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MENIGHET I VÅR TID  (1)  
 

Hvordan skal vi forholde oss til fortida?  
 
Artikkel i Misjonsbladet 10/2005  
 
Lars Råmunddal  
 
__________________________________ 
 
Innledning 
Mange mener at det tidsskifte vi står overfor i vår tid i den vestlige verden – overgangen fra 
modernitet til postmodernitet – er ett av de mest markerte og utfordrende i historien.  
Grunnene til dette kan være mange.  I tillegg kommer at forandringer skjer så fort i dag – at 
noen og enhver av oss kan ha problemer med å følge med. Utfordringene er derfor 
formidable også for det menighets- og misjonsarbeidet vi er engasjert i. Framtida er derfor 
på dagsorden på en ny måte  At vi strever i blant med hva vi skal tenke og men om mangt å 
mye i vår tid, er derfor ikke underlig. Framtida som utfordring – også i det menighets- og 
misjonsarbeidet vi er engasjert i.  
 
Generelt sett er det slik at spørsmålet om hvordan vi forholde oss til framtida i stor grad 
bestemmes av hvordan vi forholder oss til fortida!  I denne artikkelen vil jeg kort skissere tre 
ulike måter vi kan forholde oss til fortida på.  Med det vil jeg forsøke å vise at våre svar på 
samtidens og framtidens utfordringer i stor grad påvirkes av holdningene våre til fortiden. I 
neste artikkel vil jeg peke på ulike strategier vi kan gå inn i framtida med – ut fra en påstand 
om det er mulig å påvirke hvordan framtida skal bli seende ut – også for en menighet.  I en 
tredje artikkel stiller jeg spørsmålet om hvilke menigheter vi ønsker å bygge eller utvikle i 
framtida.  I en fjerde og siste artikkel vil sette søkelys på hvordan vi kan utvikle gudstjenester 
som er relevante for mennesker i dag. 
 
Historie og tradisjon  
Historien er viktig – for nasjoner og folk, for kirker og menigheter – og for den enkelte av oss. 
Historien avleirer seg i tradisjoner, sier vi gjerne. Og tradisjonenes funksjon er både å ”lagre” 
en felles hukommelse av felles erfaring – og å videreføre slik hukommelse til nye 
generasjoner. Ordet ”tradere” har jo med ”overlevering” å gjøre.  Og tradisjon finnes 
beskrevet, nedskrevet og ikke nedskrevet, uttrykt og usagt, sterk og svak, osv. Tradisjon er 
viktig fordi den er et uttrykk for vår identitet nasjonalt, kulturelt, religiøst, kirkelig, personlig, 
osv. Tradisjon er også viktig fordi den markerer på ulikt vis at vi står i en kontinuitet med 
fortiden.  Fortiden representerer verdier som vi ønsker å videreføre. Alle må vi på en eller 
annen måte forholde oss til historien og tradisjonen. Det må vi også gjøre i forhold til 
Misjonsforbundets historie og tradisjon og det må vi gjøre i forhold til våre menigheter og 
deres særegne og lokale tradisjon!   
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At det finnes ulike måter å forholde seg til historien og tradisjonen på, får altså konsekvenser 
for hvilken innflytelse fortida får på framtida vår. La meg presentere tre ulike syn eller 
modeller: Tradisjonalismen, historieløsheten og til slutt spørsmålet om det finnes en trede 
veg.  
 
 
Hva er tradisjonalisme? 
Tradisjonalisme handler ikke bare om at man har en aller annen form for historisk 
tradisjonsbevisshet, men om at man velger ut og ”dyrker” en, eller et utvalg, av tradisjoner 
som ”sannhet” og som gir de fleste av svarene vi trenger å tenke og handle i dag og i 
framtida. Det er altså snakk om et overfokus på tradisjonen. Tradisjon brukt på denne 
måten, har selvfølgelig det ”positive” i seg at de forenkler spørsmålet om hvordan vi bør 
tenke og handle i dag, men samtidig er det flere grunner til at man bør advare mot 
tradisjonalismen. Man kan bli så rotfestet i en tradisjons måte å betrakte verden på, at man 
får skylapper i forhold til å kunne tilpasse seg nye forhold. Ingenting kan forhindre fornyelse, 
nyutvikling og vekst slik som tradisjonalisme!  Dessuten er det grunner til å advare mot 
tendensen til å markere grenser mot omverden slik at man kan få problemer med å eksistere 
sammen med andre.  Økumenikkens historie er jo full av eksempler på nettopp dette.   
 
I forhold til utfordringene vi står overfor i det tidsskifte vi nå er inne i, tror jeg også vi må 
kunne si at klippefast tradisjonstro kan være et dårlig alternativ. I en modernistisk måte å 
tenke på, betonte man gjerne de store sannheter og autoritet som noe ”der ute” som man 
skulle bøye seg for. I en mer post-moderne måte å forholde seg til verden på, betoner man 
heller at for at tradisjonenes autoritet skal ha noen mening, må man finne ut at tradisjonene 
har en mening og funksjon i livene våre (les også: menighetene våre) i dag. Mange 
mennesker i dag ønsker derfor ikke å følge tradisjoner ukritisk, men man tester 
tradisjonenes ”sannhet” mot dagens kunnskap og egen erfaring. Sosiologene kaller dette 
fenomenet de- eller re-tradisjonalisering, og her kan det være nyttig lærdom for dem som 
ønsker å bygge tidsrelevante menigheter! 
 
Vi frikirkelige søker gjerne langt bort fra oss selv for å finne eksempler på tradisjonalisme.  
Både den katolske kirke og statskirka blir da gode eksempler for oss.  Og tradisjonalisme 
finnes rett nok der – i større og mindre grad, som den finnes hos oss selv i Misjonsforbundet 
og i våre menigheter!  Ja, sannheten er jo at vi (og andre frikirkelige) som i utgangspunktet 
ble til som en protestbevegelse mot kirkelig tradisjonalisme, kan bli mer katolske enn paven!  
Det gjelder ikke bare på teologi (kanskje minst der?), men på former. Når sang-, musikk- og 
prekenstil på 50-60-tallet blir ”normen” for sant og bibelsk menighetsliv, er vi sannsynligvis 
blitt fanget inn av tradisjonalismens ånd.  
 
