'

TrT.WZa UUIaU:-ITEEgErIUT
redaktionelle henvendelser.

EawuTTt!56rbrpa

telefax3927 1525 ( 9-16 )

KD 16/12-95

I ApG fortelles aer
Her ses Rembrandi
helbreder en lam: '
giver dig, hvad jeg
op og gd!< (3,6)

Denfqrstemenished
AF KAI KJER.HAilSEN
ApG 2,42-47:
De holdt fast ved apostlenes lrere og fallesskabet. ved brodets
brydelse og ved b6nnerne^.Hverog €n blev
grebet dfTrygt, og der
skete mange undere og
tegn ved apostlene.
Men alle de troende var
sammen,og de var falles om ait. De solgte
deres ejendom og ejendele og delte det ud til
alle efter enhversbehov. De kom ienighed i
templet hver dag;
hjemme brpd de brpdet og spistesammen,og
jublendeog oprigtige
af hjerte priste de Gud
og havde hele folkets
yndest. Og Herren fpjede hver dag nogle til,
som blev frelst.

Gudsnide. Det er ham.der
f6jer nye troendetil menigheden.

giveraf urmenighedens
fellesskab- og at hanogsflhermedvilforkyndefor sinelresere.Hvad?

fremgangsteologr
ikke. Det bedsteel
Et betydeligtantalj0der er
Lukas' beretningc
kommettil tro. Messias'folk
dod (12,1-2).Ifgll
har for f6rstegangvidnet i
gangsteologi
skull
Helligindenskraft om Israels Idealiseretbillede
ke vere dod. Det r
Tegn
og
undere
Messiastil Israelsfolk. Hvor- En del gir i rettemed
ung og livskraftig
danMessias'folk, detteforLukasfor at haveidealiseret
Vedapostleneskerder mange
Tro og undereh
nyedeIsrael,levedeindbyrbilledetaf menighedeni Jeru- tegnog undere.Det er Gud,
kas sammen(se fx
desi denf6rstetid, givesder
salem.Det var ikke denrene
der stir bag.Lukas kommer
haner ikke bange
nu et glimt af i et sikaldt
idyl, havder man.Det kan
ofte ind pi temaet(2,43;
at underekan skab
summariumeller samleberet- der vrereen del om!
5 ,I 2 .I 6 ; 6 , 8
righedog ledetil t
; 8 , 6 - .71 3: l 4 , 3 ;
ning,hvor forholdeneopsumMen man skalikke for tid| 5,12;19,1
| ;28,9).Hermed
13,7).Altid er det
meresi generellevendinger
ligt falde dommenover
videreforesde tegnog undestir bag.Men undr
Lukas,helstskalmanvente
re, somJesusgjorde.De er
eftersin hensigt,n
Q f.4 ,3 2 -3 7 ;5 ,1 2 -1 6 ).
Menighedenhar
med den,til mankommeret
tegn pi det frembrydende
sagesaf en forkyn
- et frellesgrundlagfor depar kapitlerlrengerefrem og
gudsrige.
Jesusog den frelsr
restro og liv i apostlenes
laere harl est fx 5,1-lI og 6,1-6.
Nogle mener,at Lukas her- ger (sekap. 3). Mi
eller undervisning
Her forteller Lukasibent om
med giver udtryk for en >her- somhedi Jesuelle
- et fellesskabi omsorgfor
problemerog vanskeligheder lighedsteologi..,
somstir i
flndensnavn,som
- i sammemenighedog ogsfli
hinanden
kraftigmodsetningtil err
stedi troenssfrere
- et frellesskab
i nadveren
>>korsets
tidenlige efterpinsen.
teologi<, represente- det kraftigste(sef
- et faellesskab
i bonnerne.
Hertil kommer,at Lukas
ret af Paulus.Holdermansig
24;19,13-16).
- deresfe llesskabog aktihar en forkerlighed for ordet
si til Lukas- i dag- bliver
Og: det st0rsteI
vitet uddybeslidt nermerei
>>alt<<.
NArhan fx siger,at de
manfremgangsteolog;
holder nir mennesker
kor
de folgendevers.
troendevar frellesom >>alt<< mansig til Paulus- i dagtro pfl Jesus.
Endnuer der ingenkonflikt (v. 44), klargprhani 5,4,at
tror man sletikke pfl underets
Overvejpflstan
mellemdetjOdiskefolk i al>>alt<<
ikke betyder>alt uden
mulighed.
Afviser man,at
mindelighedog Jesus-beundtagelse<,
idetmansom
goreekstraordine
Detteer en forenklingaf et
vregelsen.
Folketkunnegodt
troendekunnehaveprivat
kompliceretforhold. Vel brudag,begrensermi
li' dem.Og hvadvigtigereer:
ejendom;se5,l-ll.
ger Lukasbredepenselstr@g,
Er man heletidr
mennesker
bliver frelstaf
Overvejdetbillede,Lukas mentalsmandfor en moderne efter det ekstraord
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I ApG fortelles aet, at der skete mange undere ved apostlene.
Her sesRembrandts illustation til beretningen om Peter der
helbreder en lam: >Sqlv og guld har jeg ikke, men jeg
giver dig, hvad jeg har: I Jesus Kristi, nazarnerens, navn std
op og gd!< (3,6)

enished
giver af urmenighedens
fellesskab- og at hanogsi hermedvilforlqtnde for sinelesere.Hvad?

