven?
Läs Anders Sjöbergs förord till sin bok och fundera på vad ni vill med att läsa denna bok och
Apostlagärningarna.
Be tillsammans
Kom helige Ande och fyll oss, led oss in i Ordet och ut i tjänsten
Till nästa gång:
Fråga:

Hela världen väntar – på vad då?

Läs

Apg 1
Jes. 49:6
Inledning sid. 13 – 15
Kap. 5 ”Berättelsen i Apostlagärningarna s. 45 – 50
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Träff 2:

HELA VÄRLDEN VÄNTAR – PÅ VAD DÅ?

Läs

Apg 1
Jes 49:6

Tiden mellan Jesu himmelsfärd och hans återkomst brukar ibland kallas för ”missionens tid”. Att Gud
ville rädda människor ”till jordens yttersta gräns”, ”över hela jorden”, var inte en självklarhet för
Israels folk. Vi ska i vår läsning av Apostlagärningarna se vad som hände när lärjungarna vittnade om
Jesus, men också det motstånd som budskapet väckte.
Samtala om
a) Lärjungarnas fråga och Jesus svar i Apg 1:6-8. Vilket är budskapet? Vem ska vittna?
Var? När?
b) Utvecklingen från ”en nationell judisk folkgemenskap till en internationell kristen
församling”. Hur var det från början? När förändrades det? (en en fråga som vi får
anledning att komma tillbaka till)
c) Hur ser vi på Israel idag och dess plats i frälsningshistorien? (eftersom detta är en
fråga som är svår, be om ödmjukhet och vilja att lyssna till varandra och till Ordet)
Avsluta med att meditera över Symeons lovsång i Luk. 2:29-32
Be tillsammans
Till nästa gång
OM ETT BUDSKAP MED KRAFT TILL FÖRÄNDRING
Läs Apg 2-5
Sjöberg sid. 50 – 54 och för den som orkar sid. 75 – 90
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Träff 3:

ETT BUDSKAP MED KRAFT TILL FÖRÄNDRING

Läs

Apg 2 – 5
Sjöberg sid. 50 – 54 och ev. sid. 75 – 90

Samtala om
a) Den förkunnelse vi får i vår församling och några av talen i Apg 2 – 5
Se på innehållet i budskapet. Vad är kärnan?
• Jesus – vad betonar man mest?
• Den helige Andes plats
• Gamla Testamentet – hur använder man det?
b) En gemenskap som höll samman.
Läs Apg 2:42-47 och 4:32 – 37 och samtala om vår gemenskap i vår församling

Be tillsammans
Till nästa gång
GRÄNSÖVERSKRIDARE: Stefanos och Filippos
Läs Ag 6 – 8
Sjöberg sid. 54 – 58
Om hur den judiska gemenskapen öppnas för andra folkgrupper
Om hur budskapet om Jesus är på väg att spränga gränser
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Träff 4:

GRÄNSÖVERSKRIDARE

Läs

Apg 6 – 8
Sjöberg sid. 54 – 58

Idag handlar det om
-

Hur den judiska gemenskapen öppnas för andra folkgrupper
Hur budskapet om Jesus är på väg att spränga gränser

Se på
1. Stefanos
- Varför valdes han till medhjälpare? Hur valdes han? (Jämför med hur Josua valdes till
efterträdare till Moses i 4 Mos. 27:15 ff) Hur beskriver han sitt folks historia? Vad är det som
gör åhörarna ursinniga?
- Samtala om ”den snäva judiska exklusivism som var rådande på hans tid”. Hur bemötte
Stefanos den i sitt tal?
2. Nikolaus
den sist uppräknade av medhjälparna. Hur kan man här se en första antydan om ”alla de
hedningar som snart skall komma att inlemmas i gudsfolket”?
3. Filippos
- Tänk på hur judarna i allmänhet såg på Samarien och vad Filippos gjorde där. Vilket stöd fick
han av sina apostlakamrater i Jerusalem?
- Samtala om Filippos sätt att få kontakt med den etiopiske hovmannen
Samtala:
a) Hur överskrids och ifrågasätts statsgränser och nationsgränser i vår text?
b) Vilka grupperingar finns det på er ort? Hur ser de på varandra? Vilken bild tror ni att
andra ”grupper” har av den kristna församlingen/gruppen?
c) Finns det beröringspunkter grupperna emellan?
d) Arbetar församlingen med att överskrida gränser?
Be tillsammans
Till nästa gång
ÖPPNADE ÖGON
Läs Apg 9 – 11:18 om Petrus och Paulus
Sjöberg sid. 59 – 61
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Träff 5:

