
Eksemplarisk menighetsliv 

Apostlenes gjerninger 4, 31-37 

 

Sammen utrydder vi fattigdom 
 

VELKOMMEN 
Denne seksjonen er ment som en hjelp for å få samtalen i gang, og har ikke noe sammenheng med 
innholdet for kvelden, men gir hver person anledning til å si noe og dele noe med resten av gruppen.  

Finn et spørsmål som alle i gruppen skal svare på. Det kan eksempelvis være:  

 Fortell om noe du ofte legger merke til når du er ute er ute i naturen. 

 

BØNN FOR MØTET 
Kjære Gud,  
Du er rik! Din godhet er stor, og du har miskunn for alle. Vi ber om at du skal møte oss 
der vi kjenner oss fattige og gi oss det vi trenger for å oppdage at vi er rike i deg. Lær oss 
å være dine armer og føtter her på jorden. Lær oss å gi til andre ut fra vår fattigdom og 
ikke bare ut fra vår rikdom. Amen. 

 
BIBELLESING 
Skriv ut et ark med bibelteksten til hvert av medlemmene foreningen/fellesskapet, eller be alle om å 
ta med bibelen. Først leses teksten høyt for alle. Deretter skal alle lese det stille for seg selv. Mens du 
leser, forsøk å være til stede i teksten, se etter de små detaljene og det store bildet. Oppdager du noe 
nytt? Er det noe som berører deg akkurat denne gangen du leser teksten? 

Apostlenes gjerninger 4, 31-37 (eksemplarisk menighetsliv) 

Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av Den hellige ånd og 
talte Guds ord med frimodighet. Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet 
det de eide som sitt eget; de hadde alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram 
vitnesbyrdet om at Herren Jesus var stått opp, og stor nåde var over dem alle. Ingen av 
dem led nød, for de som eide jord eller hus, solgte det og kom med pengene og la dem 
for apostlenes føtter. Så fikk hver enkelt tildelt det han trengte. Josef, en levitt fra Kypros, 
ble av apostlene også kalt Barnabas, det betyr trøstens sønn. Han solgte en åker han 
eide, kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. 
 

Etter at alle har fått tid til å lese gjennom teksten i stillhet, kan de som ønsker dele med resten av 
gruppen en ting de la merke eller opplever som viktig fra teksten.  

 
 
BE FOR HVERANDRE 
Hver person ber for den personen som sitter til høyre for en. Sett inn personens navn i dette 
Bibelverset. (Dere kan velge et annet om ønskelig) 
 
«Herre Gud, ikke la ____________ glemme å gjøre godt og dele med andre, for slike offer 
er til glede for deg.» Amen. (Hebreerne 13, 16) 



VELSIGNELSE (J. Phillip Newll) 
På denne dagen, velsignelser fra himmelen. 
På denne dagen, velsignelser fra jorden. 
På denne dagen, velsignelser fra sjøen og skyene. 
Åpne oss til livet. 
Grunnfest oss i livet. 
Fyll oss med liv og med undring. 
Må velsignelser fra himmelen 
og velsignelser fra jorden 
og velsignelser fra sjøen og skyene 
falle på de som vi er glad i  
og hver eneste familie på jorden. 


