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VÄLKOMMEN ATT LÄSA 
APOSTLAGÄRNiNGARNA 
MED OSS! 

INLEDNiNG TiLL 
APOSTLAGÄRNiNGARNA

Under 50 dagar i maj och juni v i l l  v i uppmuntra dig t i l l  at t läsa Apostla-
gärningarna med oss. T il l  var je dag f inns det i det ta häf te en kor t ref lek t ion 
för at t göra läsningen t i l l  en daglig andak t . Ta gärna t id at t be över tex ten och 
samtala med Gud om den. Diskutera gärna tex ten med någon i din närhet . 

Apostlagärningarna är den andra delen av evangelis ten Lukas verk Luk-Apg, 
och där för en natur lig for t sät tning för dig som läs te Lukasevangeliet med oss 
under årets fas ta. Nu får v i följa Lukas berät telse om de förs ta kr is tna och 
spridningen av evangeliet f rån Jerusalem t i l l  Rom! Vi som har arbetat med 
det ta häf te är Marica Reid, Fredrik Olofsson, Vic tor ia Öhr vall, Johan Öhr vall 
och David Norberg. Vår bön är at t det ta häf te ska få vara t i l l  välsignelse och 
uppbyggelse för dig och för hela församlingen!

Berät telsen i Apostlagärningarna är unik . Det är den enda skildr ingen vi har 
i Nya tes tamentet om de förs ta kr is tna församlingarnas t i l lkomst och arbete. 
Utan t i l lgång t i l l  denna berät telse hade vi haf t mycket l i ten kunskap om den 
kr is tna trons början över huvud taget . Det är för övr igt jus t Apostlagärningar-
na som tar upp at t begreppet “kr is tna” började användas som beteckning på 
dem som trodde på Jesus.

Här har vi den unika berät telse som kny ter samman judendom och kr is tendom. 
Ef ter Jesu död och uppståndelse kunde en gemenskap formas som inte bara 
bes tod av det judiska folket utan också av folk f rån jordens alla hörn. Lukas 
berät tar på et t sät t som visar läsaren at t denna internationella ut vidgning av 
gudsfolkets gemenskap är förutsagd i Gamla tes tamentet . 

 - Anders Sjöberg

Lukas visar i Apostlagärningarna at t det hela vär lden väntat på - en återupp-
rät tad gudsgemenskap - nu är möjligt och t i l lgängligt för alla, oavset t f rån 
vilken nat ion man kommer. 

Denna ut veckling f rån en nat ionell judisk folkgemenskap t i l l  en internationell 
kr is ten församling skildrar Apostlagärningarna i t re s teg. Det förs ta (Apg 

1:1–5:42) v isar hur den kr is tna församlingen börjar som en grupp inom det 
judiska folket . Det andra visar på den spänning som uppstod bland dessa 
förs ta troende, t i l l  följd av deras judiska identi tet , när den heliga Anden förde 
in människor f rån andra folk och grupper i deras trosgemenskap (Apg 6:1–

11:18) .  Det tredje s teget tecknar slut l igen bilden av hur missionsbudskapet 
nådde t i l l  s tad ef ter s tad i område ef ter område i den då kända vär lden (Apg 

11:19–28:31) . 

Berät telsen i Apostlagärningarna handlar all t så om hur hedningarna (icke-
judar) genom Jesu verk får möjlighet at t bli en del av gudsfolket . Där för är 
det helt natur ligt at t skildr ingens geograf isk s truk tur går f rån Jerusalem och 
Judeen ut över vär lden för at t i  s is ta kapit let nå Rom, den dåtida vär ldens hu-
vudstad. Men trots det ta skeende utåt förblir ändå Jerusalem en centralpunk t 
genom hela berät telsen. Här s tar tar missionsarbetet (Apg 2:1–11; 8:1, 4) .  Här-
i f rån bekräf tas förs t samari ternas rät t at t få t i l lhöra gudsfolket (Apg 8:14) ,  och 
sedan också hedningarnas möjlighet at t omvända sig och ta emot evangeliet 
(Apg 11:2-18) .  Under si t t missionsarbete åter vänder Paulus gång på gång t i l l 
Jerusalem för olika former av bekräf telse (Apg 11:29–30; 12:25; 15:2; 18:22; 

19:21; 20:16; 21:13, 17–26; 25:1; 26:20; 28:17) . 

V id det sis ta t i l l fälle då Paulus är i Jerusalem blir han t i l l fångatagen av det 
judiska ledarskapet på et t sät t som mycket påminner om hur Jesus fängsla-
des. I Lukas berät telse blir det ta en slut l ig parallell som s tr yker under det han 
visat gång på gång i sin skildr ing: det som skedde i Jesu l iv sker också i hans 
lär jungars l iv!