ÖPPNADE ÖGON

Läs

Apg 9 – 11:18
Sjöberg sid. 59 – 61

Idag handlar det om Paulus och Petrus, som båda fick vara med om omtumlande möten, som
öppnade deras ögon så att de fick nya värderingar. Det kanske helt enkelt var fråga om individuell
ledarträning?
1. Paulus som också, liksom lärjungarna, fick möta den uppståndne och levande Jesus. Ett möte
som fick konsekvenser!
Samtala om
- Paulus omvändelse. Från vad? Till vad?
- Hans kallelse till tjänst. Han var utvald till Herrens redskap – till vilka?
- Reaktioner från hans gamla vänner, i Damaskus, i Jerusalem, bland grekisktalande judar?
2. Petrus, ledaren i lärjungakretsen, klippan, som kyrkan skulle byggas på (Matt. 16:18)
- Vad var det som Petrus fick lära sig av de syner som han och Kornelius hade?
- Hur beskriver Petrus Jesus för ”hedningarna” i Kornelius hus?
Denna berättelse handlar om ett budskap som ständigt överskrider gränser.
Samtala om
Bön

Den helige Andes plats i berättelserna om Paulus och Petrus
Hur utrustades de för sitt ledarskap i församlingen?
Har vi satt några ”stängsel” omkring evangeliet? Hur ser de ut i så fall?
Kom helige Ande och fyll oss
Gör oss lyhörda för din kallelse
Och beredda att gå dit du sänder oss

Till nästa gång:
DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN VÄXER FRAM
Läs Apg 11:19 – 15
Sjöberg sid. 61-64
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Träff 6:

DEN VÄRLDSVIDA KYRKAN VÄXER FRAM

Läs

Apg 11:19 – 15
Sjöberg sid. 61-64.

Här i staden Antiokia (se kartan längst bak i Bibeln) var det som lärjungarna för första gången fick
heta kristna. Här grodde fröet till vad som skulle växa fram – en kyrka med ett ärende till hela
världen. ”Guds ord fortsatte att sprida sig och tillväxa” (12:24). Vad var det som skedde? Vad kan vi i
vår tid lära av de första kristna?
Samtala

om de olika punkterna utifrån situationen i er egen församling

1. ”Var och en efter sina tillgångar” (11:29) delade de sina resurser när de hörde att en stor
hungersnöd skulle komma.
2. ”Efter fasta och bön lade de sina händer på dem och skickade iväg dem” (13:2-3) och Paulus
och Barnabas var redo för sin första ”missionsresa”.
3. ”Vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike” (14:22) Läs om Jakobs
bror som halshöggs och Petrus som greps i kap. 12.
4. Trons dörr öppnad också för hedningarna. Hur öppen är den idag?
5. Oenighet utreds (kap. 15)
Hur skulle icke-judar förhålla sig till Mose lag, t.ex. omskärelsen? Det var en fråga som
skapade oenighet i den första församlingen. Hur tog de tag i frågan?

Avsluta med att meditera över det goda budskapet i Apg 14:15-17
Kan samma uttryck och tankegång användas för vår tids människor?
Bön tillsammans
Till nästa gång:
MÖTESPLATSER
Apg 16 – 20
Sjöberg sid. 64 – 48, samt kap. 7 om teologin i Apg. Sid. 91 - 99
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Träff 7:

MÖTESPLATSER

Läs

Apg 16 – 20
Sjöberg sid. 64 – 48, samt kap. 7 om teologin i Apg. Sid. 91 - 99

OM olika ställen att möta människor med det glada budskapet
•
•
•
•
•
•

Böneplats
Fängelse
Synagoga
På torget
Sadelmakeri
Föreläsningssal

Samtala om
-

Vilken strategi/anknytningspunkt Paulus använde sig av vid dessa olika mötesplatser
Vilken reaktionen blev
Vilka arenor är det som vår församling främst arbetar på
Kan vi lära oss något av Paulus ”att anknyta och anpassa budskapet till den situation, de
omständigheter och den kultur vi befinner oss i”? (Sjöberg s. 67)

Fundera på
-

ordet ”måste” i Apg. 19:21, som Lukas använder mer än 40 gånger i sina två skrifter
(Sjöberg s. 91 – 95)
hur budskapet om Kristus förmedlades av Paulus
teologin i Apostlagärningarna. Vem är det som handlar? Vems ”gärningar” är det fråga om?

Avsluta med att läsa Paulus avskedstal till de äldste från Efesos i Apg 20:17 – 35

Till nästa gång:
ATT GE SKÄL FÖR SIN TRO
Apg 21 – 26
Sjöberg sid. 101 – 112
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Träff 8:

ATT GE SKÄL FÖR SIN TRO

Läs

Apg 21 – 26
Sjöberg sid. 101 – 112

Kos, Rhodos och Cypern – för vår tid omtyckta semesterorter. Berättelsen i Apg 21 bär drag av ett
nutida resesällskap, som efter fantastiska gemensamma upplevelser tar farväl av varandra. För
Paulus var en resa slut – då budskapet om Jesus för första gången fördes ut över världen. En annan
resa – upp till Jerusalem – skulle till att börja, då han skulle ställas till svars för sin tro.
I vilka sammanhang är det aktuellt för oss i vår församling, för kyrkan i Sveriges land att försvara vår
tro, att ge skäl för den? Hur formulerar vi det viktigaste i det vi tror på? Vilket är vårt vittnesbörd i
dagens samhälle?
Fundera på

1. Vad anklagades Paulus för
a) av judarna?
b) av romarna?
2 Vilka grupper av människor som Paulus fick försvara sig inför i
Kap 22
folket
Kap 23
rådet
Kap 24
ståthållaren Felix
Kap 25-26
kung Agrippa
Vilken strategi använde han gentemot de olika åhörarna?

