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ApG 14,8-10

ApG 19,11-12

En opfyldelse af Mark 16,15-18:

Samtale-ark.    Paulus video 4: Mirakelmager & Magtesløs

ApG 13,4-12

ApG 19,5-7

ApG 28,3-6

ApG 14,3:

2 Tim 1,15: bekymringen for alle menighederne

Menigheden i Korint: krisefyldt kærlighed:  

Selvbilledet: 1 Kor 15,8-10

2 Kor 12,1-21,  1 Kor 2,1-5, 2 Kor 10,1

Oplever I, at Gud også i dag bekræfter sit ord om nåde med tegn og undere?

Samtaleoplæg: 

Har du oplevet at have en torn i kødet - eller måske en sten i skoen?

2 Kor 11,23-30

Hvad mon mennesker har tænkt om Paulus, når de så disse tegn og undere? 

Hvordan hjælper vi os selv og andre til at have den slags selv-billede?

Hvordan tilretteviser man i kærlighed, så det mærkes som kærlighed?

Hvordan er et sundt kristent selv-billede?

Hvad positivt kan Gud give os og andre gennem torne og sten?

Hvordan kan en forkynder skygge for Jesus?
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2 Kor 5,14-21: Kristi kærlighed drev dem ud med budskabet om Kristus!

Teams:

* Først jøderne og de søgende hedninger i synagogen, derefter hedningerne på gaden … 
                                                                                                                (ApG 13,13-52)

De drog ikke ud alene, men i teams. «Foto» af Barnabas og Paulus: ApG 14,11-13.

Samtale-ark.    Paulus video 3: Missionær & Menighedsplanter

* De forkyndte i byerne – derfra kan det sprede sig

* Indsættelse af ældsteråd i hver ny menighed ( Var livsvigtigt: ApG 14,21-23)

* Forkyndelse af Jesus Kristus!  + undere

Forkyndelsen var tilpasset tilhørerne:

Strategien:

ApG 13,16-25: Til mennesker, der troede på den levende Gud og Skrifterne.
ApG 17,22-31: Til græske hedninger.

Paulus indsatte Timotheus som leder i menigheden 1 Tim 1,3 (trede eller fjerde 
missionsrejse)

Menighedsplantning (1 Kor 3,6) - eksempel: Menigheden i Efesos:

Hvordan er det bedst at forkynde til «typiske» danskere i dag? Fx dem, der siger, de ikke tror 
på en gud... 

Hvornår blev din menighed «plantet»? 

Er du med til nye menighedsplantninger i Danmark eller i andre lande?

- og dem, der tror på «noget mere mellem himmel og jord» men ikke på kristendommen ...

Paulus´ første besøg i Efesos: ApG 18,18-21 (anden missionsrejse)

Hvem er «ældsterådet» i jeres menighed? 

Hvordan fastholdes du i det at stå i forligelsens tjeneste og sige til andre: «Lad jer forlige med 
Gud!»? 

Står du i noget, - eller har du tidligere stået i noget - der ligner et team-arbejde i menigheden? 

Hvad har I af team-arbejde i jeres menighedsliv?

Samtaleoplæg: 

Kristus forligte os med Gud ved at tage vores straf! 

Hvad betyder det, at «Han blev gjort til synd» for os?

Paulus´ andet besøg: ApG 19,8-10: 2 år - hans længste ophold i en menighed! (tredje 
missionsrejse)


