BIBELHISTORIE (hentet fra Bibelappen for barn)
Apostlenes gjerninger 13-14, 16: 20-21; 25;27-28
Paulus ville fortelle hedningene om Jesus. Derfor reiste han gjennom Syria, Tyrkia og
Hellas. Mange begynte å tro på Jesus, og mange kirker ble startet.
Flere år senere kom Paulus tilbake til Jerusalem. Noen ble sinte og angrep ham. Han
ble arrestert selv om han ikke hadde gjort noe galt. Siden Paulus var en romersk
innbygger, ba han om at rettssaker mot ham skulle holdes i Roma.
Paulus ble sendt med et skip som skulle til Roma. Turen gikk sakte på grunn av
dårlig vær. «La oss vente på Kreta til faren for storm er over», foreslo Paulus. Men
kapteinen seilte videre likevel.
Det kom en stor storm og alle trodde de skulle dø. En engel fortalte Paulus at alle
skulle bli reddet, og at de ville nå frem til Roma. Paulus fortalte det til de andre på
båten. Da de nærmet seg øya Malta, planla mannskapet å forlate skipet. Men Paulus
advarte dem. «Dere vil bare overleve hvis alle holder seg i båten».
Soldatene var redde for å bli straffet hvis fangene rømte. Så de bestemte seg for å
drepe dem. Men kommandøren likte Paulus, så han befalte sine menn om å la dem
leve. De karret seg i land og akkurat som Paulus hadde sagt så var alle i live.
Lederen på malta lot dem bo hos ham. Han hadde en far som var syk, men da
Paulus ba for ham, ble han helbredet.
De gikk om bord i et annet skip og reiste til Roma, hvor Paulus ble lenket fast i et
hus. Mens han var der skrev han brev for å undervise de nye kirkene rundt omkring i
veden. Brevene hans er nå en del av Bibelen!

Samtalespørsmål
1 Hva var det Paulus skulle i Syria, Tyrkia og Hellas?
2 Hvordan passet Gud på Paulus på denne farefulle ferden?
3. Mens Paulus var i Roma, skrev han brev for å undervise de kristne. Sant eller
Usant?

LEIRQUIZ

Hva betyr det når et trafikklys er gult?
Fasit: Senk farten. Vil snart skifte til rødt.

Hvilken planet ligger nærmest sola?
Fasit: Merkur

Hvor mange metter Jesus med to fisker og fem brød?
Fasit: 5000 (minus kvinner og barn)

Hva kalles en liten gitar med fire strenger?
Fasit: Ukulele

Hvilken farge får du når du blander gul og blå?
Fasit: Grønn

Hva er den andre måneden i året?
Fasit: Februar

Hvorfor feirer vi pinse?
Fasit: Fordi Den Hellige Ånd kom til disiplene

