MODUL 2

LEKSJON 4

VIKTIGHETEN AV KRISTI
MENIGHET
Av Don Krow

I dag skal vi snakke om viktigheten av menigheten. Jeg vil lese en tekst fra Heb 10:25.
Der står det: «Og la oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss formane
hverandre, og det så mye mer som dere ser at Dagen nærmer seg.» Idet vi ser på viktigheten av
menigheten er spørsmålet mitt: «Hva er menigheten?»
Jeg tok kurset i Disippelgjørende Evangelisering inn i en lokal menighet i Colorado
Springs, Colorado. Vi trente folk i hvordan de skulle bruke det, og vi brukte det ute i
felten. Etter å ha jobbet 6 uker sammen med denne lokale menigheten, hadde vi etablert
20 bibelstudiegrupper utenfor denne forsamlingen. Vi arbeidet med menneskene i
bibelstudiegruppene i flere måneder. Pastoren forvirret meg en dag da han sa: «Som du vet
sier Bibelen at Herren daglig la folk til menigheten som hadde blitt frelst. Hvorfor ser vi ikke
menneskene fra bibelstudiegruppene komme inn i menigheten?»
Da vi var ute i felten ble folk frelst og de ble disippelgjort og betjent. Men det
pastoren egentlig mente var: «Hvorfor kommer ikke de inn i dette bygget når vi møtes på
søndag formiddag?» Min oppfatning av menighet var litt feil også. Det pastoren hadde
sagt uroet meg og jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg tenkte: «Fungerer egentlig kurset
i Disippelgjørende Evangelisering? Når vi virkelig inn i livet til mennesker?» Jeg visste
at vi nådde mange mennesker, men det som forvirret meg var hvorfor de ikke kom til
gudstjenesten søndag formiddag.
Jeg bestemte meg for å studere ordet «menighet». Denne undervisningen handler
om hva jeg fant. I Rom 16:3, 1. Kor 16:19, Kol 4:15, File 2, Apg 5:42 og Apg 20:20 snakker
Bibelen primært om den tidlige nytestamentlige menigheten som møttes i hjemmene til
folk. Jeg vet at det finnes alle slags typer menigheter. Det finnes husmenigheter, menigheter
med små og store forsamlinger, og kjempestore mega-menigheter. Det som virkelig fanget
min oppmerksomhet i Skriften, var at den nytestamentlige menigheten synes å møtes i små
forsamlinger i folks hjem.
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I «The Expository Dictionary of Bible Words» av Lawrence O. Richards (s.164) står
det: «Enhver kan unnskyldes om de er litt forvirret omkring betydningen av ordet «kirke».
Vi bruker ordet på så mange forskjellige måter. Det betyr en spesiell bygning (f.eks. kirken
i den og den gaten), et kirkesamfunn eller organisert trossamfunn (f.eks. Den Reformerte
Kirken i Amerika eller Baptistkirken), og til og med et søndagsmøte (f.eks. Var du i kirken i
dag?). Ingen av disse måtene å bruke ordet på er spesielt bibelske.» Det fikk meg til å tenke:
«Hva betyr dette egentlig?» Hva betyr i grunnen ordet «kirke»? Jeg vil sitere videre. Det står:
«Siden mange folk tenker på kirken som en bygning for religiøse handlinger mer enn en
forsamling som driver med tilbedelse, kan begrepet kirke bli villedende.» Det greske ordet for
«menighet» er ecclesia og bokstavelig talt betyr det en forsamling av mennesker som møtes
for tilbedelse, bønn, lovprisning eller bare for å se opp til Gud. Jeg skal lese litt videre her.
Det står: «Ecclesia i Det Nye Testamentet kan omfatte et hvilket som helst antall av troende.
Det kan bli brukt om små grupper som møtes i hjemmene (Rom 16:5). Det omfatter alle
troende som bor i en stor by (Apg 11:22), eller et stort geografisk distrikt, slik som Asia eller
Galatia.» Videre står det: «Det typiske møtestedet for menigheten var i et hjem. Når en slik
forsamling møttes, så hadde alle en salme, en lære, en åpenbaring, en tunge eller en tydning
(1. Kor 14:26). Noen delte og andre bedømte det som ble sagt (1.Kor 14:29), slik deling er