Historieløshetens fare  
Historieløshet er en annen måte å forholde seg til fortida på. Historieløshet foreligger 
generelt sett når det som har skjedd ikke får noen betydning for hvordan man innretter sitt 
liv nå og for framtida.  Som fenomen er det ikke ukjent i vårt samfunn i dag. Ja, noen påstår 
til å med at dette er et av de typiske trekkene ved vår tid, ikke minst i vår del av verden.  I 
kristelig sammenheng er det et eksempel på historieløshet når man tror at det som skjer 
eller det man får til i menighetsarbeidet, er direkte fra Gud – uten at man tillegger fortidens 
forutsetninger for det som skjer – liten eller ingen betydning.  
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Rett som det er, har det oppstått personer og retninger i kristen sammenheng som kommer 
med sterke påstander om at nå gjør Gud noe helt nytt – som han aldri før har gjort. Nå 
begynner en ny tid, osv.  Man bryter gjerne med den etablerte menigheter og starter noe 
nytt og noe for seg selv, som man gjerne oppfatter som Guds ”sanne” menighet eller kirke.  
Jo da, fenomenet kjenner vi, ikke minst i frikirkeligheten og i bevegelser og menigheter som 
betoner Åndens kraftfulle fornyergjerning og det karismatiske liv.   
 
Konsekvensene blir, som for tradisjonalismens del, skylapper og isolasjon i forhold til Guds 
allsidige handlemåte og det store Guds rike. Fortidas rikdom på sann menneskelig erfaring 
oversees, med fare for at men må ”gjøre det hele om igjen” på sin egen måte. Man 
underkjenner at Gud også handler i andre sammenhenger enn sin egen. De store historiske 
kirkesamfunn som den katolske og den ortodokse kirke har jo Gud forlatt for lange siden!  
Statskirken er det heller ikke håp for.  Er man riktig radikal, underkjenner man også at Gud 
har noe å gjøre med de etablerte frikirkesamfunnene.  Jo da, vi kjenner både påstandene og 
holdningene! 
 
Det er faktisk grunn til å advare mot historieløsheten som grunnholdning til forståelsen av 
hvordan vi i dag skal forholde oss til fortid, framtid og det Gud gjør og vil gjøre.  
Historieløsheten taler ikke sant om historien. Man henter nemlig bare ut av historien det 
som passer med mitt eget syn på saker og ting.  Historieløsheten taler heller ikke sant om 
den situasjon vi er i i dag.  Det at Gud gjør nye ting i vår tid og i dag, betyr ikke at det Gud har 
gjort tidligere ikke har noen betydning.  Men den viktigste grunnen til at man bør advare 
mot historieløsheten er, at den ikke taler sant om Gud og Guds måte å handle på.  
Historieløsheten gjør faktisk Gud svært liten! 
 
Finnes det en tredje veg?   
Finnes en måte å forholde seg til det som har skjedd i fortid på (også for en menighet), som 
gjør at man verken blir styrt av den på en usunn måte eller at man ser på den som 
betydningsløs?  Ja, det finnes faktisk det!  Et vanlig ordtak er jo at vi kan lære av historien.  
Og det er vel ikke stort verre enn det!  Og når vi skal lære av historien, skal vi huske et par tre 
ting:  
Først og fremst bør vi forstå at historien er alltid større en ”vår” bit av den.  Dette gjør at vi 
kan holdes relativt ydmyke i forhold til vår egen plass og betydning.  
 
For det andre skal vi huske at vi bør unngå å glorifisere historien, eller ”vår” del av den. Ikke 
minst i vekkelseshistorien (som jo er en del av vår arv), har vi nok hatt en tendens til å gjøre 
nettopp det. Dette gjør at vi kan falle for fristelsen til å ønske oss en reprise på ”gamle tiders 
vekkelse”.  Guds handlingsmønster i tidligere tider blir da lett det mønster vi forventer at 
Gud skal handle etter på nytt.  Dermed blir vi sittende med hendene i fanget og vente på 
vekkelsen (som ikke kommer?). 
 
Endelig er det viktig å huske at vi må gjøre noe med fortidens vonde og vanskelige erfaringer, 
før denne delen av historien gjør noe med oss – om vi ikke bearbeider den.  På 
menighetsplan – som på personlig plan, er det jo slik at fortidas negative erfaringer fort kan 
innhente oss og gjøre noe med oss.  Mange menigheter har opplevd og opplever at en 
ubearbeidet fortid skaper forviklinger og handlingsbegrensninger for nåtid og framtid. Og 
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moralen må derfor være: La oss forholde oss ærlig og oppriktig til fortiden, verken dyrke 
den, eller på en eller annen måte fornekte den.   
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MENIGHET I VÅR TID  (2)  
 

Hvordan skal vi møte framtida?  
 
Artikkel i Misjonsbladet 11/2005 
 
Lars Råmunddal  
 
___________________________________ 
 
 
Innledning  
 
I min forrige artikkel forsøkte jeg å si noe om at måten vi forholder oss til fortida på får store 
konsekvenser for måten vi takler den situasjonen vi er i dag og for hvordan vi møter 
framtidas utfordringer.  I de neste artiklene tar jeg et motsatt utgangspunkt, nemlig 
framtida.  Og min påstand vil da være: Det er mulig å påvirke hvordan framtida skal bli 
seende ut – også for en menighet!  Den store utfordringen vi står overfor i 
menighetsarbeidet i dag (som det for så vidt har gjort til alle tider) er spørsmålet om 
hvordan vi forholder oss til de utfordringer samfunnet, kulturen, den religiøse situasjon, osv. 
gir oss som kristen menighet. Ingen menighet lever for seg selv i et religiøst, innelukket rom. 
Som menigheter har vi et livsviktig budskap til alle mennesker til alle tider, alle steder og i 
alle livssituasjoner. Derfor er vi nødt til å forholde oss til samtid og framtid. Spørsmålet blir 
bare – hvordan?    
 
