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PREKEN

1.

APOSTLENES GJERNINGER 1,1-11

I min første bok, Teofilus, skrev jeg om alt det Jesus gjorde og lærte fra begynnelsen av 2 og
til den dag han ble tatt opp til himmelen, etter at han ved Den Hellige Ånd hadde gitt sine
påbud til de apostler han hadde utvalgt. 3 Han stod fram for dem etter sin lidelse og død og gav
dem mange klare bevis for at han levde; i førti dager viste han seg for dem og talte om det
som har med Guds rike å gjøre. 4 En gang han spiste sammen med dem, sa han: «Dere skal
ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen har lovt og som jeg har talt om. 5 For
Johannes døpte med vann, men dere skal om noen få dager døpes med Den Hellige Ånd.»
Kristi himmelfart
6 Mens de var samlet, spurte de ham: «Herre, vil du på den tid gjenreise riket for Israel?» 7 Han
svarte: «Det er ikke deres sak å kjenne de tider og stunder Faderen har fastsatt av sin egen
makt. 8 Men dere skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine
vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til jordens ender.» 9 Da han hadde sagt
dette, ble han løftet opp mens de så på, og en sky skjulte ham for øynene deres. 10 Da de stod
og stirret opp mot himmelen og så etter ham idet han drog bort, stod med ett to menn i hvite
klær foran dem 11 og sa: «Galileere, hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Denne Jesus
som ble tatt opp til himmelen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som dere har
sett ham fare opp til himmelen.»
Be en bønn

2.

I MIN FØRSTE BOK

Det finnes mange krevende og viktige overganger i en sammenheng, gruppe.
Generasjonsskifter i en bedrift, fotballag, politisk parti, frivillig organisasjon, ungdomsmiljø,
menighetsråd, stab. Eller en ny fase i et foretak. Byggefase til drift, fra etableringsfasen til
drift, fra grunderen til normal drift av andre. Dagens tekst og hendelse er en sånn overgang.
Jesu liv på jord er levd, Guds rike er plantet i mellom oss, bevist og synliggjort. Hendelsene
med Jesu liv, død og oppstandelse har hendt. Og nå tas han opp til Guds høyre hånd og en ny
fase begynner. Avskjed med grunderen og oppstart av den kristne kirke på jord. Snakk om å
hoppe etter Wirkola.
Lukas skriver sine to bøker til ærede Teofilus. Lukas-evangeliet om Jesus som virker i Guds
kraft, forkynner Guds rike, og er selve evangeliet med sin stedfortredende lidelse og død og

seiersrike oppstandelse. Om grunderen, om Jesus, Guds Sønn, og hans mektig varme og
livgivende virke midt i blant oss.
Så skriver han i Apostlenes gjerninger om hvordan disiplene/apostlene bringer evangeliet om
Jesus fra Jerusalem, fylt av DHÅ, til verdens ender. Om hvordan menigheter vokser frem. Nå
skal grunderens venner ta over og bringe grunderens nyskapning videre ut. Lukas to bøker
står på hver sin side av en enorm overgang, generasjonsskifte.

3.

MANGE KLARE BEVIS

”Han sto frem for dem etter sin lidelse og død og gav dem mange klare bevis for at han
levde.”
 Mange klare bevis – tyder på at oppstandelse også for de første kristne og de som
hørte dem, ikke var uproblematisk. All tvil var ikke feid til side. Det snakkes om
mange klare bevis. Tvetydig – alle har ikke skjønt med en gang at det var Jesus de så
og møtte.
 Møtene med Jesus etter oppstandelsen og frem til himmelfarten, kalles kristofanier,
har to trekk:
o Jesus viser seg legemlig for disiplene. De kan ta på han, han spiser for deres
øyne
o Et annet nærvær enn tiden før sin død og oppstandelse. Plutselig blir
usynlig/synlig. Luk 24,44: Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen
med dere. En annen eksistensform fri fra tid og rom
 Himmelfarten avslutter Jesu nærvær på jord selv om de 40 dagene var i en annen
eksistensform. Fra da av sees han bare i visjoner, syner og drømmer.

4.

HVORFOR STÅR DERE Å SER OPP MOT HIMMELEN?