Anders Sjöberg från boken Hela världen väntar.
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Tisdag 5 maj - Apg 1:12-26

Vi fat tar många beslut var je dag, både medvetna och omedvetna. Ibland s tår 
v i inför s tora beslut . I  tex ten söker lär jungarna Guds ledning gällande vem 
som ska utses som ef ter trädare åt Judas.

Står du i en si tuation där du upplever at t du behöver 
Guds hjälp för at t fat ta et t k lok t beslut? Han är dig 
nära, be honom om hjälp.

Måndag 4 maj - Apg 1:1-11

I  apostlagärningarnas förs ta kapitel möter v i Jesus, kors fäs t , begravd och upp-
s tånden! All t Jesus sagt bevisas vara rät t och sanning. Jesus säger at t lär jung-
arna ska bli k var i Jerusalem och at t de där ska få ta emot kraf t när den heliga 
anden ska komma över dem. Samma löf te gäller för dig idag.

Hur upplever du den kraf ten i di t t l iv?

Onsdag 6 maj - Apg 2:1-21

När den heliga anden föll på Pingstdagen överraskas lär jungarna och folket . 
Petrus talar som aldr ig förr t i l l  de samlade och människor f rån andra länder 
hör budskapet om Guds s tora gärningar på sina egna språk.

På vilket sät t har du blivi t överraskad av den heliga 
anden? Låt den heliga anden få överraska dig och 
lev med en för väntan på vad som kan ske.

Torsdag 7 maj - Apg 2:22-47

Den heliga anden är en gåva. Petrus säger,” Omvänd er och låt er döpas i Jesu 
Kr is t i namn, så at t ni får för låtelse för era synder. Då får ni den heliga anden 
som gåva.” För at t kunna upptäcka vad en gåva innehåller måste vi ta emot 
den och öppna den.

Har du tagit emot gåvan av den heliga anden i di t t 
l iv? Om inte, så kan du göra det idag. Öppna dit t 
hjär ta och ta emot at t det löf tet också gäller dig.

Fredag 8 maj - Apg 3:1-26

Mannen i tex ten ber om pengar när Petrus och Johannes går förbi, men han 
f ick något helt annat , han f ick sin hälsa t i l lbaka. Ibland får v i inte det v i önskar 
oss när vi ber t i l l  Gud, men senare inser vi at t v i f ick  det v i behövde.

Har du upplev t det i di t t l iv någon gång?

Lördag  9 maj - Apg 4:1-22

När Petrus och Johannes s tälls inför rådet, för vånas de som anklagar dem över 
at t de är så f r imodiga när de vi t tnade om Jesus för dem. Det s tår at t den heli -
ge anden f yllde Petrus när han började tala.

Har du någon gång hamnat i en si tuation då du f ick 
frågor om din tro och då du kunde uppleva hur den 
heliga anden kom till  din hjälp? Tacka Gud för at t 
den heliga anden f inns til l  hjälp och s töd för oss.

Söndag 10 maj - Apg 4:23-37

I  den förs ta församlingen delade man det man hade med varandra, men de-
lade ut åt var och en ef ter hans behov.

Hur kan det här se ut i vår t id? På vilket sät t kan du 
möta någons behov idag? Kan du ringa någon som är 
ensam eller hjälpa till  på et t prak tisk t sät t? 
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Måndag 11 maj - Apg 5:1-16

Många under och tecken skedde genom apostlarna och de troende möt tes i 
Salomos pelarhall. Ingen annan vågade ansluta sig t i l l  dem, men många kom 
t i l l  t ro. Man vågade inte ansluta sig t i l l  de troende där för at t mötas templet  
sågs som en provokation i förhållande t i l l  mak ten som s t yrde. I våra dagar är v i 
inte rädda för myndigheter utan det är et t v irus som gör at t v i inte kan mötas.  
Men precis som för den förs ta församlingen är v i församling där vi är.

Be at t människor kommer till  tro på Jesus även under 
Coronakrisen och at t Gud leder oss at t vara 
församling där vi går fram.

Tisdag 12 maj - Apg 5:17-42

Apostlarna gr ips och sät t s i häk te i dagens tex t . De förbjuds at t tala om Jesus. 
En Herrens ängel släpper ut dem ur häk tet och de åter vänder t i l l  templet för 
at t under visa. När det sedan hi t tas där och förs  inför rådet och övers te-
präs terna  slutar det med at t präs terna och rådet inte vågar döda dem. De 
hoppas at t Jesu ef ter följare ska försvinna med t iden ef tersom de tror at t Jesus 
är död.Men, det fantas t iska är at t Jesus lever och det som är av Gud, kan 
ingen människa krossa.