Det finnes ulike strategier vi kan møte samtidens og framtidas utfordringer med. Dette gir 
meg anledning til å presentere en bok om dette – som er til å få forstand av for enhver som 
er opptatt av den lokale menighetens utfordringer og veivalg i dag.  Boka heter Mainline to 
the future: Congregatinons for the 21st Century, og er skrevet av en amerikansk professor i 
religionssosiologi som heter Jackson W. Carroll.  Carroll skisserer tre hovedstrategier som en 
menighet kan møte framtida med.  Den første kaller han ”Resistance”, som vi kanskje kan 
kalle ”motstandsstrategien.  Den andre strategien kaller Carroll ”Accommodation”, som blir 
noe sånt som ”tilpasningsstrategien” på norsk.  Endelig taler Carroll om den strategien som 
inneholder elementer både fra ”Accommodation” eller tilpasningsstrategien og fra 
”Resistance” eller motstandsstrategien.  La oss utdype dette litt både i lys av det Carroll 
skriver og i lys av de utfordringer vi står overfor i det menighetsutviklende arbeid i Norge i 
dag.  
 
Noen ord om ”motstandsstrategien”  
Motstandsstrategien handler om at man fra kristent ståsted responderer på samtidas og 
framtidas kulturelle og religiøse utfordringer med en grunnholdning av motstand.  Dette vil i 
vår kulturkrets stort sett handle om – ikke bare motstand mot en stadig økende grad av 
liberalisering av så å si alle sosiale og kulturelle områder (noe som man stort sett tolker som 
religiøst og etisk forfall), men også at man reagerer med motstand mot fornyelse og 
revitalisering av menighetsarbeid og kirkelige former.  
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Carroll finner dette fenomenet i sterkt kristen-fundamentalisktiske menigheter og miljøer i 
USA. Tilsvarende må vi vel kunne sies om situasjonen i vårt land.  Strategien om ikke bare å 
møte den økende liberalisering av samfunn og kultur med motstand, men også forsøkene på 
å ”modernisere” og oppdatere menighetsliv og aktiviteter i vår tid, må nok knyttes til 
menigheter og miljøer av svært konservativ utgave. Vi vil nok kunne finne slike holdninger 
både i deler av frikirkeligheten og den lutherske lavkirkeligheten i Norge. Jeg kjenner for 
eksempel til at det er mennesker som bryter ut av etablerte menigheter som forsøker å 
modernisere og fornye arbeid og aktiviteter, for å etablere en ny menighet som beholder de 
gamle formene; sanger, prekenstil og aktiviteter som de kjenner - gjerne fra 50- og 60 tallet.  
 
Hvordan skal vi vurdere motstandsstrategien?  At vi kristne og at menigheter reagerer med 
motstand på en samfunns- og kulturutvikling som er på kollisjonskurs med grunnleggende 
kristne normer og verdier, er selvfølgelig betimelig.  Dersom kristne og menigheter ikke også 
blir en motkultur, er det grunn til å spørre om vi tar kirkens profetiske oppdrag og ansvar på 
alvor!  Men når man overfører det samme motstandsengasjement på det fenomen at vi blir 
nødt til å oppdatere formene og aktivitetene våre til dagens behov – slik at vi virkelig skal bli 
i stand til å nå stadig nye mennesker med evangeliet, blir det en strategi på avveie. Man tar 
nemlig ikke tiden, menneskene og behovene på alvor.  I tillegg må det vel kunne sies at 
denne strategien er fortidsorientert og ”nostalgisk” Det er for eksempel ikke uvanlig å høre 
at ”gamle tiders vekkelse” er løsningen på de fleste utfordringer menigheten står overfor i 
dag. Strategien har dessuten ofte mer fokus på visse interne behov – enn de eksterne, dvs. 
de behovene som finnes utenfor menighetens trygge vegger. Hovedankepunktet mot denne 
strategien eller holdningen er allikevel av man ikke makter å skille rett mellom innhold og 
form – eller mellom budskap og formidling. 
    
Hva går tilpasningsstrategien ut på? 
Tilpasningsstrategien tar det motsatte utgangspunkt i forholde til motstandsstrategien. Her 
er det det å tilpasse – ikke bare formene (kanskje minst dem?), men også budskapet – til 
samtidens krav og behov som står i fokus. Som kristne og som menigheter opplever vi i den 
vestlige verden i dag et utrolig sterkt konformitets- og tilpasningspress fra samfunnet og 
kulturen rundt oss.  Liberalismens og pluralismens normer og verdier settes opp som ideal, 
og nærmest som krav som alle skal følge.  Ikke minst i etiske spørsmål kjenner vi dette 
trykket i dag. I denne situasjonen ser vi at det faktisk er de som velger å slakke av på de 
gamle kravene og tolkningene – og tilpasse tro og budskap til kulturens og samtidens 
rådende normer og verdier. Carroll nevner eksempler på slike miljøer i USA, som han 
riktignok vegrer seg for å kalle ”menigheter”.  Vi ser dem også i vårt land – både personene 
og miljøene som formidler slike holdninger og slik tenkning.   
 
Hvordan skal vi så vurdere denne tilpasningsstrategien?  Selvfølgelig må vi si ja til tilpasning. 
Spørsmålet blir bare hvordan vi tenker oss denne.  Fra et teologisk konservativt og 
evangelikalt ståsted, vil foran beskrevne tilnærmingen til tiden og kulturen selvfølgelig være 
svært problematisk. Man gjør nemlig et stort feilvalg underveis – idet man velger bort 
bibelordets normative autoritet i viktige læremessige og etiske spørsmål, til fordel for en 
eller annen samfunnsmessig eller kulturelt bestemt norm.  Fordi samfunnet og kulturen er 
under stadig utvikling, vil denne strategien alltid måtte bli en ”vær- og vindstrategi” – 
egentlig uten faste holdepunkter og mål.  Men også for denne strategiens vedkommende vil 
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hovedankepunktet være – som for den forrige, at man ikke makter å skille rett mellom 
budskap/innhold og form/formidling. Den eneste mulighet for å gjøre nettopp det er iflg. 
Carroll å holde sammen elementer fra både motstandsstrategien og tilpasningsstrategien.  
 