Når Jesus løftes opp blir disiplene stående og stirre opp mot himmelen. Kanskje i en slags
desperasjon over at Jesus ble borte, frykten over å stå alene igjen, i håp om at Gud i himmelen
må gjøre noe. Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Spør to menn i hvite klær som
plutselig sto foran dem. Rett før hadde de spurt Jesus om når han skulle gjenreise riket for
Israel. Når griper Gud inn, når blir alt bra, når blir alt avgjort og himmelens rike synlig, når
kommer Jesus igjen? Jesus svarer. Jeg kommer igjen, vær trygg. De hvite mennene svarer.
Han skal komme igjen. Men enn så lenge skal dere ikke så å stirre mot himmelen og være
opptatt av når. Det er ikke deres sak. Hvorfor står dere og ser opp mot himmelen? Når det er
så mye å gjøre på jorda? Visst skal vi vende blikket mot himmelen, få perspektiv, hente kraft
rettledning og inspirasjons hos Gud selv. Å møtes i kirken er på mange måter å vende seg mot
himmelen. Åpne seg for himmelen, søke det himmelske. Men det er ikke en værende posisjon
å stirre mot himmelen. Det er ikke vår sak å bli stående å se mot himmelen. For Jesus ga et
oppdrag inntil dagen en gang kommer.

5.

VÆRE MINE VINTER TIL JORDENS ENDER

Og oppdraget er: ”Dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og like til
jordens ender”. Programmatiske ord for hele Acta. Bokens tema. Evangeliet om Jesus sin
utbredelse og seiers gang fra øvresalen i Jerusalem og like til jordens ender. Og det er ikke

bare bokens tema. Det er kirkens tema, det er menighetens tema, det er enhver kristen, troende
og disippel av Jesus sitt tema. Det er programordet for Lørenskog menighet, for deg og meg.
Vi møtes gjerne for å stirre mot himmelen, det trenger vi, men det er ikke vårt oppdrag. Det er
ikke vår sak. Vår sak er å bringe evangeliet ut til våre 13 000 naboer og vårt lokalsamfunn,
samt å bidra i misjon til deler av verden hvor det ikke finnes, eller knapt finnes, menigheter
som kan fortelle om evangeliet om Jesus.
Mange vekstnotiser i Acta. Hvor mange som kom til tro, om Guds ord som har fremgang. Og
de vekstnotisene kan kirkehistoriene supplere. Selv til Norge langt i nord har Guds ord,
evangeliet om Jesus nådd frem. Og 2000 år senere er vi samlet her. Ikke for å stirre opp mot
himmelen, ikke for å lukke oss inne i et kirkerom, men for å ta del i det oppdraget som gjorde
at vi ble kjent med Jesus, å være hans vitner der vi går, der vi bor, der vi jobber.
Del troen med dine naboer. Ditt personlige vitnesbyrd til en som kjenner deg er uten tvil den
mest effektive måten Guds rike har vokst på frem til i dag. Og som menigheten har vi av nye
tiltak satt som nummer en å gi tilbud om undervisning og samtale for nysgjerrige på troen.
Grunnleggende undervisning fire tirsdager til høsten. Ta med folk dit. Eller til gudstjeneste.
Dette er vårt oppdrag.

6.

VI ER IKKE ALENE

Vi er ikke alene om dette. Jesus forlot oss ikke alene. I sitt jordeliv var han begrenset til å
være et sted om gangen. Når han nå setter seg ved Guds høyre så kan han sende sin ånd, Den
Hellig Ånd, og ta bolig i og være nær hver enkelt sjel som tror over hele verden samtidig. Vi
skal få kraft når Den Hellige Ånd kommer over oss. Himmelen kommer nær, i våre hjerter, i
ditt og mitt hjerte. Vi trenger ikke stå og stirre opp dit og vente på noe. Det er gitt oss allerede
ved Den Hellige Ånd. Han skal gi oss kraft til oppdraget.
Da blir ikke tiden etter Jesus nærvær på jord som hoppe etter Wirkola. Det blir som å hoppe
med Wirkola. Når jeg ble lært å stå på ski nedover en bakke sto jeg mellom bena til pappa. Og
så slapp han meg etter hvert når jeg hadde lært det. Sånn lærte jeg mine barn å stå på ski. Vi
skal være vitner om Jesus holdt fast av Den Hellige Ånd, lært av Den Hellige Ånd, fylt opp
med kraft fra Den Hellige Ånd.