Ta en s tund och tacka Gud för at t Jesus lever och at t 
Han har all t mak t i himmelen och på jorden.  

Onsdag 13 maj - Apg 6:1-15

I  dagens avsnit t ut ses sju medhjälpare som ska ta hand om prak t iska saker som 
behöver göras bland behövande i den växande förs ta församlingens gemen-
skap. Det f inns många olika uppgif ter och alla kan vi t jäna Gud på något vis .

Vilka gåvor har Gud lagt ner i di t t l iv? Hur kan du 
använda dem till  hjälp och välsignelse för någon 
annan?

Torsdag 14 maj - Apg 7:1-34 

Stefanus tal handlar om Guds trofas thet och om hur Gud har var i t med 
Abraham, Josef och Mose.Han berät tar om hur Gud använde dem.

Hur upplever du den kraf ten i di t t l iv?

Fredag 15 maj - Apg 7:35-60

Stefanus talar om Mose. Han kommer in på hur folket vandrade i öknen i 40 år 
at t de började be t i l l  guldkalven. Han berät tar om Josua, David och Salomo. 
Stefanus går emot de religiösa ledarna som blir väldigt arga och bes tämmer 
sig för at t s tena honom.Saulus godkänner at t han ska s tenas t i l l  döds. Det är 
Saulus som senare möter Jesus och blir Paulus.

Stefanus förlåter sina bödlar. Finns det någon i din 
närhet som du kan förlåta utan at t de bet t om det 
eller egentligen för tjänar det?

Lördag 16 maj - Apg 8:1-25 

När Stefanus har s tenats s tar tar en för följelse av församlingen. Fil ippus är en 
av församlingst jänarna i Jerusalem. Han beger sig t i l l  Samarien där han predi-
kar evangelium och väckelse br y ter ut . Simeon, en man med mak t i Samarien, 
försöker köpa sig Den Helige Andes kraf t . Han blir kraf t igt t i l lrät tavisad av 
Petrus och Johannes. Man kan inte köpa Guds kraf t . 

Vem eller vilka kan du komma med glädjens budskap 
(evangelium) til l?
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Måndag 18 maj - Apg 9:1-25

Saulus åker för at t fängsla de som har börjat t ro på Jesus och får själv möta 
Jesus på vägen t i l l  Damaskus. Det ta blir Saulus s tora omvändelse. Han blir en 
s tor förkunnare om at t Jesus är Messias. Han får uppleva Den Helige Andes 
kraf t ef ter at t han har möt t Jesus.

Hur är dit t vi t tnesbörd? Hur var det när du f ick möta 
Jesus i di t t l iv?

Tisdag 19 maj - Apg 9:26-43

Saulus predikar om Jesus och församlingen får lugn och ro. Petrus reser t i l l 
Lydda och Joppe. Där gör Gud fantas t iska mirakler. En lam man som heter 
Enas blir helad och en k vinna vid namn Dorkas får l iv igen.

Be at t vi ska få se mer mirakler i dag och i våra liv.

Onsdag 20 maj - Apg 10:1-33

Cornelius och Petrus har varsin syn. Gud visar at t han vil l  få kontak t med alla 
människor och alla folkslag. Petrus ser en syn med alla djur som är orena enligt 
judendomen och hör en rös t som säger ”slak ta och ät ”. Det Gud förklarar rent 
ska vi inte se som orent .

Såsom Petrus f ick gå til l  Cornelius hus - f inns det 
någon i din närhet som du kan s träcka dig ut t i l l  med 
et t ord från Gud?

Torsdag 21 maj - Apg 10:34-48

Petrus börjar förs tå at t Gud vil l  möta hednafolket och börjar tala t i l l  alla som 
är samlade i Cornelius hus. Han berät tar om Jesus och Anden föll över alla 
församlade.

Vilka gåvor tror du Den Helige Ande har get t dig och 
hur kan du växa i dem?

Fredag 22 maj - Apg 11:1-18

Apostlarna får höra at t även hedningarna tagit emot Guds Ord. Petrus förkla-
rar för dem vad som hänt och vad Gud visat honom.

Tag en s tund och tacka Gud för at t du får ingå i Hans 
frälsningsplan.

Lördag 23 maj - Apg 11:19-30

Nu börjar lär jungarna förs tå at t Evangeliet om Jesus ska predikas t i l l  vär ldens 
y t ters ta gräns. De som hade skingrats genom för följelsen började predika 
evangelium på de platser de kom t i l l .