Samtala om nutiden:
Folkets hus

inför folket

Kommunfullmäktige

inför de styrande på plats

Rosenbad

inför regeringsmakten

På slottet

inför kungen

Om vi fick ”tillåtelse att föra vår talan” i de instanserna, vad skulle ni vilja anföra för försvar för den
kristna tron?
Avsluta med att läsa om Paulus uppdrag i Apg 22:14 – 16
Bön
Till nästa gång VAD ÄR DÅ MISSION?
Apg 27 – 28
Sjöberg s. 97 – 99, 113 - 123
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Träff 9:

VAD ÄR DÅ MISSION?

Läs

Apg 27 – 28
Sjöberg s. 97 – 99, 113 - 123

Missionsuppdraget som pulsen i den första kristna församlingens liv, ivern att nå fler med budskapet
om vad Jesus gjort, att gång på gång få tänka om, Anden som överraskar dem att spränga de gränser
för gemenskapen som de själva satt upp. ”Steg för steg upptäcker de att församlingen inte bara var
tänkt för judar; där skulle även samarier fogas in, liksom hedningar - greker och romare” (Sjöberg s.
114). Målmedvetenheten i uppdraget.
Under läsningen av Apostlagärningarna har den egna församlingsgemenskapen funnits med i
samtalet. Genom att se hur de första kristna levde och vad Gud gjorde genom dem skulle vi få nya
perspektiv på kyrkan här och nu.
Samtala om
1. Vilken relevans har Apostlagärningarna för oss idag?
- i vår församling
- för kristenheten i Sverige
2. Vad har vi lärt oss om mission i vårt studium av Apostlagärningarna?
3. Vilka utmaningar ser vi för kyrkan i det mångkulturella samhälle som vi lever i?
4. Hur vill vi i vår församling ”leva i mission”?

Bön

Kom helige Ande och fyll oss
Led oss in i Ordet och ut i tjänsten

Studieplan till
Anders Sjöberg:
HELA VÄRLDEN VÄNTAR
En guide till Apostlagärningarna

Översikt av studieplanen
Träff
1

Sjöberg sid.
9 – 11

Bibeltext
Luk. 24: 36-49

2

13 – 15, 45 – 50

Apg 1

3

50 - 54, 75 - 90

Apg 2 - 5

4

54 – 58

Apg 6 - 8

5

59 – 61

Apg 9 – 11:18

6

61 – 64

Apg 11:19 – kap 15

7

64 – 68

Apg 16 – 20

8

101 – 112

21 – 26

9

113 – 123

27 – 28

Rubrik
Från förvirring till
förvåning
Hela världen väntar
– på vad då?
Budskap med kraft
till förändring
Gränsöverskridare

Innehåll
Den egna församlingen
Mål med studiet
Vem ska vittna?
Var? När? För vem?
Förkunnelsen
Gemenskapen
Stefanos o Filippos
Judar och hedningar
Öppnade ögon
Paulus och Petrus
Ledarträning
Den
världsvida Delande, bön, lidande,
kyrkan växer fram
trons dörr öppnad
Mötesplatser
Olika sätt att möta
människor. Teologi.
Att ge skäl för sin Apologetik
tro
Målmedvetenhet
Vad är då mission?
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Nya perspektiv på kyrkan och vår församlings gemenskap här och nu. Det kan vi
får genom att se hur de första kristna levde och vad Gud gjorde genom dem.
Kom samman några stycken och läs Apostlagärningarna tillsammans! Anders
Sjöbergs bok ”Hela världen väntar” hjälper oss in i boken.

Ge oss mod att våga leva
Ge oss mod att våga älska.
Ge oss mod att våga bära
Ett bud om vår Gud och hans Son.
Ge oss kraft att kunna segra
Över allt som vill oss binda.
Ge oss kraft att kunna vandra
Den väg som du stakat ut åt oss.
Ge oss tro som övervinner
Allt det falska här i världen.
Ge oss tro att våga leva
Var dag hand i hand med Jesus Krist.
Ge oss någ att kunna lyda
Sanningen som inget skyler.
Ge oss nåd att verkligt äga
Din frid, o vår Gud, ja, allas Gud.
Kjell Janunger 1969. Psalmboken 785.