fortsatt avgjørende for selve eksistensen til menigheten som et troens fellesskap. Det ble
forventet av hver enkelt å bidra og å tjene andre med hans eller hennes åndelige gave(r).»
I Heb 10:25 står det: «Og la oss ikke svikte vår egen forsamling.» Menigheten er en
forsamling av folk som kommer sammen med en hensikt; for å se på Jesus, prise Herren,
motta ledelse fra Herren, og til å gå videre etter den ledelsen. Hovedhensikten til den
tidlige nytestamentlige kirken var oppbyggelse. De møttes med den hensikt å kunne bygge
hverandre opp i troen.
Den tidlige menigheten var en evangeliserende menighet. Folk var spredt overalt,
de delte troen på Jesus Kristus, og når de gjorde det, la Herren til menigheten – ikke til en
bygning - men la til Guds folk etterhvert som de omvendte seg og trodde. Så samlet de seg
for å oppmuntre hverandre, for å bruke sine åndelige gaver, for å tjene hverandre og for å ha
fellesskap med hverandre ved å dele et måltid. Når de var sammen brukte de sine åndelige
gaver for å oppbygge hverandre. Så gikk de ut for å forkynne Ordet, og hele syklusen startet
på nytt. De trodde på Herren Jesus Kristus og de kom sammen. Det betydde ikke noe hvor
de var samlet. Det kunne være i et bygg eller hjemme hos noen. Det kunne være en stor
mengde mennesker, eller det kunne være et lite antall som møttes i hjemmene. Det betydde
egentlig ikke noe, så lenge de møttes i Herrens navn med den hensikt å bruke sine gaver for
å oppmuntre hverandre og å ha fellesskap, med oppbyggelse eller det å bygge hverandre opp
som det endelige målet.
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Jeg oppdaget at det vi gjorde med kurset i Disippelgjørende Evangelisering i den
lokale menigheten som jeg nevnte tidligere, ved å møtes i 20 forskjellige bibelstudiegrupper
rundt om i byen, er at vi faktisk møttes i 20 ulike menigheter. Det var ikke en menighet slik
vi kjenner den i dag, men vi kom sammen som «menigheten» 20 ganger i uken, fordi vi kom
sammen i navnet til Herren Jesus for å oppmuntre hverandre, se på Herren Jesus, for å bli
undervist ut fra Guds Ord, og for å bruke våre åndelige gaver.
Uavhengig av hvilken menighet du går i – uavhengig om du er i en menighet
tilhørende et kirkesamfunn eller i en frittstående menighet, om du møtes i en megamenighet eller en liten gruppe hjemme – så sier Skriften oss at når du ser Dagen nærme
seg, og når synden flyter over, så flyter Guds nåde enda mer. Nåden skal flyte over i de
forsamlingene der Guds folk møtes. I menigheter der hver troende har en del i Jesu Kristi
tjeneste, kan dere betjene hverandre, formane hverandre og oppmuntre hverandre idet dere
bruker de åndelige gavene overfor hverandre.
Vi vil alle ha nytte av å møtes med en gruppe troende på denne måten. Selv om det
er bare to eller tre som møtes i Jesu navn, så trenger vi å komme sammen regelmessig. Det
er godt å komme sammen for å bruke våre åndelige gaver, formane hverandre, oppmuntre
hverandre, se på Jesus sammen og å be for hverandre. Det er mye vi kunne sagt om
menigheten. Vi kunne snakke om de eldste, tilsynsmenn, pastorer, og menighetsledelse, men
det er ikke målsettingen med denne undervisningen. Målet med denne undervisningen er å
kjenne menighetens hensikt og vite at vi ikke trenger å være isolert som en mann på en øde
øy helt alene. Vi kan ikke overleve på den måten. Når vi tar imot frelsen, plasserer Gud oss
på Kristi kropp – den universelle kroppen av troende. Vi trenger hverandre, og vi trenger å
komme sammen som Guds menighet for å oppmuntre hverandre og tjene hverandre med de
åndelige gaver som Gud har gitt oss. Jeg oppmuntrer deg, kom sammen med Guds folk i dag.