 
Både motstand og tilpasning! 
Som eksempler på menigheter i USA som kombinerer elementer fra motstandsstrategien og 
tilpasningsstrategien, nevner Carroll menigheter som Willow Creek, Saddleback, Calvary 
Chapel, Hope Chapel, Vinyard Christian Fellowship, o.a. Disse kirkene kaller han 
posttradisjonelle eller ”new style”-menigheter.  Andre som for eksempel Donald Miller (i 
boka Reinventing American Protestantism 1997) kaller denne typer kirker ”postmoderne” 
eller ”New Paradigm Churches”.   
 
Denne type menigheter iflg. Carroll først og fremst av at de kombinerer elementer både fra 
motstands- og tilpasningsstrategiene.  Dessuten forener de bruk av bibelske kilder og 
symboler med praksis fra organisasjons- og næringsliv og symboler og former fra samtidens 
populærkultur.  Enda et kjennetegn, sier Carroll, er at det ofte er snakk om kirker som er 
villige til å overse lange konfesjonelle tradisjoner, ved å framheve bibelske verdier og 
anliggender.  På dette punktet sier Donald Miller at dette er menigheter som tar Bibelens 
ord på alvor, og som gjerne tolker den bokstavelig!  Carroll benevner dem som teologisk 
konservative – uten at de er blitt fundamentalistiske.  
 
Videre betoner disse menighetene et sterkt (entreprenørisk) lederskap ofte kombinert med 
trening og forming av egne ledere.  De vektlegger dessuten at alle kristne bør finne sin 
nådegave/tjeneste – i en menighetskultur som minimaliserer hierarkiske strukturer og 
avstanden mellom lek og geistlig. I dette ligger også at man er opptatt med muligheter for 
den kristne til å bli engasjert i ulike tjenester, primært på lokalt plan.  De er dessuten overgitt 
til målet om å gjøre kristne/medlemmer til ”fully Devoted Followers of Christ” og de 
opererer med høye overgivelsesforventninger til de som blir medlemmer. Samtidsmusikk 
brukes framfor tradisjonell kirkelig sang og musikk.  De opererer ofte også med uformelle 
kleskoder, også for pastoren!  Gudstjenestene er lavterskel, men med høy kvalitet.  Dessuten 
er det en sterk vektlegging av smågrupper for å møte forbrukskulturen, men også for å tilby 
varme, intimitet, gjensidig støtte og ansvarlighet – i utviklingen av den kristne mot 
modenhet.  

 
Form og fasong på disse menighetene gjør at de ofte står i sterk kontrast til tradisjonelle 
menigheter og kirkesamfunn, sier Carroll, og han spør: Hvordan kan ”tradisjonelle” 
menigheter lære fra disse nye menighetene, uten å svelge hele kaka?  Dette må være et 
anliggende for oss i vårt land og i vår egen kirkelige sammenheng.  Kan disse menighetene, 
med sin dobbeltstrategi om å bygge bibelske, men samtidig tidsrelevante menigheter og 
fellesskap, vise en veg inn i framtida også for oss, bør vi både lytte, se og lære.  Min neste 
artikkel skal handle om hvordan vi skal kunne bygge bibelske og – samtidig – tidsrelevante 
menigheter og fellesskap i dag. 
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MENIGHET I VÅR TID  (3)  
 

Hvordan bygge bibelske og tidsrelevante menigheter? 
 
Artikkel i Misjonsbladet 12/2005 
 
Lars Råmunddal  
 
________________________________ 
 
 
Inneledning  
 
Jeg sitter med avisen Dagen fra 13. mai 2005 foran meg.  Normisjon ”satser på relevante 
fellesskap”, heter det i reportasjens overskrift, og i teksten kan jeg lese: ”Normisjonen har 
lykkes bedre enn de fleste med forsamlings- og menighetsarbeid.  Fellesskapsutvikler Reidar 
Hillesund tror dette skyldes at organisasjonen tidlig så behovet for å utvikle relevante 
fellesskap.” Kursiveringen i teksten er min – og er gjort for å framheve en avgjørende og 
livsviktig erkjennelse for alle som er opptatt med spørsmålet om hvilke menigheter vi ønsker 
å utvikle i dag.  Kanskje er det slik at Normisjonen kan vise oss frikirkelige veien i på dette 
området?  Jeg tror i hvert fall at vi i de frikirkelige menighetene – som jo i vår oppstart og 
tidligste utvikling, nettopp var tidsrelevante og aktuelle, med årene er blitt trauste, 
tradisjonsbundne og lite attraktive for mange moderne mennesker. Men dette kan vi gjøre 
noe med – uten at vi mister vår bibelske basis og vårt bibelske formål!  Det er det denne 
artikkelen egentlig handler om. 
 
Hva vil det si å være tidsrelevant? 
Siden det ligger i den kristne menighetens vesen at den har et livsviktig budskap til alle 
mennesker til alle tider, alle steder og i alle livssituasjoner, kan man si at anstrengelsen om å 
være tidsrelevant handler om anstrengelsene for å nå mennesker med evangeliet nettopp i 
vår tid.  Dermed handler det å være tidsrelevant også om å vilje til å ta hensyn til 
menneskers ulike forutsetninger for å høre og ta imot evangeliet og menighetens tilbud.  
 
