
Bibelplan 5x5 
 

En andakt på 5 minuter 5 dagar i veckan - det är möjligt för dig! 
 

Sätt dig skönt 
Tacka Gud för goda saker, be för dina böneämnen, be att Han ska ge dig det du behöver i Ordet 
Läs dagens stycke. Fundera på:  

Vad säger det om Gud? Vad säger det om mig? Vad tar jag med mig? 
Är det något jag vill pröva eller öva på?  Be Gud att få leva detta idag  

 

Apostlagärningarna       (Har skrivit ut var detta händer, häng gärna med på resan med en karta) 
 

Vecka 1  
Jerusalem  
1:1-11 Kristi himmelsfärd  
1:12-26 hur de första kristna håller ihop och hur en ny apostel utses 
2:1- 13 den första pingstdagen, vad hände  
2:14-24 Petrus tal, om hur GT:s profetia uppfylls nu 
2:25-36 Talet fortsätter 
 

Vecka 2 
2.37-40 Reaktioner på Petrus tal 
2:41-47 hur den första kristna församlingen levde 
3:1-10 om att ge det vi har och ett under 
3.11-26 Hur GT:s profetior uppfylls i Jesus  
4:1-10 det kan störa, provocera när vi pratar om Jesus  
 

Vecka 3 
4:11 -22 vem är Jesus och om hur det provocerar att tala om Honom 
4:23-31 vad de ber om efter att ha hotats av de mäktiga  
4:32-37 om hur gemenskapen, livet bland de första kristna såg ut  
5:1-16 om hur Gud ser igenom oss och om olika typer av mirakel 
5:17-32 att följa Jesus är inte alltid enkelt  
 

Vecka 4 
5:33- 42 att hantera livets hårdhänta smockor  
6:1-7 det finns många uppgifter i församlingen - alla passar för nåt 
6:8- 15 Stefanos arresteras  
7:1-16 Stefanos berättar om Guds frälsningshistoria, den röda tråden i GT som leder fram till Jesus 
7:17-45 Stefanos berättar om Moses  
7:46-60 Stefanos blir den förste kristne martyren  
 

Vecka 5 
8:1-8 Samarien  
De kristna förföljs illa, förföljelsen leds av Saul, de flyr för sina liv men därmed sprids evangeliet  
8: 9- 25 Gud möter väldigt olika slags människor, en del vill använda Gud för sin egen saks skull, men Gud kan 
möta även den som fattat riktigt fel 
8:26-40 På vägen från Jerusalem till Gaza 
Filippos och den etiopiske hovmannen. Gud leder oss och fyller dem som tar emot Honom med glädje. 
9:1-9   På väg till Damaskus. Saul drabbas av Gud  
9:10-22 när någon (här är det Saulus) blir kristen kan livet förändras snabbt och på många olika sätt 
 
  



Vecka 6 
9:23-31 Jerusalem. Lydda. Joppe. Det är inte alltid enkelt att förstå sig på varandra ens i församlingen, men får 
Gud göra på sitt sätt händer goda saker  
9:32-43 Gud gör under genom Petrus i Lydda och Joppe 
10:1-23a Ceasarea om Petrus och Cornelius  - Gud ger Petrus en syn för att han ska fatta att alla hör hemma i 
Guds rike, att ingen ska ställas utanför  
10: 23b -33 Om att lyda Gud även när vi inte förstår varför eller förstår hur Gud tänker  
10:34-44 Petrus predikar och det blir konsekvenser  
 

Vecka 7  
11: 1-18 konflikt och misstro bland de kristna, men de möts och reder ut det 
11:19-29 Antiochia. Livet med Jesus är både lust och nöd. I det har vi ansvar för varandra  
12: 1- 19 Paulus arresteras och räddas i Jerusalem 
12: 20-13:5 Antiochia. Helig ande leder konkret de troende 
13:6-15  Cypern. det är svårt att skilja vem som talar sant ibland. Även bland Guds folk blir det strul i relationer  
 

Vecka 8 
13:16- 31 Antiochia. Paulus undervisar om trons kärna 
13: 32-49 talet är långt ….. 
13:50 -14:7 Ikonion. det är verkligen både glädje och motstånd när man går med Jesus  
14:8-20 Lystra. Människor kan hylla och sänka oss, om att öva vid att hålla fast vid Jesus genom allt 
14:21-28 Antiochia. Vi behöver församlingen 
 

Vecka 9 
15:1-12 Jerusalem. Ett historiskt möte år 49 för att lösa en konflikt  
15:13 -29 Jesu bror Jakob talar och 4 pers sänds med ett brev för att de troende ska få hjälp i hur de ska leva 
15:30 - 43 Cypern. Syrien. Kilikien. vikten av att uppmuntra och styrka varandra och en påminnelse om att 
relationer aldrig är lätt, inte ens bland kristna 
16: 1- 10 Derbe. Lystra. Frygien. Galatien. Mysien. Helig ande kan både öppna och stänga dörrar. Fundera på 
vilka dörrar som öppnats och stängts i ditt liv. 
16: 11- 15  tilll Filippi. Den första europeén blir kristen, Lydia 
 