fremgangsteologi
er han nu
ikke. Det bedsteek,sempeler
Lukas' beretningom Jakobs
d4,d(12,1-2). lf gl$een fremgangsteologiskulleJakobikIdealiseretbillede
ke vere dOd.Det var han for
Tegn og undere
ung og livskraftigtil!
En delgir i rettemed
Tro og underehprer for LuVed apostleneskerder mange
Lukasfor at haveidealiseret
i Jeru- tegnog undere.Det er Gud,
kassammen(sefx 3,16).Men
billedetaf menigheden
haner ikke bangefor at sige,
der stir bag.Lukaskommer
salem.Detvar ikke denrene
at underekan skabenysgerofte ind pfl temaet(2,43;
idyl,hevderman.Det kan
righedog ledetil tro (sefx
5 ,12 .16 ;6 ,8;8 ,6 -7| .3 ;l 4 ,3;
dervereendel om!
13,7).Altid er det Gud, der
| 5,12;19,1
1;28,9).Hermed
Menmanskalikke for tidviderefpresde tegnog undestir bag.Men underetbruges
ligt faldedommenover
re, som Jesusgforde.De er
efter sin hensigt,nf,r det ledLukas,helstskalmanvente
tegnpi det frembrydende
sagesaf en forkyndelseom
medden.til mankommeret
gudsrige.
parkapitlerlrengere
frem og
Jesusog den frelse,hanbrinNogle mener,at Lukasher- ger (sekap. 3). Mirakelvirkharlastfx 5,1-I I og 6,1-6.
med giver udtryk for en >her- somhedi Jesueller HelligHerfortrellerLukasflbentom
problemer
som stir i - * flndensnavn,somikke finder
og vanskeligheder lighedsteologi<<,
- i sammemenighedog ogsl i
kraftig modsretn-in$-til
stedi troenssfrere,afvisespfl
en
>>korsets
represente- det kraftigste(sefx 8,18teologi<<,
tidenlige efterpinsen.
ret af Paulus.Holdermansig
24;19,13-16).
Hertil kommer,at Lukas
Og: det storsteunderer,
harenforkerlighedfor ordet
sfltil Lukas- i dag- bliver
>>alt<<.
Nflr hanfx siger,at de
manfremgangsteolog
; holder nflr menneskerkommertil at
tro pi Jesus.
troendevar felles om >>alt<< mansig til Paulus- i dag(v. 44),klargprhani 5,4,at
tror manslet ikke pi underets
Overvejpistandene:
>alt<iftkebetyderoaltuden
Afviserman.at Gud kan
mulighed.
g0reekstraordinrere
ting i
idetmansom
Detteer en forenklingaf et
undtagelse<,
dag,begrensermanGud.
kompliceretforhold.Vel brutroendekunnehaveprivat
ger Lukasbredepenselstrgg,
Er man heletiden pfrjagt
se5,1-ll.
ejendom;
stflr
Overvejdetbillede,Lukas men talsmandfor en moderne efterdet ekstraordinrere.
Gudsn[de.Deter ham,der
f6jernyetroendetil menigheden.

man i fare for at forkroble tilvrerelsen
for sig selv,hvis
man fx bliver ramt af en uhelbredeligsygdom,og man driver andreind i en krampagtig
og forkr6blettro, hvis man
havder,at sygdomskyldes
manglendetro pi Gudsmagt.

3000 og nullerne
Hele 3000jqder blev dObtpi
6n dag!(2,41).Lukaskunne
nu godt haveindfgjet et par
forklarendesetningerher,si
detbleWrdf kh-t[trvo-Flran
vil hen:

-'4

>I ovrigt kenderjegikke
nogeteksempelpi, at sfl mange hedningertog imod frelsen
pfi 6n dag - ikke enganggennem den forkyndelse,min
Pauluslekare hovedperson
verede!Nir jeg seneretaler
om hansresultaterpfl 6n dag
blandthedninger,kan I som
en regelgodt fjerneet par
tre! Og
nuller- ja, undertiden
hvadder bliver tilbage,kan I
en gangimellemdividere
medtre! Hvis der ikke bliver
et nul tilbage.<

