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Klarer du å lese 
i Bibelen i

89
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Du husker at Barnabas dro for å besøke Saulus i Tarsos, 
ikke sant? Under en gudstjeneste får menigheten i Antiokia 
en beskjed fra Den hellige ånd om å sende disse to ut på 
en lang reise. Dette blir starten på den første av Saulus 
sine tre misjonsreiser til områdene rundt Middelhavet.
Legg forresten merke til vers ni i dette kapittelet. Her 
får vi vite at Saulus har to navn: Saulus er det jødiske 
navnet hans, og Paulus er hans romerske navn. Videre i 
Apostelgjerningene er det navnet Paulus som blir brukt.

Finn Antiokia på kartet og kryss av

De siste dagene har vi hørt mye om Saulus, og mer skal 
det bli i dagene fremover. Men denne fortellingen fra ka-
pittel 12 handler om Peter. La du merke til hva menigheten 
gjør mens Peter sitter i fengsel? Det stemmer, - de ber! Og 
Gud sender sin engel til fengselet for å befri ham.

I Apostelgjerningene hører vi både om kristne som blir 
berget fra fangehullene, og om kristne som blir drept. Vi 
vet ikke hvorfor Gud ikke alltid griper inn. Men Gud har 
bedt oss om å be. Og han har lovet at han vil være med 
oss, uansett hva som skjer oss. 

Apg 12Apg 12,5-7

Apg 13   Apg 13,2-3Paulus og Barnabas er tilbake i Antiokia etter den første 
misjonsreisen. Nå vil de ut og reise igjen. Men Paulus og 
Barnabas begynner å krangle, og det ender med at de drar 
hver sin vei. Paulus tar i stedet med seg Silas på sin andre 
misjonsreise.

Det er lett å tro at personene vi møter i Bibelen alltid var 
snille og gjorde gode valg. Kanskje kan det være en slags 
trøst å vite at til og med Paulus og Barnabas kunne bli 
skikkelig sinte på hverandre? Det finnes nemlig kun en 
som er god hele tiden. Det er Gud.

Finn Kypros på kartet og kryss av

Paulus og Barnabas har seilt med båt fra Antiokia til øya 
Kypros, og videre derifra til det som i dag er sørkysten av 
Tyrkia. Ikke alle likte det de hadde å fortelle. 

Tidligere mente Paulus at de som trodde på Jesus fortjente 
å bli steinet. Nå blir han selv steinet og nesten drept fordi 
han forteller andre om Jesus! 

Finn Derbe på kartet og kryss av

Apg 14Apg 14,19-20

Apg 15   Apg 15,36-40

Bli med på å lese Apostlenes gjerninger!
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I går leste vi at Jesus lovet disiplene å sende Den hellige 
ånd. I dag får vi høre hvordan det skjedde. Disiplene er 
samlet i Jerusalem for å feire pinse når de plutselig ser ild-
tunger sette seg på hodene til de andre. Disiplene blir fylt 
av kraft, og begynner å fortelle om Jesus til alle de møter. 
Og slik blir den første kristne menigheten til. 3000 men-
nesker begynner å tro på Jesus denne dagen. Derfor sier vi 
ofte at pinsen er kirkens fødselsdag, dagen da alt begynte.

Det er Jesus som gir dette løftet til disiplene før han blir 
tatt opp i himmelen på Kristi himmelfartsdag. Disiplene 
skal få kraft når Den hellige ånd kommer. Denne kraften 
skal gjøre dem i stand til å fortelle om Jesus til andre 
mennesker. Først i byen Jerusalem. Så i nærområdene 
rundt, og så videre ut i verden. I Apostelgjerningene er det 
akkurat dette som skjer. I de sju første kapitlene, foregår 
handlingen i Jerusalem. I kapittel 8 skal vi lese om hvordan 
disiplene spres utover i Samaria og Judea. Og i den siste 
delen av boken, skal vi hører hvordan Paulus tar med seg 
de gode nyhetene videre ut i verden. 

Finn Jerusalem på kartet og kryss av

Apg 1 Apg 1,8

Apg 2   Apg 2,1-4

Paulus er tilbake i Jerusalem, og akkurat slik han ble advart 
mot, har han blitt arrestert. 

På Paulus sin tid, strakte Romerriket seg rundt hele 
Middelhavet. Men selv om man bodde innenfor disse 
grensene, ble man ikke automatisk romersk borger. Bare 
noen heldige utvalgte ble regnet som romerske borgere, 
og Paulus var en av disse. Denne borgerretten gav mange 
fordeler. Man slapp blant annet å betale skatt, og man var 
bedre beskyttet av lovverket. 