Vecka 10 
16: 16- 24 att vara trogen mot Jesus leder inte alltid till att livet får medvind  
16: 25 - 35 Gud kan vända taskiga omständigheter till nåt helt nytt 
16: 36 - 40 när det är stormigt är det viktigt att möta de andra kristna, församlingen, för att uppmuntra och 
uppmuntras  
17: 1- 9 Thessalonike. Paulus och Silas ”vållar oro i hela världen”  
17. 10-15 berättelsen om Jesus får människor att reagera på många olika sätt   
 

Vecka 11 
17: 16 - 20. Athen. Människors vilsenhet tar tag i Paulus hjärta och andra blir nyfikna på vad han tror på  
17: 21- 28 här börjar en av NT:s mest kända predikningar, i stor respekt för åhörarna  
17: 29 - 34 predikan fortsätter, av dem som lyssnar rycker de första på axlarna, några gör sig lustiga men 
några kommer till tro 
18: 1- 11 Paulus är i Korinth, den tidens Las Vegas. Ännu en gång talar Anden genom en dröm 
18:12-23 Syrien. Efesos. Ceasarea. Jerusalem. Antiochia. Paulus fortsätter resa runt och styrker de troende  
 

Vecka 12 
18: 24 - 28 Efesos. Apollos får undervisning och blir utrustad att vinna fler. Till Achaia.  
19: 1- 12 Efesos. Helig Ande gör tecken, profetior mm genom de troende  
19: 13- 20 tron på Jesus får konsekvenser, en del gamla vanor behöver lämnas 
19: 21- 40 att tala om Jesus väcker total kalabalik och upplopp i Efesos  
20: 1- 12 Makedonien. Grekland. Troas. Filippi.  Lärjungaskapet är uppmuntran, motgångar, katastrofer och 
under  
 



Vecka 13 
20: 13- 24  Assos. Samos. Miletos. Paulus vet att Guds väg för honom    är full av bojor och lidande. Fastän 
både han själv och vännerna gråter väljer han att följa Guds ledning. 
20: 25-38 Vänskapen är djup och det gör ont när Paulus lämnar dem för sitt svåra uppdrag.  
21: 1- 16  Kos, Rhodos, Patara. Cypern, Syrien, Tyros. Ptolemais. Ceassarea. Jerusalem. Den heliga anden leder 
de troende och ger profetiska hälsningar genom troende 
21: 17 - 26 Jerusalem. För att andra inte skulle haka upp sig på yttre saker och inte höra vad de verkligen vill 
säga, anpassar de sig på utsidan till omgivningens miljö  
21: 27-40 trots att han dödshotads av mobben vill Paulus ändå berätta för dem om vem Jesus är  
 

Vecka 14 
22: 1- 21 Paulus predikar för judar i Jerusalem och börjar med ett vittnesbörd om sitt eget liv 
22: 22- 30 Paulus dödshotads ännu en gång av en mobb och binds för att pryglas men klarar sig ur den knipan 
23: 1- 11 Ceasarea. Det är verkligen turbulent kring Paulus, men på natten talar Herren både tröst och nya 
utmaningar 
23: 12-22 en sammansvärjning mot Paulus  
23:23-34 Paulus rår inte över sitt eget öde, utan bollas hit och dit  
 

Vecka 15 
24: 1- 21 Paulus anklagas och försvarar sig 
25: 1- 12 Paulus hålls i häkte i 2 år pga byråkratiskt strul innan han hörs i domstol  
25: 13-27 Ståthållaren Festus vågar inte ta ansvar för att döma Paulus utan bollar honom vidare till kung 
Agrippa  
26: 1- 18 Paulus försvarstal, börjar med vittnesbörd fortsätter med undervisning om kärnan i kristen tro 
26: 19-32Paulus fortsätter sitt försvarstal och hur domaren påverkas av det 
 

Vecka 16 
27: 1- 20 Resa över Medelhavet. Paulus förs som fånge på skeppet mot Rom, han varnar för oväder, men de 
lyssnar inte på honom. Storm utanför Kreta.  
27: 21- 38 i stormens elände blir fången Paulus den som står för trygghet och ledarskap ombord  
27: 39-28:10 Malta. Dramatik på Malta  
28:11- 22 efter 3 månader på Malta fortsätter resan mot Rom, där Paulus sitter i husarrest, dit han får bjud in 
människor att predika för  
28: 23 - 31 Paulus fortsätter försöka vinna fler till Jesus under 2 år 
 
 
Vad hände sedan. 
De flesta av huvudpersonerna avrättades. Stefanos, som var praktiskt ansvarig var den förste som dödades, 
redan i kapitel 7.  Paulus är fängslad i fängelse 59–62 eller längre, halshuggs år 67. Skriver till församlingarna 
från fängelser och i frihet, Petrus korsfästs uppochner troligen år 62 eller år 67.  
Stora förföljelser mot de kristna kunde inte tysta dem. Kejsare Diokletianus regerade på 200-talet i Rom. 
Denna tid kallas "den stora förföljelsen”. Diocletianus gav order om att kristna böcker skulle brännas, att 
kyrkor skulle rivas, kristna ledare arresteras och avrättas. Han matade vilddjur med kristna och lät dem brinna 
som facklor på hans fester.  
 
 
MEN budskapet om räddning genom Jesus gick inte att döda. Guds ord bär inte bojor, som Paulus skriver från 
fängelset till den unge Timoteus i 2 Tim 2: 9 säger. Guds ord har inte fängslats.  
Därför har vi hittat Jesus. Nu är stafettpinnen i våra händer att föra det glada budskapet vidare! 
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