Spørsmålet om å være tidsrelevant har egenlig to sider eller dimensjoner: Den ene 
dimensjonen er det vi kan kalle vår rolle eller vårt ansvar for å framstille vårt budskap 
relevant og aktuelt for dagens mennesker. Solveig Johansen og Ingunn Rui hadde en serie 
artikler i Misjonsbladet for en tid tilbake, som på en svært informativ måte analyserte 
generasjonsforskjellene som kan finnes i en og samme menighet i dag.  Skal vi ha sjanse til å 
være tidsrelevante, vil dette være viktig – ikke bare for å møte interne behov i menigheten, 
men også for å bringe evangeliet til nye mennesker i alle aktuelle generasjoner. Også det 
store kulturskiftet, overgangen fra modernitet til postmodernitet (også beskrevet på en 
glimrende måte i nevnte artikler), er et kunnskapsområde som i hvert fall alle vi som er 
menighetsledere, trenger å sette oss inn i – om vi skal ta vårt ansvar på dette området på 
alvor. 
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Den andre dimensjonen i spørsmålet om tidsrelevans handler om Den Hellige Ånds rolle i det 
å gjøre evangeliet aktuelt og tilgjengelig for dagens mennesker. Og Ånden har virkelig noe 
med dette å gjøre!  Det er jo Guds Ånd som deler ut sine gaver, ikke for å gi oss store og fine 
opplevelser, men for å gi oss som menighet mulighet for å møte de aktuelle behov både 
innenfor menigheten og utenfor. Ånden driver også til tjeneste, til evangelisering og misjon, 
til gode gjerninger mot alle mennesker og til å være lys og salt i verden.  Ånden ser alle 
menneskers hjerter og behov. Skal vi ha noen som helst sjanse for å treffe mennesker 
”hjemme” med evangeliets tilbud, bør vi derfor samarbeide med Ånden, som kjenner alle 
hjerter og alle forhold. Åndens tale til menigheten i dag er uten tvil at tiden nå er inne til at vi 
vender oss bort fra selvopptattheten og selvbekreftende aktiviteter til utadvendt 
proklamasjon av evangeliet og oppofrende tjeneste for mennesker rundt oss. Hører vi 
Åndens stemme på dette området i dag? 
  
Hva kan vi lære av tidsrelevante menigheter? 
Jeg skal ikke gjenta J.W. Carrolls beskrivelse av kjennetegn på tidsrelevante menigheter fra 
min siste artikkel. Men jeg tror allikevel det ligger noen prinsipper, eller noen 
hemmeligheter, i nevnte nye (eller fornyede) menighetenes veivalg og praksis som er verd å 
tenke over. La meg sette søkelys på tre slike: Det første som jeg synes er iøynefallende med 
disse menighetene, er den fasthet de viser i å etterleve de evangeliske og bibelske 
grunnsannhetene, samtidig som de viser stor frihet i valg av virkemidler og former. Og som 
vist til min forrige artikkel, er det jo her mange menigheter sliter i sine strategiske valg i dag, 
idet man ikke finner riktig ut av forholdet mellom innhold og form. Her kan det derfor være 
nyttig for oss ”tradisjonelle” å få demonstrert at det faktisk går an å en grunnfestet tro på 
Bibelens sannheter samtidig som man kan utøve stor frihet i valg av virkemidler for å 
formidle evangeliet til dagens mennesker.  
 
Det andre som slår meg med disse menighetene, er at de satser det meste av sine ressurser 
på utvikling av den lokale menighet, samtidig som man kan se en stadig voksende misjonal 
og global bevissthet.  Mellomnivået, denominasjonene eller kirkesamfunnsnivået, blir da 
enten fraværende eller nedprioritert. Flere samtidskjennere har også spådd at 
denominasjonens storhetstid kan være over, og at mange menigheter i dag vil prioritere sin 
ressursbruk annerledes enn før. Kanskje et apropos til den struktur- og organisasjonsdebatt 
vi for tiden har i DNM?  Dobbeltfokuset: lokal menighetsutvikling – global misjonsbevissthet, 
blir derfor mer avgjørende enn noen gang tidligere at vi bevisstgjør oss på!  (OBS! 
Bevegelsen ’missional church’, på norsk: ’den misjonale kirke’, vil kunne gi mange verdifulle 
innspill i utviklingen av en ny type lokal misjonstenkning!) 
 
La meg til slutt nevne at menigheter som i dag framstår med vilje til å være tidsrelevante, 
setter nytt fokus på (lokalt) lederskap, samtidig som man mer en noen gang før satser på å 
”myndiggjøre” alle kristne til tjeneste. Noen sier at det som pågår er intet mindre enn en ny 
reformasjon, eller virkeliggjøringen av den del av reformasjonsverket som den 
protestantiske reformasjon aldri riktig kom i land med, nemlig realiseringen av det såkalte 
allmenne prestedømme. Det er imidlertid interessant å se den nye type lederskapstenkning 
som vokser fram parallelt med dette.  Her er det ikke formaliteter, posisjoner eller 
institusjoner som teller, men gaveutrustning, disippelgjøring og relasjoner. Dette er et 
lederskap innenfra – ikke utenfra eller ovenfra. Det kjennetegnes også ved at det vokser 
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fram i lokale vekstmiljøer der mennesker stiller seg fram formbare og tjenestevillige. I de 
menighetene der denne type menighetskultur og lederskapstenkning utvikler seg, ser man 
også ny vekst og at nye mennesker vinnes for evangeliet.  
 
 
Hva vil det si å være bibelsk i denne sammenheng? 
Til slutt: Hvordan skal vi bygge – ikke bare – tidsrelevante, men også bibelske menigheter i 
dag?  Spørsmålet om hva det vil si ”å være bibelsk” er stort om omfattende. La meg bare 
trekke fra et par viktige aspekter som har relevans for temaet vi er opptatt med her:  Jeg tror 
det er viktig og nødvendig å understreke at det å bygge bibelske menigheter i dag handler 
om vilje til å være lydig mot bibelske sannheter i vår tid – også når flertallet går mot. 
Utfordringen blir dermed at vi våger å være både med-kulturelle i den forstand vi tar 
samtiden og menneskene på alvor, men også at vi er bevisste på å være mot-kulturelle i den 
forstand at vi våger å stå på Bibelens – til tider – motkulturelle sannheter. Det er verdt å 
merke seg at menigheter og kirkesamfunn som vokser i dag, er nettopp de som våger dette. 
Man trenger ikke være mye profet for å skjønne at vi her står det en kamp i dag og det i 
økende grad vil stå en kamp på dette området i framtida.  
 
