
 

Apostlenes gjerninger – samtaleopplegg 
Intro (Kan vi trykke på play?) 
  
På grunnlag av tale v/Tarjei Cyvin  

– Gudstjeneste 16. aug 2020  
 
 
 
 

Resymé fra talen 
Apg 1,1-14. 
 
Det pågår store og raske prosesser i verden, på flere plan. Det kan være skremmende å se på, og 
samtidig vet vi at Gud har kontrollen. Når hele verden kan snus opp ned på noen få uker, hvor 
mye mer kan ikke da Gud vende alt til det gode på kort tid? Kanskje ser vi nå konturene av noen 
større endringer som ligger foran oss.  
 
Den kristne kirke, og da også vi som lokal menighet, utfordres i denne tiden på flere områder. 
F.eks.: 

• Vi trenger kraft, for å stå oppreist, kunne bære, og gå framover 

• Vi utfordres på struktur, når forutsetningene endres 

• Fungerer vi som kirke slik at vi kan være det redskapet Gud hadde tenkt for denne tiden? 
 
I byggeprosessen er det sunt og godt å stadig måle seg opp mot den alle første 
menighetsbyggingen.  

• Den første menigheten som ble født på pinsedag, besto av øyenvitner – mennesker som 
hadde fulgt Jesus tett, helt til Golgata.  

• Den første menigheten er fremdeles et godt navigasjonspunkt for oss 
 
I starten av Apostlenes gjerninger beskrives himmelfarten. Før Han ble tatt opp til himmelen, gir 
Jesus disiplene beskjed om vente på å bli utrustet med kraft – vente i Jerusalem på Den Hellige 
Ånd. 

• Da Jesus for opp til himmelen, etterlot Han seg ikke en søndagsgudstjeneste eller en 
kampanje, men et bønnemøte. 

• Slik har det vært også gjennom hele kirkehistorien: alt starter i bønn. F.eks ser vi dette i 
tjenesten til Charles Finney, der bønnen og bønnelederen Daniel Nash ble en 
nøkkelfaktor.  

 
 
 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Hva tenker du om alle prosessene som foregår i verden akkurat nå? Vil verden noen gang 
bli den samme igjen? Hvordan kan vi finne trygghet og ro midt i dette? 

• Det siste halvåret har kirkene måttet tenke annerledes, og restrukturere virksomheten. 
Hva av det vi har måttet endre, kan være til det gode? Hva vil vi ønske å ta vare på også 
framover, selv når koronatiden en gang tar slutt? 

• Kan du komme på eksempler fra ditt eget liv der du i større grad burde gjort som 
disiplene før pinsedag: ventet på utrustning? 