Våga utmana dig själv om at t vi t tna för någon om 
Jesus utanför din bekvämlighetszon.

Precis som Filippus blev ledd av Anden till  den 
etiopiske hovmannen så kan Gud leda dig. Han vill 
förändra människors liv genom dig. Låt Honom leda 
dig på din väg i vardagen idag.

Söndag 17 maj - Apg 8:26-40

Fil ippus blir ledd av Anden at t t räf fa en et iopisk hovman. Fil ippus får vara med 
och föra hovmannen t i l l  t ro på Jesus och döpa honom.

Låt oss träna på at t höra Guds röst. Ta en s tund och 
samtala med Gud idag. Fråga om at t få höra och 
förs tå honom tydligare när han talar t i l l  dig. 

Söndag 24 maj - Apg 12:1-25

Petrus blev befr iad ur fängelset genom at t en ängel kom och befr iade honom. 
Det är så overkligt för honom at t han tror at t det är en syn han ser. Bara idéen 
på synen uppmuntrar ju honom, men tänk vad överraskad han blev när det fak-
t isk t hände på r ik t igt jus t när han upplevde det . När Gud talar så är det ibland 
så vardagligt at t v i har svår t at t skil ja om det är våra egna bilder eller tankar så 
når oss. 
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Måndag 25 maj - Apg 13:1-25

Paulus och Barnabas är ute på Cypern för at t berät ta om Jesus. Där s töter de 
på en trollkar l som försöker ge dem mots tånd. Paulus gör som vi alla borde 
göra i såna si tuat ioner och går direk t t i l l  Gud med si t t problem.

Vad har du för problem som Gud kan få lösa idag? 

Tisdag 26 maj - Apg 13:26-52

Paulus delar Guds ord för folket under sabbaten. Det ta är inte uppskat tat av 
de judiska ledarna. Det s tår at t Paulus och Barnabas ändå svarar f r imodigt och 
ci terar ”Jag har sat t dig t i l l  et t l jus för hednafolken, för at t du ska bli t i l l  f räls -
ning ända t i l l  jordens y t ters ta gräns.” Hedningarna blev f räls ta, men judarna 
s tar tade en för följelse.

Låt oss inte missa at t vår t budskap ska ut t i l l  alla. 
Har du någon vän, granne, arbetskompis eller någon 
i din närhet som du kan be för och kanske börja 
prata tro med? 

Onsdag 27 maj - Apg 14:1-28

Paulus och Barnabas for t sät ter at t berät ta om Jesus. Idag läser v i at t de ”tala-
de f r imodigt i för trös tan på Herren, som bekräf tade si t t nåderika ord genom 
at t låta tecken och under ske genom deras händer ” Ibland behöver vi ta s teg 
i t ro och vara f r imodiga där vi går f ram, och sen för vänta oss at t Gud kommer 
och löser res ten.

På vilket område kan du bli mer fr imodig? Be Gud 
om at t ge dig mod och s tyrka at t leva det liv som 
Gud har för dig.

Torsdag 28 maj - Apg 15:1-21

I  dagens tex t funderar de älds te, Paulus och Barnabas på vilka ins truk t ioner 
och regler som gäller, f ramför all t för dem som tagit emot tron. Många har 
var i t vana at t följa de judiska reglerna länge, och vil l  at t de ny fräls ta ska leva 
si t t l iv på samma sät t . En spännande fråga i sammanhanget är ” Var för v il l  ni då 
utmana Gud och lägga et t ok på lär l jungarnas axlar som varken våra fäder eller 
v i själva har kunnat bära? ” Ibland är det v ik t igt at t fundera över var för v i gör 
det v i gör, och vad som fak t isk t är v ik t igt .

Vad är vik tigt för dig när du utövar din tro? Var för? 
Är det något som ska gälla för alla kris tna?

Fredag 29 maj - Apg 15:22-41

Ef ter diskussionen i gårdagens tex t avslutade man med at t skicka t i l lbaka Pau-
lus och Barnabas med svaret på f rågan. Några av ledarna f rån Jerusalem följde 
också med dem.. En av formuler ingarna i brevet de tog med sig var ”Den heli -
ge Ande och vi har beslutat ...” I  var je k lur igt beslut och si tuat ion du si t ter i,  ta 
med Gud så at t han får möjlighet at t svara och ge dig vishet .

Be Gud at t han ska ge dig vishet och at t den helige 
Ande är med i de beslut som du tar under dagen, 
och i di t t l iv. 

