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Et nyt navn og en ny ven
ApG 11,19-26.

Nogle gange bruger mennesker vore kælenavne
(hvis vi har et) i stedet for vore rigtige navne. Har
du et kælenavn? Nogle gange er det en handling,
eller noget vi siger, der giver os et kælenavn.
Mennesker kan også kalde os ubehagelige navne.
De første troende fik flere øgenavne. Et af dem blev
hængende og bliver brugt den dag i dag.
Det var blevet farligt for de kristne at bo
i Jerusalem. De blev forfulgt af Saulus og
de andre jødiske ledere. De blev fængslet
og pisket, og mange blev henrettet. Derfor
var mange af de nye kristne begyndt at
flytte væk fra Jerusalem. De flyttede til større
byer og landsbyer. De var så lykkelige, fordi de
havde lært Jesus at kende, at de ikke kunne
lade være med at fortælle andre om ham.
På den måde blev de gode nyheder om Jesu
liv, død og opstandelse spredt overalt. Det var
ikke lige, hvad de jødiske ledere havde tænkt
sig. De ønskede ikke, at flere skulle høre om
Jesus.
Mange af de nye kristne flyttede til
Antiokia, hvor der var mange jøder. Antiokia
var en vigtig by. Det var en meget smuk og
berømt by, men det var også en fordærvet
by, hvor man tilbad græske, hedenske
afguder.
Indtil dette tidspunkt var de fleste af de
troende jøder, og de fortalte de gode nyheder
om Jesus til deres jødiske venner og naboer.
Da de kristne flyttede til Antiokia, begyndte
de at fortælle deres nye naboer om Jesus.
De fortalte det til alle. De fortalte det til
jøderne, der boede der og til dem, der
ikke var jøder. Det var noget helt nyt
at fortælle ikke jøder om Jesus. Men Gud
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velsignede dem, og mange ikke jøder sluttede
sig til menigheden.
Nyheden om, at folk, der ikke var jøder,
omvendte sig, nåede apostlene og de andre
kristne i Jerusalem. Nogle af kirkelederne
blev bekymrede. De var ikke sikre på, at
Gud ønskede, at alle skulle høre de gode

Tænk på
Guds nåde omfatter alle mennesker.

nyheder. Når det kom til stykket, var jøderne
Guds udvalgte folk. Derfor bad de kristne i
Jerusalem Barnabas om at rejse til Antiokia og
finde ud af, hvad der foregik. Barnabas var en
god mand, der troede på Jesus og var fuld af
den Hellige Ånd.
Da Barnabas kom til Antiokia, så han,
hvordan Gud havde
velsignet de kristne.
De kender virkelig
Guds nåde. De var
overbeviste om,
at Gud elskede
alle mennesker og
ønskede, at de skulle
elske hinanden. Han
opmuntrede de kristne
til at holde sig nær
til Jesus og glæde sig
over, at de havde lært
ham at kende. Han
prædikede for ikke
jøderne, og mange
bestemte sig for at
følge Jesus.
Barnabas indså
hurtigt, at han havde
brug for hjælp. Der var
så mange mennesker,
der ønskede at
høre om Jesus. Han
tænkte på Saulus. Han
mindedes, hvordan Saulus havde forandret
sig, efter at han havde mødt Jesus på vejen til
Damaskus. Han havde endda fået et nyt navn.
Nu hed han Paulus. Barnabas begyndte at lede
efter ham. Han rejste til Tarsus, hvor Paulus var

Huskeverset
”Alle mennesker er
lige for Gud. Han
tager imod enhver,
uanset hvilket folk
han tilhører”
ApG 10,34.35

født. Da han fandt ham, var han i fuld gang
med at undervise om
Jesus. Paulus var straks
parat til at tage med
tilbage til Antiokia. De
begyndte at arbejde
sammen, og mange
– både jøder og ikke
jøder – tog imod Jesus
som deres frelser.
Fordi de troende talte
så meget om Kristus,
begyndte man at
kalde dem kristne. Det
varede ikke længe, før
det navn spredte sig
til hele det romerske
rige. Men det var her
i den hedenske by,
Antiokia, at navnet
først blev brugt. Det
var også her, Paulus
begyndte at prædike
for de mennesker, der
ikke var jøder. Det var
det arbejde, Gud havde
udvalgt ham til. Hvilket arbejde har Gud bedt
dig om at gøre?
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S ØN D A G