Det å bygge bibelske menigheter i dag kan også handle om noe så praktisk som hvor vi 
henter våre forbilder fra for det menighetsbyggende arbeid. Vi kan hente idealet for 
menighetens vekst og utvikling mange steder i historien; både i nyere tid, middelalder og i 
oldkirka. I DNM tilhører vi en tradisjon som alltid har hatt det vi har kalt ”den 
nytestamentlige menighet” som forbilde. Det kan vi etter min oppfatning godt forsette med, 
men kanskje er det på tide å fornye den nytestamentlige visjonen for menigheten i dag.  Her 
har Bill Hybels og Willow Creek-menigheten de siste årene har hjulpet mange av oss til å 
fange opp denne visjonen på en ny måte, slik at det har blitt til stor inspirasjon.  
 
Men hvordan skal vi gjøre det?  
Det gjenstår et viktig praktisk spørsmål: Hvordan kan vi gjøre menighetene mer relevante og 
attraktive for mennesker i vår tid?  Spørsmålet er ikke lett å svare på, og det gis ingen 
standardsvar. Men det som for meg er klart er at svaret ligger i en kombinasjon av en 
grunnleggende og prinsipiell tenkning om saken, en visjon og en nød for at menigheten med 
sine tilbud må nå stadig nye mennesker med evangeliet – og endelig i noen praktiske og 
strategiske grep på det lokale og eksisterende menighetsarbeid – som kan gjøre menigheten 
mer utadvendt, åpen og attraktiv for nye mennesker.  I min siste artikkel vil jeg sette søkelys 
på et slikt praktisk grep knyttet til spørsmålet om hvordan gudstjenesten kan bli mer 
utadvendt og åpen for nye mennesker.  
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MENIGHET I VÅR TID  (4)  
 

En utadvendt og gjestvennlig gudstjeneste 
 
Artikkel i Misjonsbladet 1/2006 
  
Lars Råmunddal  
 
______________________________________ 
 
 
Vil du forandre en menighet, så start ikke med gudstjenesten, - sier Rick Warren et sted. Fra 
en side sett er det ikke vanskelig å gi ham rett i påstanden: Ingenting ser ut til å være mer 
sårbart å røre ved – enn gudstjenesten i en menighet. Ikke noe sted i en menighet ser 
eierforholdet ut til å være mer utviklet, enn i forhold til hva vi i alle år har holdt på med 
søndag formiddag kl. 1100. Skal vi unngå reaksjoner og bråk, bør vi derfor jobbe med 
forandringer alle andre steder enn i gudstjenesten.  Men sett fra en annen side er det ikke 
vanskelig å komme med motforestillinger mot Warrens påstand: Knapt noen arena er mer 
offentlig og mer ressurskrevende å ”drive” enn det som har å gjøre med gudstjenesten (og 
eventuelt andre offentlige møter) i en menighet. På knapt noe annet område avsløres det 
tydeligere hva en menighet har som mål og hensikt, enn i gudstjenesten.  Derfor er det for 
galt om vi lar være å gjøre noe med en så strategisk viktig arena, om vi ønsker å utvikle 
tidsrelevante og attraktive menigheter for mennesker i dag. 
 
Nå har vi ikke særlig lang tradisjon med å jobbe målrettet med gudstjenestene (eller 
formiddagsmøtene!) våre i Misjonsforbundet.  Forresten er vi vel ikke helt samstemte heller 
i hvilken gudstjenesteutvikling vi egentlig ønsker.  Noen steder ønsker man den trygge 
”misjonsforbundske formen” (hva nå det måtte være?).  Noen kan gi uttrykk for å gå mer i 
liturgisk retning, med noe fastere opplegg, ritualer, osv.  Atter andre ønsker å gi 
gudstjenestene et noe mer moderne uttrykk, med vekt på moderne lovsang, aktuell og 
utadvendt forkynnelse, osv. Etter hvert finnes det nok også menigheter som kommer til å 
søke et mer postmoderne uttrykk i gudstjenestene eller møtene sine.  
 
I Salem Misjonsmenighet i Kristiansand, der jeg selv er aktiv, har vi de siste årene latt oss 
inspirere av menighets- og gudstjenestetenkningen i Saddleback Community Church i Los 
Angeles.  Men selv om jeg selv er påvirket av denne tenkningen, ønsker jeg å framheve det 
som Christian Schwarz gir uttrykk for i boka ”Naturlig kirkevekst” som et svært viktig 
anliggende.  Poenget er ikke én bestemt form eller fasong på gudstjenesten, men at den er 
inspirerende.  ”Det som har vist seg å bety noe, er nemlig at de som kommer, får en 
inspirerende opplevelse”, sier han i nevnte bok (s. 30).    
 
Hvem har vi gudstjeneste for? 
For mange trofaste menighetsmedlemmer og møtegjengere, vil nok dette være et viktig 
spørsmål å få svar på – før man viser den store velvilje til å endre på noe som helst.  La meg 



 
Menighet i vår tid 1-4.  Artikler i Misjonsbladet 10, 11, 12/2005 og 1/2006  

 12 

derfor nevne et par kritiske spørsmål til tenkningen vi har hatt rundt gudstjenesten. Og mitt 
første kritiske spørsmål er: Hvem har vi gudstjeneste for – bare oss selv internt i menigheten, 
eller også for mennesker (utenfra) som trenger å høre evangeliet og få en smak av det 
kristne fellesskap?   
 
Jeg vil påstå at i over 90% av våre menigheter i Misjonsforbundet er gudstjenesten primært 
rettet mot medlemmer.  I prinsippet er det vanskelig å skille mellom offentlige 
gudstjenester/møter og interne menighetsmøter og intern undervisning. Vi har også forsøkt 
å forsvare dette bibelsk – ikke minst med bakgrunn i Paulus’ tale om bruk av gaver og 
tjenester i gudstjenestesammenheng, jf. 1 Kor 12 og 14. Derfor kan det være nyttig å lese 1 
Kor 14 grundig for å se om en slik oppfatning stemmer.  Og det gjør den – delvis. Mange av 
nådegavene som Paulus taler om, har sin helt naturlige plass i menighetssamlingen.  Men 
det har overrasket en gammel 60-tallskarismatiker som meg, at apostelen har så sterkt fokus 
som han faktisk har, på dem som ”kommer utenfra” og som ikke er fortrolige med det som 
foregår.  I 1 Kor 14,23 heter det for eksempel: ”Om nå hele menigheten kommer sammen, 
og alle taler i tunger, og det så kommer inn noen som ikke er fortrolige med dette eller som 
ikke er troende, vil de ikke si at dere er gått fra forstanden?”  Det Paulus argumenterer for 
her, er egentlig at det som skjer i menighetssamlingene skal være tydelig (derfor er klar 
profetisk tale viktigere enn tungetale), og at vi bør ta hensyn til dem som kommer utenfra 
slik at det de hører og ser gir mening i deres liv.  
 