Selv om Paulus hadde god nytte av den romerske borger-
retten, var han mer opptatt av en annen borgerrett. Les bare 
hva han skriver i brevet til filipperne, kapittel 3, vers 20. 

Fyll inn: Vi har vår borgerrett i ….....

I dag er vi i Cæsarea. Du husker kanskje at Paulus er på 
vei til Jerusalem, før han planlegger å dra videre til Roma? 
Flere av vennene hans har fått en beskjed fra Den hellige 
ånd. De forteller at Paulus vil bli tatt til fange dersom han 
viser seg i Jerusalem. Likevel holder Paulus fast på at han 
må dra dit. 

Til å tenke over: Hvorfor tror du Paulus vil dra videre, selv 
om han vet at det er farlig?

Finn Cæsarea på kartet og kryss av

Apg 21Apg 21,10-14

Apg 22 Apg 22,25-27

Siden det ikke fantes noen egne kirkebygg enda, pleide de 
kristne å samles i en av søylehallene på den store tempel-
plassen i Jerusalem når de skulle feire gudstjeneste. Der 
delte de fra Bibelen, sang lovsanger til Gud og ba for syke. 

I disse versene leser vi om hvordan de første kristne levde. 
De som hadde mye penger, delte alt de eide med dem som 
hadde lite. 
Til å tenke over: Hvordan tror du det hadde sett ut i verden 
i dag dersom alle levde på denne måten?

Peter og Johannes er på vei til tempelet i Jerusalem for å 
be. Da får de se en lam mann som sitter og tigger i tempel-
porten. Mannen håper at Peter eller Johannes vil gi ham 
noen småpenger, slik at han kan kjøpe seg litt å spise. Men 
mannen får mye mer enn han har turt å håpe på. Peter og 
Johannes har ikke penger, men i Jesu navn har de kraft til å 
gjøre mannen frisk. Tenk hvor glad og overrasket mannen 
må ha blitt når han plutselig kan stå på beina!

Apg 3   Apg 3,1-6

Apg 4  Apg 4,32-35

Apg 5   Apg 5,12

Feliks og Porkiur Festus var romerske ledere og hadde 
makt til å dømme i rettsaker. 

Det har gått to år, og Paulus er fremdeles i fengsel. Den 
første tiden satt han i Jerusalem, men siden har han blitt 
overflyttet til en fangeborg i Cæsarea. Det må ha vært 
vanskelig for Paulus å sitte slik i fangenskap, når han helst 
ville vært ute og fortalt folk om Jesus. Men Paulus fikk 
gjort viktige ting likevel. Fire av brevene i det nye testa-
mentet er skrevet av Paulus mens han satt i fengsel. 

Til å tenke over: Hvis ikke Paulus hadde sittet i fengsel, 
hadde han kanskje ikke fått tid til å skrive så mange brev? I 
så fall hadde Bibelen vår vært fire bøker kortere, og vi ville 
ikke fått del i sannhetene i disse bøkene. Gud kan virkelig 
bruke vonde ting til noe godt!

Paulus sitter i fangenskap i Jerusalem. Utenfor fengselet 
har overprestene og rådsmennene bestemt seg for å ta 
livet av ham så snart han slipper ut. Den natten får Paulus 
en beskjed fra Jesus. Jesus ber Paulus om å dra til Roma 
for å fortelle om ham der. Men hvordan kan Paulus dra 
noen steder når han sitter i fengsel?

Apg 23 Apg 23,11

Apg 24 Apg 24,27
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Du kan velge om du vil lese blå eller grønn tekst. 
Det går også helt fint å bytte mellom blå og 
grønn i løpet av bibelleseplanen. Leser du blå, 
krysser du av i den blå ruta, leser du grønn, krys-
ser du av i den grønne. 

Fyll ut med navn og dato på side 16. Etter hvert som du 
leser, krysser du av på kartet. Når du er ferdig, tar du et 
bilde av side 16, og sender det til intro@nlm.no. Vi trekker 
ut heldige vinnere underveis gjennom skoleåret 2022/23.

611
3

Her finner du litt kortere bibeltekster.

Dette er et helt kapittel. Hvis du velger blå hver 
dag, kommer du til å ha lest hele Apostlenes 
gjerninger når du er ferdig med challengen.

Paulus er i Troas, helt vest i det som i dag heter Tyrkia. 
Han er på vei tilbake til Jerusalem. Neste dag skal han dra, 
og han vet at han aldri kommer tilbake. Han kommer aldri 
til å treffe igjen vennene sine i Troas. Så Paulus bruker hele 
natten på å tale. Han har så mye han har lyst til å si dem, 
og de har så mye å spørre om.  