L Ø R D A G

• Læs ApG 11,19-26. Hvem var de første
kristne? Spørg tre personer, hvad ordet
kristen betyder for dem. Find ordet kristen
i en ordbog. Fortæl din familie, hvad det
betyder.
• Tegn Danmark på et stykke papir. Husk alle
øerne. Skriv huskeverset på tegningen, og
hæng den et sted, hvor du ser den hver dag.
Begynd at lære verset udenad.
• Bed for de mennesker, der bor i Danmark.
Selv om Danmark er et kristent land, er der
mange, der ikke ved, at Jesus elsker dem.

• Hvis I går en tur i eftermiddag så tænk på
forskellige grupper af mennesker og hvad de bliver
kaldt. Er det gode navne eller øgenavne? Hvor
kommer navnene fra? Er alle kælenavne gode?
• Bed alle i din familie om at tænke på et navn, som
de godt kunne tænke sig at blive kaldt.
• Tak Gud, fordi du vokser op i en kristen familie,
der elsker Jesus.

M A N D A G
• Læs ApG 8,1-3, når I har andagt. Hvad fortæller
versene dig om Saulus, før han mødte Jesus?
• Design et logo, der fortæller, hvad det vil sige at
være en kristen. Tegn bagefter logoet til alle i din
familie og læg det på deres hovedpuder.
• Ordet kristen betyder en, der følger efter
Kristus. Hvad betyder dit navn?
• Tak Gud, fordi Jesus kom hertil jorden for at
frelse os. Tak også for mænd som Paulus og
Barnabas, der fortæller andre de gode nyheder.

O N S D A G

T I R S D A G
• Læs ApG 11,19 sammen med din familie. Se på
et kort over Bibelens lande. Hvor flyttede de
kristne hen? Find byen på kortet. Hvordan tror
du, det var at flytte, dengang man ikke havde
flyttefirmaer og flyttekasser? Tegn et billede
af en familie, der flytter fra Jerusalem til
Antiokia.
• Mål afstanden fra Jerusalem til de steder,
der omtales i ApG 11,19.
• Bed Gud om at beskytte de mennesker, der
i dag bor i lande, hvor de bliver forfulgt, fordi
de er kristne.

• Læs ApG 11,25-26. Hvor var Saulus, da Barnabas
fandt ham? Find byen på et kort. Hvor rejste de hen,
da de forlod dette sted?
• Find nogle oplysninger om de græske guder, man
tilbad i Antiokia. Var det let for Paulus og Barnabas at
arbejde i sådan en by?
• Det er heller ikke altid let for din præst at arbejde
i den by, du bor i. Tegn en tegning og send den til
ham/hende som en lille opmuntring.
• Bed for de mennesker, der bor på din vej, at de må
lære Gud at kende.
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T O R S D A G
• Læs 1 Joh 3,1. Hvilke gode nyheder er
der tale om?
• Lav en ”Gode nyheder” avis. Tegn
billeder, der illustrerer den bibelhistorie,
du bedst kan lide. Vis avisen til din
familie.
• Gå en tur. Læg en indbydelse til et
Bibelkursus i de postkasser, du går
forbi. Det er en måde, du kan sprede
de gode nyheder om Jesus på.

F R E D A G

Kristus er det græske ord
for Messias. En kristen er
en person, der følger Jesus.

• Læs ApG 11,19-26, når I har andagt.
Hvor længe blev Paulus og Barnabas i
Antiokia? Hvad lavede de?
• Har du en kammerat, du godt kan
lide at være sammen med. Tegn et
billede af jer begge to. Er der noget,
I kan gøre sammen, for at fortælle
andre om Jesus?
• Hvad har du lært om Gud i denne
uge?

Gør følgende: Bogstaverne, der står nedenunder, er ikke gjort færdige. Tegn
stregerne op og find to navne på den samme mand og havnet på hans
ven.
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