Apostlenes gjerninger – samtaleopplegg
Del 1 (Den Hellige Ånds gjerninger)
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin
– Gudstjeneste 30. aug 2020

Resymé fra talen
Apg 2,1-13. 1.Kor 14,26-30. Vi som kirke (både kirken som helhet, og vi i Trondheim misjonskirke)
trenger å ta eierskap til Den Hellige Ånd. Bli fylt av Ånden, igjen og igjen, slik at det blir som i 1.Kor 14
når vi kommer sammen (at mange har noe å komme med).
• Frank Mangs sa at «livslinjen mangler hos mange predikanter», og at talerstolen skal være
«et sted for Den Hellige Ånd og ikke for veltalenhet». Og vi lengter vel alle etter det
Åndsinspirerte og salvede, i både forkynnelse, sang og musikk, og annet.
• Da Den Hellige Ånd kom på pinsedag, står det om en lyd fra himmelen og ildtunger som satte
seg på disiplene. Forskning viser sammenhenger mellom lyd og lys. Og vi vet fra Bibelen at
når Gud taler, så skaper Ordet. Kan det være slik at alle lydbølgene og andre bølger som fyller
hele universet, er etterklangene av Hans stemme helt fra skapelsen av?
• Uansett ser vi at Peter nå får frimodighet til stå fram, forklare hva som skjer, knytte det an til
Guds Ord, og forkynne evangeliet i Ånd og kraft. Er det ikke det vi også trenger?
Apg 2,37-39. Frukten av Peters Åndsfylte forkynnelse, var at det traff mennesker i hjertet slik at de
spurte «hva skal vi gjøre?»
• Budskapet traff mennesker i hjertet, ikke slik at de opplevde fordømmelse men at de ønsket
å omvende seg. Guds kjærlighet drev mennesker til omvendelse.
• De fikk Den Hellige Ånds gave. Dette var et tydelig tegn i den første kristne tid, og både i
forkynnelse og praksis viste det seg at «løftet tilhører alle» uavhengig av bakgrunn, stand
eller geografi.
• Den Hellige Ånd gjorde de første kristne frimodige, overbeviste mennesker slik at de
omvendte seg, og ledet disiplene i smått og stort.
1.Kor 2,1-5. En av de største farene i vår intellektualiserte, teknologiske og i stor grad postkristne tid i
vesten, er at den kristne troen mister sin kraft.
• Når det stormer omkring oss, slik det nå gjør, så trenger vi dette enda mer.
• Magnus Malm snakker i boka «Fri til å tjene» om hva som former oss. Han beskriver de to
ulike kunnskapssynene:
o Det bibelske kunnskapssynet der mennesker lærer hvem Gud er (og mye annet)
gjennom erfaring og refleksjon. Dette er også det rådende kunnskapssynet i de
delene av verden der den kristne kirke vokser i dag.
o Den greske klassiske kulturens fokus på intellektet innførte modellen med teori og
praksis. Først bøker eller forelesninger, deretter praktisering av det vi har lært.
• Denne tilnærmingen til Guds Ord og til Gud, bidrar også sterkt til det klare skillet mellom Gud
og kirken på den ene siden, og på den andre siden resten av livet. På denne måten blir også
«troen en privatsak», mens Gud er hele skaperverkets og historiens Herre.

Spørsmål/problemstillinger å jobbe med:
• Hvor mye av det vi kommer med er Åndsinspirert? Hva kan vi gjøre for å endre dette?
• Hva er vår drivkraft? Hva er din drivkraft? Er det Den Hellige Ånd? Eller penger, posisjon
og/eller makt og kontroll, selvtilfredsstillelse, osv?