Lördag 30 maj - Apg 16:1-24

Paulus reser vidare och tar med sig Timoteus. Under resans gång vil l  de resa 
t i l l  olika specif ika platser, men f lera gånger s tår det at t ” de blev hindrade av 
den helige Ande” eller ”men det t i l lät inte Jesu Ande” Låt oss på samma sät t 
söka Guds ledning i våra planer och funderingar.

Vad har du framför dig som du kan fråga om Guds 
ledning idag?
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Söndag 31 maj - Apg 16:25-40

Paulus och Silas si t ter i fängelset och lovsjunger. Bara det är en bedri f t med 
tanke på at t de bef inner sig i et t fängelse. Under t iden kommer et t jordskalv 
som befr iar alla fångar, men för fångvak tarens skull s i t ter de k var. De får möj-
l ighet at t dela med sig av sin tro. Genom det ta tar fångvak taren emot Jesus 
och döps t i l lsammans med hela sin familj samma nat t .

Gud kan använda vilka omständigheter han vill .  Låt 
oss lovsjunga i alla säsonger. Hur kan du ta tid för en 
s tund av lovsång idag? 

Måndag 1 juni - Apg 17:1-15

Paulus och Silas är f r ia igen och under visar folket i Tessalonike. Judarna blev 
avundsjuka när så många människor kom t i l l  t ro och försök te s tar ta upplopp. 
De talade om Paulus och Silas såhär ”Nu är de här också, de som har vänt upp 
och ner på hela vär lden” Vi t i l lhör inte den här vär lden, v i t i l lhör Guds r ike. 

Låt oss vara med och vända upp och ner på världen. 
Finns det något som du kan få vara med och göra 
idag? Be Gud om idéer och människor at t få tala 
med. 

Tisdag 2 juni - Apg 17:16-34

Paulus går igenom s taden i Aten och blir ir r i terad över alla avgudabilder som 
s taden har f ramme. Han s täller sig och talar t i l l  folket . Paulus hi t tar en möj-
l ighet at t nå dem ef tersom han set t et t al tare med tex ten ”Åt en okänd Gud.” 
Där tar han t i l l fället i  ak t och berät tar om vem den Guden skulle kunna vara. I 
hans tal har han med biten ”Det gjorde han för at t de ska söka Gud och kanske 
kunna treva sig f ram och f inna honom, fas t han inte är långt bor ta f rån någon 
enda av oss.”

Gud är nära dig, och han är nära oss alla. Hur kan du 
berät ta om at t Gud är nära och hur mycket han älskar 
alla människor? Låt oss vara kreativa och hit ta vägar 
som är en öppning at t få tala om honom.

Onsdag 3 juni - Apg 18:1-17

Vi möter en Paulus som har si t t fulla fokus på at t dela evangeliet t i l l  de som 
ännu inte har hör t . Han gör det när det uppskat tas. Han gör det när det inte 
uppskat tas. Han gör det oavset t om han känner at t det går lät t eller om det 
är svår t . Han funderar inte så mycket på om han uppfat tas som en tönt , eller 
l i te konst ig. Han lever med ögonen på målet . Han ska dela ordet, och kommer 

Låt denna ins tällning inspirera oss! Hur kan du tänka 
mer så? Finns det några du skulle kunna dela din tro 
med i din vardag jus t nu?

Torsdag 4  juni - Apg 18:18-28

Apollos var br innande, passionerad och redo at t predika evangeliet där han 
gick f ram. Han gjorde det bra också, men behövde lära sig l i te mer detaljer 
och innehåll på vägen. Där k lev ledarna Pr iscil la och Aquila in och hjälpte ho-
nom så at t all t han under visade och gjorde fak t isk t blev rät t .

Låt oss vandra nära passionerade och brinnande 
människor som är nya i tron. Ta en s tund och be, och 
fundera över om det f inns någon du kan ta hand om 
li te ex tra, eller kanske hjälpa på vägen i sin tro?

Fredag 5 juni - Apg 19:1-20

Det hände häf t iga saker kr ing lär jungarna och Paulus. Här har v i precis läs t at t 
man tog dukar som Paulus bet t för och la på människor så at t de blev f r iska. Vi 
t ror på en övernatur lig Gud, och här passar egentligen engelskans ”supernatu-
ral” bät tre in. När man lever med Gud så blir det helt natur ligt at t för vänta sig 
et t l iv med Anden och et t l iv där vi får se under ske. 