Det dette spørsmålet egentlig dreier seg om, er en av de største utfordringene vi har med 
menighetsarbeidet vårt i dag:  Hvordan kan menigheten bli mindre innadvendt og mer 
utadvendt i sitt fokus og i sitt arbeid?  Dette er selvfølgelig en utfordring ikke bare for 
gudstjenesten, men for alt vi driver med i menigheten.  
 
Vi trenger kvalitet 
Mitt andre kritiske spørsmål lyder slik: Hvorfor trives man ikke på møtene våre – dersom 
man ikke er ”godt frelst”?  Jeg mener dette er et reelt problem som vi må tørre å snakke om.  
Og jeg skal gi et par grunner til at mennesker utenfra ikke synes at våre gudshus ikke er det 
mest interessante stedet å tilbringe en søndag formiddag. For det første: Budskapet retter 
seg hovedsakelig mot dem som allerede er kristne.  Og ikke bare det, men budskapet har 
gjerne vært viklet inn i en intern kristen språkbruk og et temavalg som helt opplagt går de 
fleste mennesker utenom de spesielt interesserte og innviede, hus forbi!  Mye av det som 
blir sagt og gjort, blir derfor uforståelig – eller i hvert fall lite meningsfullt – for 
utenforstående. Og for det andre: Kvaliteten på det som foregår i møtene våre, er ofte så 
dårlig at man ikke har lyst til at gjester skal oppleve det.  Ja, sannheten er faktisk at 
gudstjenestene kan bli så kjedelige og lite aktuelle, at det kun er medlemmers pliktfølelse 
som gjør at de går på møte.  I slike stunder har jeg selv tenkt – at heldige er de som har en 
meningsfull liturgi og et tradisjonsrikt og vakkert kirkerom å gå til! 
 
Spørsmålet om kvalitet har de siste årene kommet spesielt i søkelyset takket være 
påvirkning fra menigheter som ønsker å ta spørsmålet om relevans og aktualitet på alvor.  
Jeg har nevnt noen slike i tidligere artikler. Spesielt kjent i Norge er jo Saddleback og Willow 
Creek.  Men ikke minst er det tyskeren Christian Schwarz og bevegelsen Naturlig kirkevekst, 
som har satt fokus på kvalitetens betydning for det menighetsbyggende arbeid – som 
vekstfaktor!  Nå er gudstjenesten bare ett av åtte områder Schwarz taler om der kvalitet må 
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bygges for at menigheten skal vokse naturlig.  Og det minner oss jo om at 
gudstjenesteutvikling aldri bør stå alene som satsningsområde i en menighet, men utvikles 
sammen med de andre faktorene.   
 
Et lite OBS! på dette punkt til slutt: Mange misforstår når vi taler om kvalitet og det å 
forbedre kvaliteten på det vi holder på med i en menighet.  De tror det er snakk om 
perfeksjonisme.  La meg si det slik – at det å utvikle kvalitet i en menighet, egentlig handler 
om det motsatte av perfeksjonisme. Der perfeksjonismen utelukker noen (som ikke er gode 
nok), inkluderer den type kvalitetsutvikling vi her snakker om, alle.  Men den enkelte får lov 
til å bli god på sitt eget område!  Der perfeksjonisme handler om menneskets selvhevdelse, 
har kvalitet i menighet med det å gjøre at vi ønsker å ære Gud med våre liv, våre evner og 
våre gaver.  At vi ønsker å bli så gode som mulig i vår tjeneste, må jo være et godt og edelt 
bibelsk motiv! 

 
Utadvendt og gjestvennlig 
Det må være en åpenbar målsetning i en menighet som ønsker å nå nye mennesker med 
evangeliet, at gudstjenestene tilrettelegges slik at mennesker vi ønsker å vinne for Jesus, kan 
inviteres med også på gudstjenester og få en ”klargjørende” og positiv opplevelse!  Skal vi 
utvikle slike åpne og gjestvennlige gudstjenester, er det en del saker og ting vi bør jobbe 
med.  Noe av det første er at vi bør gjennomtenke (ikke minst for oss selv), hva hensikten bør 
være med menighetsfellesskapet og gudstjenesten!  Det helt sentrale spørsmål vil da være: 
Hvorfor eksisterer vi som menighet?  Hvorfor har vi egentlig gudstjeneste?  I Salem i 
Kristiansand bruker vi hensiktserklæringen fra Saddleback som vår egen erklæring.  Slik lyder 
den i vår form:   
 
Salem er til for å lede stadig nye mennesker til tro på Jesus, inkludere dem i menigheten, 
hjelpe dem å vokse i troen og finne sin tjeneste, og sende dem ut for å vinne nye mennesker – 
alt til Guds ære. 
 
Og for gudstjenesten har vi formulert følgende hensikt: I Salem har vi gudstjeneste for å 
gjøre det så enkelt som mulig for mennesker å høre et livsforvandlende evangelium og til å få 
kontakt med et kristent fellesskap som bryr seg om dem.  
I Quellsmøtet i Salem brukes følgende formulering: Quellsmøtet skal være et sted det er lett 
å ta med en venn! 
 
Like viktig som å være klar på hva hensikten er, er det å definere målgruppen.  Og ut fra det 
vi foran har sagt, vil jo en viktig målgruppe være ”gjestene” våre – hvem de nå måtte være:  
Kristne fra andre sammenhenger, moderne søkende mennesker, tvilere, folk som er erklærte 
ikke-religiøse, nysgjerrige, kirkefremmede, osv.  Og skal vi få gjestene til å føle seg verdsatt 
hos oss, gjør vi vanligvis hjemme hos oss selv en del anstrengelser for at så skal skje.  Vi lager 
god mat, ja, vi setter gjerne fram det beste vi har!  Gjesters tilstedeværelse får også 
konsekvenser for hvordan vi serverer maten.  Vi taler også gjerne om interne ting i familien, 
men på en måte som gjør at gjestene ikke føler seg utenfor.  Vi tar i det hele tatt hensyn til 
gjestene hele tiden vi har dem hos oss.  Tanken er likedan med gjestvennlige gudstjenester. 
 
