
Trofast holdt de seg til….

fellesskapet
Vårt kristne fellesskap har sitt utspring i himmelen og vil ende på en nyskapt jord.
Hovedhensikten med at vi er her på jord er å få flere med på himmelveien.
Hvordan fungere sammen før vi kommer dit?

Apg 2,42-47:

1. Et inkluderende fellesskap, v.42 og 45
a. Med Gud: 1Joh 1,3b; 2Kor 13, 13, og med hverandre: 1Joh 1,3a; Joh 15;1 Kor
12: To forhold man ikkje kan være alene i: Ekteskap og kristenliv.

 - Vennesamfunn eller søskenflokk? Joh 1,12.
 - Her står vi alle likt, Gal 3,28
 - Jesus ba at vi måtte være ett, Joh 17,20-21

b. Fellesskapet i funksjon
- Offentlig og i hjemmene, storsamling - husfelleskap
- De delte med hverandre, v. 45. Vi er bare forvaltere, Luk 14,26.
- Sølvet og gullet hører Herren til, Hag 2,8
             Gi med glede: 2 Kor 9,7
             Gi regelmessig, 1 Kor 16,2
             Gi rikelig, 2 Kor 9,6
 - Gir du toende eller tiende? Matt 23,23.
 - Gud inviterer oss til å prøve hans trofasthet. Mal 3,10
          Ingen led nød. Apg 4,34. I dag er mange ensomme som
          lengter etter felleskap. Godhet, omsorg er den beste døråpner for
          evangeliet, Apg 6, 1-7

2. Et troverdig disippelskap, v. 42:
De holdt seg til apostlenes lære

- holde fast ved – som en umistelig skatt
- holde vakt om – så ingenting får forfalske eller forvrenge
  Sunn lære for menigheten er som sunn mat for kroppen.
- holde seg etter – lyde Guds bud.

Ordet disippel forekommer 254 ganger i Bibelen. Ordet kristen bare tre ganger og
da betyr det alltid samme sak. Apg 11,26. Men dessverre har det blitt en
oppfatning blant oss at det å være en kristen og det å leve som en kristen er to
forskjellige ting.  Vi har satt et skille mellom det å tro på Jesus, og det å følge
Jesus, mellom det å ha Jesus som frelser og det å ha ham som Herre.
Vi forkynnere har vært så redde for å bli kalt loviske at vi har forsømt å forkynne
lydighet. Vi har vært fornøyd med informasjon istedenfor transformasjon. Men
som D.L. Moody sier: Bibelen ble ikke gitt for å øke vår kunnskap, men for å
forvandle våre liv
Kjærlighet er å holde Guds bud. Joh 15,10; 1 Joh 5,2
Når kjærligheten kommer til forandrer budene karakter fra «du skal» og «du skal
ikke» til «jeg vil» og «jeg vil ikke».
Å være en disippel er å følge Jesus og gjør etter hans vilje.

3. Levende bønn og lovprisning, 46 og 47.
-Faste bønnetider, og frihet, Apg 4,24ff ; 12,5ff.
- Lovprisning og bønn hører sammen: Ef 5,18ff: 1 Tess 5,18 ;
- Vitnesbyrd for ufrelste,  Sal 40,4

4. Nådegavebasert tjeneste v.43
- Jesus forkynte og helbredet. Samme oppdrag fikk de 12 og de 72;

         Matt 10,7-8; Luk 10,9;
- Vi er kalt til å fortsette Jesus gjerninger: Joh 14,12. Apg 3,1ff ;

      - Forkynnelse og helbredelse hører sammen. Mark 16,17-18
        * «Have you tried St. Peters?”
      - Tjene Gud der han vil, som han vil, med de gaver han gir,
        1 Kor 12, 9-10
      - Synlighet er ikke det samme som viktighet

5. Frimodig evangelisering, v 47
- Herren la til menigheten, -daglig. Folk ble trukket til menigheten fordi de var
et annerledes folk i kjærlighet, ærlighet, enhet, sannhet og renhet.
- De kristne vitnet over alt der de kom, Apg 8,1 og 4, og 19,10
Tre av fire vinnes ved vennskapsevangelisering.

      Oppsummering
Kirken er den eneste organisasjon i verden som er til for ikke-medlemmer!