Utan Gud kan vi ingenting göra. V i bara förmedlar 
hans Ande och Hans kraf t . Be idag at t du kan få 
f yllas av Honom så at t du kan ge det vidare där 
du går fram.
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Lördag 6 juni - Apg 19:21-40

Det här upploppet vi läser om idag händer i s lutet på Paulus treår iga vis telse 
där, v i lket bet yder at t Paulus inte är någon nykomling. Han har heller inte bara 
res t förbi. Han anklagas för at t spr ida tron på Jesus, och det ledde t i l l  at t folk 
inte köper souvenirer av Ar temis tempel f rån Efesos. När vi berät tar om Jesus 
så vet v i inte hur folk kommer reagera. Vi vet inte vad vi skulle kunna bli ankla-
gade för, men det är upp t i l l  oss hur vi hanterar all t som händer.

Låt oss träna på at t vara lugna, genomtänk ta och 
hantera varje si tuation på bästa sät t . Gå till  Gud och 
låt honom f ylla dig inför det du s tår i idag.

Söndag 7 juni - Apg 20:1-12

Paulus måste ha känt at t det han sa var väldigt v ik t igt med tanke på at t han 
höll på ända t i l l  midnat t innan han var k lar. Tänk också at t ha en tro som är så 
s tark, at t även fas t det händer en olycka (och en kil le ramlar ner och dör). Går 
han ner, ber för k il len och sen for t sät ter han. Ibland tror jag at t v i glömmer at t 
när v i har Gud med oss, så hjälper han oss at t hantera precis all t .  V i behöver 
inte bli s tressade och oroliga, där för at t Gud är på vår sida.

Hur kan du träna dig i at t inte bli orolig och li ta på 
Gud, när känslorna bara vill  ta över?

Måndag 8 juni - Apg 20:13-38

All t ing har sin t id. Paulus har lev t , inves terat och delat l ivet med människorna 
i Efesos. Vi läser hans avskedstal t i l l  dem och tackar och peppar. Vi har olika 
människor nära oss i olika säsonger. Låt oss ändå ge all t t i l l  dem som du har 
äran at t ha nära dig jus t nu.t

Finns det någon du kan ta tid för idag, eller boka en 
promenad eller f ika med som du uppskat tar och är 
tacksam at t du har i di t t l iv?

Tisdag 9 juni - Apg 21:1-16

Paulus får återkommande hälsningar om at t det är svår igheter i Jerusalem som 
väntar för honom. Vi har aldr ig bliv i t lovade at t all t ing ska var enkelt . Paulus 
svar t i l l  de som är ledsna för hans skull är ” Var för gråter ni och får mit t hjär ta 
at t br is ta? Jag är beredd at t inte bara låta mig bindas utan också dö i Jerusa-
lem för Herren Jesu namn” Ibland behöver vi påminna oss om at t det är Gud 
vi lever för, vad som är vik t igt , och at t Guds planer och vil ja får gå över våra 
önskningar.

Finns det något som Gud har sagt ti l l  dig genom 
denna tex t, eller t idigare i di t t l iv, som han vill  på-
minna dig om idag? Något som har get t dig r ik tning 
för livet eller påminner dig om vad som gör livet vär t 
at t leva. 

Onsdag 10 juni - Apg 21:17-36

Paulus kommer t i l lbaka t i l l  Jerusalem där det har gåt t l i te olika r yk ten om 
vad han har gjor t medan han är bor ta. Många människor har kommit t i l l  t ro, 
men han anklagas för at t ha lär t ut fel, och dessutom berät tat om Jesus för 
människor, något som inte r ik t igt gick i l inje med judarnas läror. När han möter 
de älds te i Jerusalem beskr iver de si tuat ionen och han får f rågan ” Vad ska vi 
göra nu [vad är bäs t i denna si tuat ion]? De får säker t höra at t du har kommit ” 
Förs t och f rämst går han all t id t i l l  Gud, men genom motgångarna så rådfrågar 
han de älds te, ledarna på den platsen om hur de t ycker at t man kan lösa det .

Har du människor at t rådfråga när det känns tuf f t? 
Om inte, hur kan du göra för at t få det? Finns det 
någon i församlingen du kanske kan höra av dig til l? 
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Torsdag 11 juni - Apg 21:37-22:21

När man blir anklagad så är det lät t at t fångas upp av sina känslor, känna sig 
förolämpad, kränk t eller bara hugga t i l lbaka. Paulus s tår och blir anklagad 
för at t vara någon han inte är, och ha gjor t något han inte har gjor t . Många 
människor är arga, men han tar t i l l fället i  ak t och genomtänk t talar t i l l  folket . 
Han talar t i l l  dem på si t t språk så at t de ska känna igen vem han är, och sedan 
väljer han at t dela sin personliga berät telse om hur han kom t i l l  t ro. 