Til å tenke over: Dersom du skulle treffe en venn for siste 
gang: Hva ville du ha sagt? Hva ville du ha gjort?

Finn Troas på kartet og kryss av

Paulus er i gang med sin tredje misjonsreise. Selv om han 
har reist langt og sett mange steder, er det fremdeles en 
by han lengter etter å besøke. Han drømmer om å be-
søke Roma. Roma er den viktigste byen i hele det store 
Romerriket. Her fins det allerede en kristen menighet, og 
Paulus vil så gjerne møte menneskene der. Han har allere-
de skrevet et langt brev til dem. Om du sjekker innholds-
listen i Bibelen din, finner du kanskje brevet som Paulus 
skrev til romerne?

Tror du Paulus kommer seg til Roma? Det får du vite om du 
leser videre!

Finn Roma på kartet og kryss av

Apg 19Apg 19,21

Apg 20  Apg 20,7-12

Samme dag som Stefanus ble drept, begynte en hard forføl-
gelse mot de kristne. Folk flyktet ut av Jerusalem for å slippe 
å bli kastet i fengsel. Forfølgerne trodde at dette ville hindre 
flere fra å bli kristne. Men det var det motsatte som skjedde. 
De som hadde flyktet fra Jerusalem, fortsatte å fortelle om 
Jesus dit de kom. Og slik fikk enda flere høre om ham!
I dette verset møter vi dessuten en som heter Saulus. Merk deg 
det navnet. Han skal vi høre mye mer om i ukene som kommer!

Stefanus var en klok og snill mann som hadde ansvar for 
å dele ut mat til de fattige i menigheten. I tillegg brukte 
han alle muligheter til å fortelle andre om Jesus. Men det 
var det mange som ikke likte. De begynte å fortelle løgner 
om ham. Og til slutt kastet de steiner på ham, helt til han 
døde. Stefanus var den første som ble drept fordi han var 
en kristen. Senere skulle det bli mange flere.
Til å tenke over: Fremdeles i dag blir mennesker rundt omkring 
i verden forfulgt og drept fordi de tror på Jesus. Hvordan kan vi 
i Norge være til hjelp for kristne som lider andre steder?

For en spennende tid dette må ha vært! Stadig flere men-
nesker fikk høre om Jesus og begynte å tro på ham. Til og 
med noen av tempelprestene, de som tidligere hadde vært så 
skeptiske, begynte å tro! Men alt er ikke bare enkelt for den 
første kristne menigheten. Det skal vi høre mer om i morgen.

Apg 6Apg 6,7

Apg 7  Apg 7,59-60

Apg 8  Apg 8,1-3

Paulus er på vei over Middelhavet i et stort frakteskip for å 
bli stilt for retten i Roma. Paulus hadde anbefalt kapteinen 
å søke ly i havna til vinterstormene hadde gitt seg. Men 
han ville ikke høre. Nå har skipet blitt kastet rundt i stor-
men i fjorten dager, og skipsmannskapet frykter at de vil 
bli knust mot klippene. Men Paulus beroliger dem. Han er 
trygg på at Gud vil redde dem. Og slik går det. Skipet og all 
lasten forsvinner i bølgene, men alle de 276 menneskene 
redder seg i land på øya Malta. 
Til å tenke over: Husker du flere bibelhistorier som handler 
om sjøstormer?
Finn Malta på kartet og kryss av

Før Paulus kan sendes til keiseren i Roma, må han forklare 
seg for dommere i Cæsarea. Her oppsummerer Paulus livet 
sitt. Og selvsagt klarer han ikke la være å vitne om Jesus 
når han har sjansen!

I kapittel 22 leste vi at Paulus var romersk borger, og dermed 
hadde flere rettigheter enn mange andre i Romerriket. En 
romersk borger som var dømt for en forbrytelse, kunne blant 
annet klage saken sin inn for keiseren i Roma. Det er det 
Paulus gjør nå. Slik kommer han unna de sinte øverstepres-
tene i Jerusalem som truer med å drepe ham. Og samtidig 
kommer han seg til Roma, byen Jesus har bedt ham om å dra til!

Apg 25 Apg 25, 10-12

Apg 26   Apg 26, 19-23

Apg 27 Apg 27,27-38

Og du- om du ikke rekker å lese en dag, fortsetter du bare 
den neste. Ikke gi opp, selv om du skulle bomme en dag!
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Klarer du å åpne Bibelen og lese ett stykke hver dag i 28 
dager? Gud er glad i deg og vil være sammen med deg. 
Å lese i Bibelen er en fin måte å være sammen med ham. 