Å skape gjestfrie og gjestvennlige gudstjenester, krever både oppfinnsomhet og 
utholdenhet.  For alle som er involvert i å utvikle slike gudstjenester, gjelder hovedregelen: 
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Tenk over alt som skal skje i møtet fra den besøkendes synsvinkel!  Det starter gjerne på 
parkeringsplassen og ved døra.  Da jeg selv besøkte Saddleback Church i Los Angeles for 
noen år siden, hadde jeg en av mine fineste opplevelser på parkeringsplassen idet vi ankom 
kirka. Her møtte vi smilende og (bokstavelig talt) strålende mennesker, som fikk oss til å føle 
oss så velkomne og verdifulle… Og noen ganger kan jo bare en slik erfaring være god nok 
gudstjeneste i massevis en søndag formiddag!    
 
Jeg skal ikke plage mine lesere med alle mine gode råd for hvordan man kan jobbe med de 
ulike ledd i en gudstjeneste som man ønsker skal ha et åpent og gjestvennlig fokus. (Spesielt 
interesserte kan henvende seg til Salem Misjonsmenighet i Kristiansand å få tilsendt vårt 
notat om gudstjenesten og retningslinjer for ulike aktører i gudstjenesten.)  Det vi her 
snakker om og det som vil være viktig å sette fokus på er: møtelederens rolle, sang- og 
musikkvalg, forkynnelsen i denne type møter og det kan handle om hvilken plass andre 
innslag bør ha i møtet. Vitnesbyrdet om forvandlet liv vil, for eksempel, ha en spesiell og 
viktig plass i denne tenkningen.  Rick Warren sier: ”Det som virkelig trekker mange 
utenforstående til en kirke, er forvandlede liv – mange forvandlede liv.  Folk vil gå på et sted 
der menneskeliv blir forvandlet, der sår blir legt og der håp blir gjenopprettet.” 
 
De vanligste innvendingene  
I det gudstjenesteutviklende arbeid jeg har fått være med i de siste årene, har vi selvfølgelig 
støtt på noen innvendinger mot det vi holder på med.  Den mest vanlige av disse er jo det jeg 
var inne på tidligere i artikkelen: Gudstjenesten skal være for menighetsmedlemmers 
oppbyggelse og den skal ha troens folk som siktemål. De ufrelste får vi ha andre møter og 
tiltak for å fange inn.  Jo da, slik var det med den ”gamle” modellen vi har kjørt etter i mange 
år: Søndag formiddag – oppbyggelse for de troende. Søndag kveld – vekkelsesmøte for de 
ufrelste.  Greit nok når det fungerer, men det gjør det vel ikke lengre (med noe få unntak – 
kanskje?).  Nå har riktignok Alpha-kursene på mange måter erstattet det sjelevinnende 
kveldsmøtet i mange menigheter.  Men dette forhindrer ikke at vi lar oss utfordre til å tenke 
nytt om gudstjenesten slik at vi kan ha mulighet til å nå enda flere med evangeliet! 
 
Den andre innvendingen som jeg ofte hører, er at gudstjenesten og forkynnelsen blir 
innholdsmessig utarmet dersom den tilpasses dem som kommer utenfra. Mange tror at 
gudstjenestene blir uinteressante og lite oppbyggelige for troende om de får dette 
utadvendte og gjestvennlige fokuset.  Min erfaring er faktisk motsatt – både ut fra hva jeg 
har sett og opplevd i Saddleback, Willow Creek og i min egen menighet. Både gudstjenesten 
og forkynnelsen blir mye mer spenstig, spennende – og faktisk – oppbyggelig!! med et mer 
evangelisk utadvendt og aktuelt siktemål.    
 
Den neste innvendingen går på at i en gudstjeneste med et utadvendt og gjestvennlig 
siktemål kan det bli vanskelig å gjøre ”alt” det vi kanskje har trodd at vi skulle gjøre i en 
gudstjeneste: Undervise menigheten i alt den trenger å høre, informere om alt som foregår – 
og litt til, motivere for tjeneste, misjon og givertjeneste, osv., osv. Det er simpelt hen ikke 
rom for alt dette i den type gudstjeneste vi snakker om her, ganske enkelt fordi siktemålet er 
et annet.  Alt dette andre som vi ikke finner plass til, må vi derfor gjøre på andre måter.  Og 
dette kan jo være en stor utfordring – å skape nye arenaer for alt det vi ikke bør unnlate å 
gjøre i en menighet! 
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Den siste innvendingen vi møter, som riktignok ofte uttales indirekte og noe fordekt, går ut 
på følgende: Jeg får jo ikke lengre den gudstjenesten jeg er vandt med og som jeg liker i min 
egen menighet!  Sangen og musikken er annerledes enn før.  Forkynnelsen er jo ikke til å 
kjenne igjen – og jeg tviler på om den er bibelsk og evangelisk!  Jeg liker i det hele tatt ikke 
hele møteopplegget. Den Hellig Ånd kan jo umulig være med i dette!...  Slike utsagn røper 
vel ikke bare at vi kan bli kristelige vanedyr og ikke så rett lite egoistiske, men også mangel 
på åndelig gangsyn og forståelse for hva vi egentlig holder på med.  Siden jeg allerede har 
sitert Rick Warren noen ganger i denne artikkelen, så la meg like godt også avslutte med 
noen Warren-ord som kan være med på å plassere den type innvendinger som vi nettopp 
har vært innom, på rett sted: ”Medlemmer viser utrolig åndelig modenhet når de er opptatt 
med de utenforståendes behov, frykt og fordommer og er villige til å sette disse behovene 
foran sine egne i gudstjenesten.” 
 


