Apostlagärningarna Studyguide
Uppvärmning. Har du någonsin upplevt förvirring över vad Gud vill med ditt liv genom att låta dig
genomgå vissa jobbiga händelser?

Läs Apostlagärningarna 1:8 innan ni läser 8:1-4
Hur kom det sig att evangeliet spreds över hela Judeen och Samarien?
8:4 De som hade skingrats vandrade omkring och predikade ordet εὐαγγελιζόμενοι

τὸν

λόγον.
Evangelisera – att predika evangeliet. Detta verb förekommer i femton olika texter i
Apostlagärningarna, varav 5 av tillfällen sker i Apg.8. (8:4, 12, 25, 35, 40). I vår tid betyder evangeliet
eller att evangelisera (i de flesta fall) att man lägger ut en plan för frälsning baserad på
försoningsteorier. Men alla de teorier hade inte riktigt utvecklats när de första kristna
evangeliserade i Judeen och Samarien. Evangeliet för de var två saker: 1. nyheter om vem Jesus är,
och 2. Vem vi är/kan vara på grund av vem Jesus är.
Hur kan detta sätt att tänka på att evangelisera förändra vårt sätt att tala med andra om Jesus?

Simon trollkarlen 8:5-25
Hur försöker Simon skaffa andlig makt?
Varför vill han ha denna makt?
Jämför Simons sätt med Guds sätt att utrusta sitt folk med andlig kraft. (v.20-23)
Utifrån berättelsen om Simon, vad kan vi förstå om hur en ny/ung tro förändrar en och vad det är
som behövs för att uppfostra den som är ny i tron?

Filippos och den etiopiska hovmannen 8:26-40
Läs Romarbrevet 10:17
Utifrån dessa texter, vad är skillnaden mellan skriften och det predikade budskapet som är
evangeliet?
Vad var det viktiga steget som kom när Filippos hade förklarat evangeliet om Jesus (att Jesus var den
som skriften handlade om) för hovmannen?
Vad var hovmannens bekännelse inför sitt dop?
Den Etiopiska hovmannens tro markerade att ytterligare en aspekt av änglarnas budskap från Apg.
1:8 hade gått i uppfyllelse. Vilken aspekt?
Reflektera över de olika personerna som mött evangeliet i kapitel 8; deras yrken och social ställning,
motivationen, samt Filippos/lärjungarnas sätt att möta dem. Vilka olika sorters människor möter vi i
vår tid som behöver höra evangeliet? Hur möter vi olika människor med evangeliet på olika sätt?