1. Begynn med å be en bønn
Kjære Gud
Takk for at du vil være sammen med meg! 
Vis meg noe om meg og deg i dag. Amen

2. Les teksten

3. Tenk gjennom 
Hva var rart med teksten? 
Hva var fint med teksten? 
Var det noe nytt i teksten som du ikke hadde hørt før?

4. Hvis du finner noe du liker godt, kan du streke under 
det.

Har du lyst til å spørre om noe av det du leste? Spør oss i 
intro da vel. 
Send en SMS til 26660 med kodeord intro eller på mail til 
intro@nlm.no

107

Etter at Saulus møtte Jesus i et syn, dro Saulus hjem igjen 
til byen Tarsos. Så går det flere år uten at vi hører noe om 
ham. Hvordan tror du han har det? Tror du han angrer på at 
han forfulgte de kristne?
Kanskje hadde Saulus blitt sittende hjemme i Tarsos 
resten av livet, dersom ikke en mann som het Barnabas 
hadde dratt for å lete etter ham. Slik får Saulus en ny sjan-
se. Selv om Saulus hadde gjort mye galt, hadde nemlig Gud 
store planer for ham!
Til å tenke over: Kjenner du noen som trenger en ny sjanse?
Finn Tarsos på kartet og kryss av

Til å begynne med, fortalte disiplene bare om Jesus til andre 
jøder. Men etter hvert begynte Peter og de andre apostlene 
å skjønne at alle mennesker må få høre de gode nyhetene, 
uansett hvem de er eller hvilket land de kommer fra. 

Du husker Saulus fra i går? Han som ville kaste folk i feng-
sel fordi de trodde på Jesus? Da han hørte at det fantes 
kristne i byen Damaskus, bestemte han seg for å dra dit 
for å fengsle dem også. Men på veien skjer det noe uven-
tet. Jesus viser seg for Saulus, og Saulus skjønner at han 
har tatt helt feil. Det er de kristne som har rett: Jesus lever, 
og han er virkelig Guds sønn!
Finn Damaskus på kartet og kryss av

Apg 9Apg 9,1-6

Apg 10   Apg 10,34-35

Apg 11  Apg 11,25

I går leste vi om hvordan Paulus brukte sabbaten, jødenes 
hviledag, til å fortelle om Jesus. Resten av uken arbeider 
han for å tjene penger til mat. Legger du merke til hvilket 
yrke Paulus har? 

Finn Korint på kartet og kryss av

Etter at Paulus og Silas har forlatt Filippi, drar de videre 
østover til Tessalonika. Der oppsøker de synagogen, slik de 
alltid gjør når de kommer til en ny by. Og Paulus forteller 
at Jesus er frelseren som jødene har ventet på så lenge!

Finn Tessalonika på kartet og kryss av

Paulus og Silas har kommet til byen Filippi i det som i dag 
heter Hellas. Her møter de Lydia, en rik forretningskvinne 
som inviterer dem hjem til seg. Lydia og familien hennes 
blir antagelig de første menneskene i Europa som be-
gynner å tro på Jesus. Senere kommer flere til, og det blir 
dannet en menighet. 

Mot slutten av livet sitt skrev Paulus et brev til menig-
heten i Filippi. Slå gjerne opp i innholdsfortegnelsen i 
Bibelen din og se om du finner brevet der!

Finn Filippi på kartet og kryss av

Apg 16Apg 16,13-15

Apg 17Apg 17,1-3

Apg 18  Apg 18,1-3

Endelig er Paulus fremme i Roma! Han er fremdeles 
fange, men i starten har han det ganske greit. I stedet 
for å bli plassert i et mørkt fengselshull, får han sone i 
husarrest hjemme hos en soldat. Og slik slutter boken 
Apostelgjerningene. Vi vet ikke sikkert hvordan det gikk 
videre med Paulus, men mange tror at han ble drept av 
keiser Nero i år 65 etter Kristus.  Heldigvis stanset ikke 
evangeliet om Jesus der. Det sprer seg ennå. Og i dag, to 
tusen år senere, er det vår tur til å bringe de gode nyhete-
ne videre, helt til jordens ende. 

Apg 28 Apg 28, 16 og 30-31

GRATULERER
Du har klart utfordringen 28 dager 
på rad. Har du tenkt på hva du 
skal gjøre i morgen? Bibelen har 
veldig mange flere fortellinger og 
oppmuntrende ord enn de som fikk 
bli med her. Trenger du et tips til 
hva du kan lese nå, sjekk ut denne 
sida: nlm.no/bibelleseplan
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