Kirken – bekender og
forsvarer troen
Søndag den 28. maj 2017

På vej mod Rom
Processen mod Paulus
”Men de havde nogle stridigheder med
ham om deres egen religion og om en
vis Jesus, som var død, men som
Paulus påstod lever.” (ApG 25,19)
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2017

Derfor, kong Agrippa, har jeg ikke været
ulydig mod det himmelske syn. Men jeg
forkyndte først for dem i Damaskus og
derefter i Jerusalem og i hele jødernes
land og så for hedningerne, at de skulle
omvende sig og vende om til Gud og
gøre de gerninger, som omvendelsen
kræver.

Det er grunden til, at jøderne anholdt
mig på tempelpladsen og ville slå mig
ihjel. Indtil denne dag har jeg da ved
Guds hjælp kunnet træde frem og vidne
for store og små, og jeg siger ikke
andet end det, profeterne og Moses har
sagt skulle ske: at Kristus måtte lide,
når han, den først opstandne fra de
døde, skulle forkynde lys for både folket
og hedningerne.«

På dette punkt i Paulus' forsvarstale
siger Festus med høj røst: »Du er
vanvittig, Paulus! Den megen lærdom
driver dig til vanvid.« Men Paulus
svarede: »Jeg er ikke vanvittig,
højtærede Festus! Tværtimod, de ord,
jeg siger, er sande og forstandige.

Kongen er jo bekendt med dette, så jeg
taler frimodigt til ham. Jeg tror nemlig
ikke, at noget af det kan være undgået
hans opmærksomhed. Det er jo ikke
sket i en afkrog. Tror du på profeterne,
kong Agrippa? Jeg ved, at du tror.«

Prædiken/undervisning ved gudstjenesten
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Agrippa sagde til Paulus: »Det er lige
ved, at du overtaler mig til at blive
kristen.« Paulus svarede: »Om det er
lige ved eller langt fra, så ville jeg ønske
til Gud, at ikke blot du, men alle, som
hører mig i dag, fik det som jeg, lige
bortset fra disse lænker.«
(ApG 26,19-29)

Efter at have aftalt en dag med ham
kom der endnu flere til ham på hans
bopæl; og fra tidlig morgen og helt til
aften forklarede og vidnede han for
dem om Guds rige, og ud fra
Moseloven og profeterne søgte han at
overbevise dem om Jesus. Nogle blev
overbevist af hans ord, men andre
troede ikke. (ApG 28,23-24)

Mission på dagsordenen
Paulus blev nu hele to år i sin lejede
bolig og tog imod alle, der kom til
ham. Han prædikede om Guds rige og
lærte dem om Herren Jesus Kristus,
med fuld frimodighed, uden hindring.
(ApG 28,30-31)

Med ApG 28 slutter egentlig Bibelens
vidnesbyrd om missionen med en
vældig opfordring til med stor
frimodighed at forkynde evangeliet
overalt.

Mission på dagsordenen

En levet overbevisning

Fokus: Mission med forstanden ind i et
sekulært samfund. Hverken naivt eller
tåbeligt!
Er tro privat eller offentligt? – og holder
denne skelnen?
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Et anderledes – forstandigt – syn på
tilværelsen, livet, evigheden, etikken,
adfærd, der giver mening!
• fordele …
• udfordringer …
- Forsvare troen
- Forklare troen
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En kirkelig disciplin

NT’s vejledning

”Apologetik” (trosforsvar)
• Missionsbefalingen (Matt 28,18-20)
• Forklare troen i ord og udtryk for
andre, så det giver mening
• Forsvarstale (apologia) – argumenter,
en overbevisnings holdbarhed (sml.
Paulus) – ikke evangelisation(!)

”Men I skal hellige Herren Kristus i jeres
hjerte og altid være rede til forsvar over
for enhver, der kræver jer til regnskab
for det håb, I har, men I skal gøre det
med sagtmodighed og gudsfrygt og
med en god samvittighed,

NT’s vejledning

NT’s vejledning

for at de, der håner jeres gode
livsførelse i Kristus, må blive gjort til
skamme, når de bagtaler jer. For det er
bedre, om det er Guds vilje, at lide, når
man gør det gode, end når man gør det
onde.” (1 Pet 3,15-17)

NT’s vejledning
”Nok lever vi som andre mennesker,
men vi kæmper ikke som verdslige
mennesker. Vore kampvåben er ikke
verdslige, men mægtige for Gud til at
bryde fæstningsværker ned.
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•
•
•
•
•

Kol 4,6
Luk 12,11
2 Kor 6,7
2 Kor 10,3-5
Fil 1,7.16 (sml. ApG 28,23-31)

NT’s vejledning
Vi nedbryder tankebygninger og alt,
som trodsigt rejser sig mod kundskaben
om Gud, vi gør enhver tanke til en lydig
fange hos Kristus.” (2 Kor 10,3-5)
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Forsvar med omtanke
• sætte sig ind i samtidens ”spilleregler” og bruge dem godt (jf. Paulus)
• identificere den indfaldsvinkel, der
virker bedst for tilhøreren samt
overveje ens argumenter
• apologetiske strategier (sml. C.S.
Lewis)

Opgave og kald

Ansvar og frihed
Er mangel på forfølgelse (også i dansk
‘version’) proportional med for lidt
frimodighed, for lidt radikal?
Måske kan vi til tider føle - i samtale
med andre - at stå til regnskab for det,
Gud siger. Men vi skal ikke skal bære
hans ansvar og magt.

Opgave og kald

Tale Guds kærlighed ind i noget, som
andre ikke oplever som kærligt (tale
”det naturlige/normale” i samtiden imod)

Satse på at være med til at forme og
vejlede næste generation (eks. kristne
lærere, journalister, politisk ansvar…)

Arbejde for, at det er legitimt at tro og
være religiøs i det sekulære samfund

Præge nutiden og nå næsten
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Det gælder livet nu og evigheden!
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