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Innledning: «Hvordan forkynder vi
evangeliet til nutidens mennesker?»
• Hvordan forholde seg til «evangeliet»?
Svar: Vi anerkjenner vårt radikale behov for Guds
nåde og tilgivelse og bekjenner Jesus Kristus som
vår personlige Frelser og Herre.

• Hvem skal «forkynne»?
Svar: Hele Guds folk er kalt til å vitne om Jesus,
samtidig som den offentlige forkynnelsen må stå
sentralt.

[Innledning] Hva kjennetegner«nutidens
mennesker»?
Svar: «Folk» er mangfoldige – ofte både skeptiske
og søkende
1) Liten Bibel-kunnskap, men ofte nysgjerrige
2) Få anerkjenner Bibelens autoritet som Guds Ord
3) «Dersom Gud finnes, er han ikke hellig.»
4) Mange preges av sekulære tanker (utd./medier)
5) Interesse for filosofi og for nyreligiøsitet
6) Individualisme og hedonisme; søker fellesskap

[Innledning] Hva mener vi med….
* … kontekstualisering? Formidling av
Bibelens budskap i nye kulturelle
kontekster – som autentisk og relevant

* … apologetikk? Forklare og forsvare
Bibelens budskap – i møte med spørsmål,
innvendinger, myter og alternative livssyn

Kontekstualisering og apologetikk i
Apgj og i vår tid
1. Apostelgjerningenes hensikt
2. To kontekster: Synagogen og torget
3. Fire eksempler fra torget
4. Oppsummering
5. Fem perspektiver fra Tim Keller

I. Hvorfor ble Apgj skrevet?
Luk 1 / Apgj 1
– som «apologi» for «Theofilos & Co»

1) En troverdig historie (hva skjedde?)
2) Et troverdig budskap (hva tror vi på?)
3) En troverdig personlig tro (legitim tro?)

II. «Synagogen» og «torget» i Apgj

1) «I synagogen» – fra Skriften (GTs løfter) til
Jesus som Messias (Frelser / Herre)

Paulus: 13 (Antiokia), 17 (Tessalonika)

2) «På torget» – fra skapelsen (Guds vitnesbyrd)
til Jesus og oppstandelsen (Frelser / Herre)
Paulus: 14 (Lystra), 17 (Aten), 24 (Feliks), 26
(Agrippa / Festus)

III. Fire eksempler fra «torget»

1) 14 (Lystra)
a) avviser avgudsdyrkelse

b) bekrefter Guds vitnesbyrd som Skaper «…han har
gitt dere føde og fylt hjertene med glede…»

2) 17 (Aten) – se http://larsdahle.no/acts-17/
a) fra tilknytningspunkt til spenningspunkt

b) naturlig teologi – absolutt autoritet - oppstandelsen

[III. Fire eksempler fra «torget» - forts.]
3) 24 (Feliks og Drusilla)
«… han talte om rettferdighet og selvbeherskelse og om
dommen som skal komme …»

4) 26 (Agrippa og Festus)
Hva reagerte Festus så sterkt på?
Hvordan svarte Paulus på innvendingen fra Festus?

Hva slags tilnærmingsmåte og hvilke argumenter ble
brukt?

IV. Oppsummering så langt …

•
•
•

Fire eksempler fra «torget» på
kontekstualisering og apologetikk i møte med
«the man without the Bible» (Francis Schaeffer)
Hva kan vi lære fra «torget» for vårt liv og vårt
vitnesbyrd i en sekulær og pluralistisk tid?
Vi trenger en fornyet misjonstenkning – i pakt
med The Cape Town Commitment

[IV. Oppsummering så langt…]

Misjon er …
«…å bære vitnesbyrd om Jesus Kristus og alt
han lærte – (a) blant alle folk, (b) innenfor
alle deler av samfunnet og (c) på ideenes
område»
(Cape Town-erklæringen
om «misjon i 3D»)

V. Fem perspektiver fra Tim Keller
Bakgrunn:

•
•

Misjonær blant skeptikere i NYC

“The gospel is this: We are more sinful and
flawed in ourselves than we ever dared believe,
yet at the very same time we are more loved
and accepted in Jesus Christ than we ever dared
hope.”
(The Meaning of Marriage, 2013)

[V. Fem perspektiver fra Keller (forts.]
1) «Contextualization is not — as is often argued —
“giving people what they want to hear.”
Rather, it is giving people the Bible’s answers, which
they may not at all want to hear, to questions about
life that people in their particular time and place are
asking, in language and forms they can comprehend,
and through appeals and arguments with force they
can feel, even if they reject them.»
(Center Church, 2012)

[V. Fem perspektiver fra Keller (forts.]
2) «When we enter a culture, we should be looking for two kinds of
beliefs. The first are what I call “A” beliefs, which are beliefs people
already hold, that, because of God’s common grace, roughly
correspond to some parts of biblical teaching….
… However, we will also find “B” beliefs — what may be called
“defeater” beliefs — beliefs of the culture that lead listeners to find
some Christian doctrines implausible or overtly offensive…

… One of the reasons we should take great care to affirm the “A”
beliefs and doctrines is that they will become the premises, the
jumping-off points, for challenging the culture.»
(Center Church, 2012)

[V. Fem perspektiver fra Keller (forts.]
3) «If, while claiming to have one set of beliefs, you must
constantly borrow from another set of beliefs in order to
live your life, then you are bearing witness that the other
worldview makes more emotional, cultural, and rational
sense than yours does.
This is what I will attempt to show…, namely, that
secularity in particular does this unacknowledged
borrowing in a heavy way, and that Christianity makes
more overall sense than its rival(s)….
(Making Sense of God, 2016)

[V. Fem perspektiver fra Keller (forts.]
…Finally … I looked at Christianity’s unsurpassed offers —
a meaning that suffering cannot remove,
a satisfaction not based on circumstances,

a freedom that does not hurt but rather enhances love,
an identity that does not crush you or exclude others,

a moral compass that does not turn you into an oppressor,
and a hope that can face anything, even death.»
(Making Sense of God, 2016)

[V. Fem perspektiver fra Tim Keller]
4) The ministry of the Word functions at three
levels: [level 1] personal conversations about
faith, [level 3] public preaching, and [level 2]
every appropriate communication about faith in
between.»

5) «Our preaching [level 3] should always be both
evangelistic, apologetic and pastoral.»

(Preaching, 2015)
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