Studieplan efterår 2017
Apostlenes Gerninger kap. 21,17-28
Paulus i Jerusalem og rejsen til Rom
– studiekreds om Apostlenes Gerninger

Paulus’ tredje missionsrejse er slut, og han tager tilbage til
Jerusalem for at dele sine oplevelser med menigheden der.
Nogle af Paulus’ modstandere fra missionsrejserne var også i
Jerusalem, og det førte til uro. Paulus blev arresteret. Han
forsvarede sig, og forlangte at få en rettergang som romersk
statsborger. Vi følger ham på rejsen til Rom og hans ophold i
husarresten der. Vi får indblik i religiøse og politiske kampe
dengang, og vi sætter begivenhederne i relation til vores liv i
2017.
Onsdag d. 13. september

Kap. 21.17 – 22.30

Onsdag d. 27. september

Kap. 23

Onsdag d. 11. oktober

Kap. 24

Onsdag d. 25. oktober

Kap. 25

Onsdag d. 8. november

Kap. 26 – 27.26

Onsdag d. 22. november

Kap. 27.27 – 28.31

Kom og vær med én eller flere gange, som det kan passe for dig.
Medbring gerne din egen Bibel, eller lån én ved samlingerne.
Det er gratis at deltage.
Ikon fra Yaroslavl Museum Preserve

6 onsdage kl. 16.45 – 18.00
I nederste konfirmandlokale
(Indgangen mod Indre Ringvej)

Kontaktperson: Ninna T. Rasmussen, tlf. 26146101
Mail: ninnatoft@rasmussen.mail.dk
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