Har du förberet t din berät telse om hur du kom till 
tro? Ifall någon undrar? Träna gärna på at t ge den 
ganska kor t, och lämna öppet för frågor om någon 
skulle vilja fråga mer om den. 

Fredag 12 juni - Apg 22:22-23:11

Vi följer Paulus rät tegång och hur han svarar i de som anklagar honom i den 
här tex ten. Du får jät tespännande detaljer om du läser översät tningen i Sven-
ska Kärnbibeln. Paulus svarar väldigt genomtänk t under si t t förhör. Sedan tas 
han t i l l  en fäs tning. Där får han et t besök av Jesus som uppmuntrar honom och 
säger at t Paulus inte behöver vara rädd. Oavset t vad du är med om, s tår i eller 
kommer vara med om så är Jesus vid din sida precis hela t iden. 

Finns det någon gång Jesus har tydligt vari t med dig 
eller en vän som betyder mycket för dig? Skriv ner 
den händelsen någonstans och tacka för at t Jesus 
var med. Det är vik tigt at t vi påminner oss var Jesus 
har gjor t, då vi alla kommer hamna i t ider där man 
behöver uppmuntran.

Lördag 13 juni - Apg 23:12-35t

Ibland tar l ivet en vändning som vi inte kunnat ana i för väg och vi blir för vån-
ade, överraskade och ibland rädda. I dagens tex t har Paulus åter igen arres-
terats. Hans l iv är i fara och en sammansvärjning mot Paulius planeras för at t 
döda honom. Men, för Gud är ingenting en överraskning. Han har all t i  s in 
hand. Is tället för at t dödas har Paulus is tället påbörjat sin resa mot Rom på et t 
oväntat sät t .

Har du någon gång upplev t at t l ivet tagit en annan 
väg än du tänk t dig? Eller har du vari t i  en svår 
si tuation som du inte förs tod, för at t senare, i 
backspegeln, kunnat se at t Guds hand var med 
dig och ledde dig rät t?

Söndag 14 juni - Apg 24:1-27t

Paulus si t ter häk tad i t vå år. Hans l iv är begränsat , men han får trots det t i l l fäl -
le at t berät ta om tron på Jesus. I den rådande si tuat ionen med Coronavirusets 
utspridning och uppmaningen t i l l  social dis tansering är det lät t at t känna sig 
begränsad. Men, v i kan ta vara på de kontak ter som vi har och får ändå.t

Du kanske kan komma med ljus, Jesu fr id och hopp 
till  en granne,vän, familjemedlem eller kollega idag? 
Is tället för at t tänka på alla som vi inte kan träf fa, kan 
vi ta vara på de kontak ter som vi har här och nu, även 
om det inte är som vanligt.
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Måndag 15 juni - Apg 25:1-12

När Paulus ännu en gång behöver försvara sig hamnar han i et t pressat läge.

Har du också upplev t at t du i något sammanhang 
hamnat i et t pressat läge utom din kontroll? Hur 
reagerade du då? Hur hanterade du den si tuationen?

Tisdag 16 juni - Apg 25:13-27

I  Caesarea bollas Paulus mellan olika mak thavare. Ingen vil l  fat ta något beslut 
om Paulus f ramtid, om han ska få leva eller dö. Gång på gång får Paulus berät-
ta om sin tro på Jesus.

Ta en s tund och se til lbaka på s tunder då du upplev t 
Guds omsorg om dig. Kanske kan du börja med det 
när du berät tar för någon om din tro?

Tycker du at t det är svår t at t berät ta för andra om 
din tro? 

Onsdag 17 juni - Apg 26:1-18

I  dagens tex t s tår Paulus inför kung Agrippa och talar t i l l  s i t t försvar. Paulus 
delar sin berät telse och börjar f rån början. Han berät tar hur han kom t i l l  t ro 
och hur mötet med Jesus förändrat hela hans vär ld och hur Jesus get t honom 
et t uppdrag. Det f inns få saker som är s tarkare än en människas berät telse. 
Din berät telse är unik . Ingen annan människa har gjor t samma resa som jus t du 
har.

Ta en s tund och försök sät ta ord på din berät telse 
til lsammans med Jesus.Hur och när möt te du 
Jesus? Hur såg vägen till  tro ut för dig? Hur har 
det förändrat dit t l iv? Vad betyder Jesus för dig? 
När du funderat färdigt har du hit tat din berät telse, 
en berät telse som s tändigt utvecklas, men det är 
något du kan dela med andra när den heliga anden 
ger dig rät t t i l l fälle.