SPØRSMÅL OG REFLEKSJON
1. Les Heb 10:25. Hva skal vi ikke forsømme?
2. Les Apg 5:42. Daglig i tempelet og i hvert hjem, Jesus var _______________ og
_____________.
3. Les Apg 2:42. Hvilke fire ting fortsatte den tidlige menighet å gjøre?
4. Les Apg 2:44-45. Sant eller usant: Den tidlige menighet fortsatte å gi penger for å bygge
en ny parkeringsplass til menigheten.
5. Les 1. Kor 12:28. List opp 8 ulike gaver som Gud har plassert i sin menighet.
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6. Les 1. Kor 14:26. Da Guds folk kom sammen som menighet, var det frihet til å bruke
deres gaver. Navngi fem ting som skjedde når de møttes.
7. Les Apg 6:1. Den tidlige nytestamentlige menigheten delte daglig mat med
___________.
8. Les Jak 1:27. Den eneste formen for gudstjeneste som Gud bryr seg om er en
gudstjeneste som ____________.
9. Les 1. Tim 5:9-11. Enker som ble forsørget av den tidlige nytestamentlige menigheten
måtte fylle noen kriterier. Hvilke?
10. Les 1 Kor 9:14. Ved siden av at menigheten forsørget enker, farløse og de fattige, så
forsørget de også ____________.
11. Les Matt 25:35-40. Hvorfor tror folk at å gi penger i en offerkurv er den eneste måten å
gi til Gud?
12. Les Apg 4:32-35 og Ordsp 3:9-10. Hva gjorde den første menighetens eldste og pastorer
med finansene?

SKRIFTSTEDER TIL BRUK SAMMEN MED
SPØRSMÅLENE.
Heb 10:25 - Og la oss ikke svikte vår egen forsamling, slik noen pleier å gjøre, men la oss formane
hverandre, og det så mye mer som dere ser at Dagen nærmer seg.
Apg 5:42 - Og hver dag, både i templet og i hjemmene, holdt de ikke opp med å lære og forkynne
Jesus som Kristus.
Apg 2:42 - Og de holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved
brødsbrytelsen og ved bønnene.
Apg 2:44-45 - Alle som trodde, var sammen og hadde alle ting felles. De solgte av eiendelene og det
de hadde, og delte dem ut til alle, ettersom enhver hadde behov.
1 Kor 12:28 - Og Gud har satt disse i menigheten, for det første apostler, for det andre profeter, for
det tredje lærere, deretter undergjerninger, så nådegaver til helbredelser, så til å hjelpe, til å styre, til
å tale i forskjellige tunger.
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1 Kor 14:26 - Hvordan er det da, søsken? Når dere kommer sammen, har hver av dere en salme, en
lære, en tunge, en åpenbaring, en tydning. Alt må skje til oppbyggelse.
Apg 6:1 - I de dager, da tallet på disiplene stadig økte, kom det opp en anklage mot hebreerne fra de
gresktalende jøder fordi enkene deres ble forsømt ved den daglige utdelingen.
Jak 1:27 - En ren og usmittet tjeneste for Gud og vår Far er dette: Å se til foreldreløse barn og enker
i deres nød, og å holde seg selv usmittet av verden.
1. Tim 5:9-11 - En enke under seksti år skal ikke tas ut, og ikke uten at hun har vært én manns
kone og har vitnesbyrd om gode gjerninger, om hun har oppdratt barn, om hun har gitt fremmede
husly, om hun har vasket de helliges føtter, om hun har gitt hjelp til nødlidende, om hun med flid har
lagt vinn på all god gjerning. Men avvis de yngre enkene! For når de er begynt å bli løsslupne og
vender seg bort fra Kristus, ønsker de å gifte seg.
1. Kor 9:14 - Slik har Herren også bestemt at de som forkynner evangeliet, skal leve av evangeliet.
Matt 25:35-40 - «For Jeg var sulten, og dere ga Meg mat. Jeg var tørst, og dere ga Meg drikke.
Jeg var en fremmed, og dere tok imot Meg. Jeg var naken, og dere kledde Meg. Jeg var syk, og dere
besøkte Meg. Jeg var i fengsel, og dere kom til Meg.» Da skal de rettferdige svare Ham og si: «Herre,
når så vi Deg sulten og mettet Deg, eller tørst og ga Deg å drikke? Når så vi Deg som en fremmed
og tok imot Deg, eller naken og kledde Deg? Eller når så vi Deg syk eller i fengsel og kom til Deg?»
Og Kongen skal svare og si til dem: «Sannelig sier Jeg dere: Alt det dere gjorde mot en av de minste
av disse Mine søsken, det gjorde dere mot Meg.»
Apg 4:32-35 - Hele flokken av de troende var av ett hjerte og én sjel. Heller ikke var det noen som
sa at noe av det han eide, var hans eget, men de hadde alt felles. Og med stor kraft avla apostlene
vitnesbyrd om den Herre Jesu oppstandelse. Og stor nåde var over dem alle. Det var heller ikke noen
blant dem som led mangel. For alle som eide jordeiendommer eller hus, begynte å selge og kom med
betalingen for det som ble solgt og la den ved apostlenes føtter, og de delte ut til hver enkelt ettersom
de hadde behov.
Ordsp 3:9-10. - Gi Herren ære med det du eier og med førstegrøden av hele din avling! Så skal
dine lagerhus fylles til overflod, og dine vinkar skal flyte over av most.

