
Stefanus’ liv:

· Hvad var det ved Stefanus, der gjorde indtryk på folket?

· Hvordan oplevede mennesker at diskutere med Stefanus?

· Hvordan så Stefanus ud, da han var under falsk anklage?

· Hvad brugte Stefanus anklagen som anledning til?

Dit liv:

· Er du (nogle gange) optaget af at gøre indtryk på andre? Hvordan/med hvad?

· Hvordan kan du lære af Stefanus i forhold til at håndtere modstand i dit liv?

· Hvad gør du, hvis du anklages uberettiget?

· Hvad skal der til i dit liv, for at du står lige så fast i din tro som Stefanus gjorde?

Find evt. et bønnevers med noget, som du gerne vil skal kendetegne dig.

STEFANUS
PRIMÆRE 

BIBELTEKSTER:

ApG 6,8-12a Stefanus blandt folket

ApG 6,12b-15 Stefanus for rådet

ApG 7,1-53 Stefanus’ tale

ApG 7,54-60 Stefanus stenes til døde

BAGGRUNDS

TEKSTER:

Matt 10,16-20 Løfte

Luk 23,34  Jesus tilgav
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Stefanus’ liv:

·  Find de steder i Stefanus’ tale, hvor du ser Guds 

hånd i historien.

·  Hvor i talen ser du Guds særlige omsorg for sit 

folk?

·  Hvad var problemet med Guds folk i beretningen? 

Hvem satte de sig op imod?

· På baggrund af teksten, hvad prisgav Gud dem til?

Dit liv:

· Tror du, at Gud har verdens gang i sin hånd i dag?

· Ser du Guds omsorg for dig i dit liv?

·  Hvem skal arbejde i dit hjerte, for at du virkelig 

forstår Guds veje?

·  Erfarer du, at Gud i dag leder dig til at slippe 

”afguder“ i dit liv?

Find evt. nogle vers som kan styrke dig i, at Gud har 

tingene i sin hånd.

Stefanus’ liv:

·  Hvem var Stefanus fyldt af, da folkene rasede imod ham?

·  Hvad tror du, det betød for Stefanus, at få det syn, han 

fik?

 Hvilken bøn bad Stefanus?

Dit liv:

·  Kan du stole på Helligåndens styrke, uanset hvad der 

måtte ske i dit liv?

·  Hvad betyder det for dig, at Jesus er ved Guds højre side?

 Kan Gud hjælpe dig til at tilgive hvem som helst?

Find evt. nogle vers, som kan være et løfte for dig om, at du 

ikke skal bekymre dig om de mest kritiske ting i livet.
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