Torsdag 18 juni - Apg 26:19-32

I  Caesarea under si t t försvars tal inför kung Agrippa säger Paulus;”Men tack 
vare Guds hjälp ända t i l l  denna dag kan jag s tå som vi t tne inför både hög 
som låg…” Gud har inte överget t Paulus. Paulus är et t v i t tne. Gud kan och vil l 
hjälpa honom och som vi t tne är hans uppgif t at t berät ta vad han set t och hör t . 
Det samma gäller oss alla. Gud vil l  hjälpa dig i de si tuat ioner där du bef inner 
dig. När möjlighet ges at t berät ta om Jesus, får v i göra som Paulus gjorde. 
Ibland tror v i at t människor bara kommer t i l l  t ro om vi kan över t yga och for-
mulera ord på rät t sät t . Men, det är befr iande at t v i la i at t Gud vil l  hjälpa oss 
och vi får vara vi t tnen, berät ta vad Gud gjor t för oss och sedan låta den heliga 
anden göra si t t verk i människors hjär tan. 

Vem ber du för idag som ännu inte känner Jesus? 
Bed at t den heliga anden leder dig at t vara et t 
vi t tne, när rät t t i l l fälle ges för dig at t dela din 
berät telse

Fredag 19 juni - Apg 27:1-13…

Ibland hamnar vi i  s i tuat ioner, l ik t Paulus i dagens tex t , då andra fat tar beslut 
som påverkar oss negativ t . Paulus hade varnat för at t det skulle gå i l la om man 
for t sat te resan, men trots det valde of f iceren at t lyssna på skepparen at t resa 
vidare.

Hur hanterar du sådana si tuationer? Blir du arg, 
frus trerad, drar dig tillbaka eller blir du rädd, eller 
har du något bra sät t at t möta sådana si tuationer på? 
Samtala med Gud i bön om det.
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Lördag 20 juni - Apg ..27:13-38

När s tormen kommer är Paulus rädd, han och besät tningen för lorade hoppet 
om räddning. Men, så kommer en ängel t i l l  Paulus på nat ten. Ängeln säger;” 
Var inte rädd, Paulus. Du skall s tå inför kejsaren och alla som är med dig om-
bord har Gud skänk t dig!” Ef ter det s t iger Paulus f ram t i l l  besät tningen och 
säger; “ Var där för v id got t mod! Jag l i tar på Gud, det blir som han har sagt 
mig.” Vi kan bli rädda av omständigheter som verkar vara hopplösa, men vi får 
l ik t Paulus ta emot Guds hälsning, “ Var inte rädd!” Det s törs ta bönesvaret är 
at t v i genom den heliga anden får uppleva at t Gud all t id är när varande i våra 
l iv. V i får l ik t Paulus l i ta på Gud.

När du möter utmaningar som känns för svåra, eller 
när du har en bra dag, be till  Jesus. Han är dig nära 
och han säger; “ Var inte rädd!”

Söndag 21 juni - Apg 27:39-28:10

Paulus och far t ygets besät tning s trandar på Malta. Under deras vis telse där 
for t sät ter Paulus at t leva ut sin tro. Han ber för en sjuk man som blir helad och 
sedan kommer många sjuka t i l l  honom för at t få ta emot förbön.

Hur kan du leva ut din tro i vardagen? Kanske kan du 
idag bestämma dig för at t be för dina grannar varje 
dag under sommaren?

Måndag 22 juni - Apg 28:11-31

Till s lut kommer Paulus f ram t i l l  Rom. Paulus t i l låt s at t bo i en egen lägenhet 
t i l lsammans med den soldat som skulle bevaka honom. Under t vå år där, delar 
han f r imodigt med sig av sin tro, förkunnar Guds r ike och under visar om Jesus 
t i l l  alla som besöker honom. For tsät tningen av apostlagärningarna är försam-
lingen och k yrkans l iv, v i som tror på Jesus Kr is tus idag i vår vär ld. Vår t ids 
utmaningar ser annorlunda ut , men Gud är densamme idag som Han var på 
Paulus t id. År 2020 kommer at t gå t i l l  his tor ien som et t väldigt dramatisk t och 
annorlunda år på grund av Coronavirusets f ramfar t . V i lever med begränsning-
ar som få av oss kunnat förutse. Men mit t i  det ta får v i l ik t Paulus fat ta mod 
och vila i at t Gud har oss och vår vär ld i s ina kär leks fulla händer.

Ta en s tund och tacka Gud för hans eviga kärlek och 
för all t got t Han är och för at t du är Hans älskade 
barn.  

Be en bön idag för vår värld, vår t land, vår kommun, 
vår församling och dina nära. 
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