FASIT.
1. Les Heb 10:25. Hva skal vi ikke forsømme?

Å komme sammen som troende.
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2. Les Apg 5:42. Daglig i tempelet og i hvert hjem, ble Jesus _______________ og
_____________.

Undervist og forkynt.
3. Les Apg 2:42. Hvilke fire ting fortsatte den tidlige menighet å gjøre?

De fortsatte med apostlenes undervisning, fellesskapet, brødsbrytelsen (ete
sammen og dele nattverden) og bønn.
4. Les Apg 2:44-45. Sant eller usant: Den tidlige menighet fortsatte å gi penger for å bygge
en ny parkeringsplass til menigheten.

Usant.
5. Les 1. Kor 12:28. List opp 8 ulike gaver som Gud har plassert i sin menighet.

Apostler, profeter, lærere, noen som gjorde mirakler, noen med gaver til å
helbrede, hjelpetjenester, noen med gaver til å administrere, noen som talte i
tunger.
6. Les 1. Kor 14:26. Da Guds folk kom sammen som menighet, var det frihet til å
bruke deres gaver. Navngi fem ting som skjedde når de møttes.

En har en sang, en annen undervisning, en annen ville dele en åpenbaring Gud
hadde gitt, en ville tale i en ukjent tunge og en annen ville tyde hva den ukjente
tungen betydde.
7. Les Apg 6:1. Den tidlige nytestamentlige menigheten delte daglig mat med
___________.

Enker.
8. Les Jak 1:27. Den eneste formen for gudstjeneste som Gud bryr seg om er en
gudstjeneste som ____________.

Tar seg av farløse og enker i deres nød.
9. Les 1. Tim 5:9-11. Enker som ble forsørget av den tidlige nytestamentlige menigheten
måtte fylle noen kriterier. Hvilke?

En enke som ble satt på listen for forsørgelse måtte være minst 60 år og ha
vært trofast mot sin mann. Hun måtte være respektert av alle for sine gode
gjerninger. Hadde hun oppdratt barn godt? Hadde hun vært vennlig mot
fremmede? Hadde hun i ydmykhet tjent andre kristne? Hadde hun hjulpet dem
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som hadde det vanskelig? Hadde hun alltid vært klar til å gjøre det gode? De
yngre enkene skulle ikke stå på listen. (1. Tim 5.9-11 New Living Translation).
10. Les 1 Kor 9:14. Ved siden av at menigheten forsørget enker, farløse og de fattige, så
forsørget de også ____________.

De som forkynte Ordet.
11. Les Matt 25:35-40. Hvorfor tror folk at å gi penger i en offerkurv er den eneste måten å
gi til Gud?

Fordi det er hva de har blitt undervist.
12. Les Apg 4:32-35 og Ordsp 3:9-10. Hva gjorde den første menighetens eldste og pastorer
med finansene?

De gav til de som trengte det og æret Gud med sine gaver.
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