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Hva er menigheten kalt til å være?  

- Og hvordan kan den bli det?  

 

Lars Råmunddal 

 

Det temaet jeg har fått å skrive om inviterer egentlig til en noe tyngre teologisk utredning om 

kirkens natur og oppdrag. Det har jeg imidlertid ikke tenkt å komme med – sikkert til noens 

skuffelse og andres lettelse. Jeg vil imidlertid forsøke å formulere det jeg etter mange års ar-

beid med teologien om kirken og de siste årene med fokus spesielt på menighetsutvikling, 

opplever er selve kjernen i spørsmålet om hva menigheten er kalt til å være. Og ikke bare det, 

men jeg er overbevist om at det jeg her søker å sette fokus på, er en tematikk som vi i det me-

nighetsutviklende arbeid i menighetene våre og gjennom Misjonskirken Norge, bør snakke 

om og ta på alvor.   

Hva er egentlig en menighet?  

Jeg snakker her om den lokale menigheten, ikke «kirken» - verken i form av kirkesamfunn el-

ler den store globale – eller universelle – kirken. Men det er sammenheng mellom disse to 

størrelsene, den lokale og den universale: Det særegne ved NTs framstilling av hva en lokal 

menighet er nemlig at lokalmenigheten framtrer som lokal representant for hele Guds ekkle-

sia, dvs. den universelle menighet.  Den lokale menighet har derfor tilgang til «en rikdom på 

alle gaver», jfr. 1 Kor 1,4-9, som Paulus uttrykker det. Den katolske teologen Hans Küng sier: 

“Since Christ is entirely present in every congregation of worship, every congregation of wor-

ship held by the local community is in the fullest sense God’s ecclesia, Christ’s body”, (Küng, 

H. 1967: The Church, Burns and Oates Ltd., s. 306). 

 

I den Free Church-tradisjonen tradisjonen som Misjonskirken Norge tilhører, har denne beto-

ningen av at det er Jesu personlige nærvær som gjør menigheten til det den faktisk er, nemlig 

Guds menighet, med henvisning til Jesu ord i Matt 18,20.  Og det er dette som gjør at en me-

nighet er noe mer enn en vanlig klubb eller menneskelig forening. Miroslav Volf, som de siste 

årene har levert viktige studier om Free Church-tradisjonen, sier: «Der hvor to eller tre er samlet 

i Jesu navn – er altså Jesus selv nærværende. Men ikke bare det – Guds kirke er der også. 

Kanskje er dette en dårlig kirke som gjør mange feil, men uansett er den Guds menighet!» (min 

oversettelse fra boken After our likeness. The church as the image of the Trinity. Grand Rapids, 

Mich.: Eerdmans, 1998, side 135).  

Storheten i hva en menighet egentlig er – ligger nemlig gjemt i sannheten om at menigheten 

er det sted i verden der Jesus Kristus nå er til stede med all sin nådefylde og kraft! Han er 

nærværende i Bibelordet og Ordets forkynnelse. Han er nærværende i og gjennom Ånden og 

Åndens gaver, ulike tjenester og mennesker som har opplevd nåden. Og han er nærværende i 
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ulike typer praksiser og i sakramentale handlinger. Alle kristne menigheter – karismatiske, 

ikke-karismatiske og alt i mellom, representerer dette Kristusnærvær i verden! Suksesskriteri-

ene (om det går an å bruke et slikt begrep…) til en menighet er egentlig ikke hvor mye eller 

hvor raskt den vokser, heller ikke hvor mange mennesker som går på gudstjenestene, eller 

hvor relevante vi måtte være i forhold til samtidskulturen, men hvor transparente og trofaste 

vi er i forhold til å representere og demonstrere Jesu nådefulle nærvær i verden.  

 

Når fokus i vår menighetstenkning og menighetsutvikling settes på andre ting enn dette, mis-

ter vi synet for menighetens storhet, hva den faktisk er og er kalt til å være. Vårt problem er 

som følge av at vi ofte har feil fokus at vi kan gjøre menigheten til noe annet det den faktisk 

er og er kalt til å være. I stedet for å vise Jesu nåde, viser vi egen fortreffelighet og selvgod-

het. I stedet for å være et sted der vi forkynner og snakker klart om nåden, gjør vi nåden uty-

delig både gjennom ord og gjerning. Grunnen til at Paulus avstod fra tidsriktig retorikk og fi-

losofisk visdomslære i formidlingen av evangeliet, var at han var redd for at Ordet om korset, 

selve nådeordet, skulle miste sin kraft, 1 Kor 2,1ff.. Og grunnen til at apostelen har så mye fo-

kus på å formane de kristne i brevene sine, er jo fordi han ville ha dem til å forstå at det liv de 

levde kunne ødelegge for å leve som nye skapninger i Kristus og som mennesker som har 

opplevd nåden.   

 

Hvordan kan menigheten bli det den er kalt til å være?  

Menighetens høyeste kall er altså å representere og demonstrere Jesu nådefulle nærvær i ver-

den. Det er dette både min og din menighet er kalt til å være og gjøre! Og spørsmålet blir da 

selvfølgelig: Hvordan kan vi i våre ulike menigheter bli mer transparente i forhold til å vise 

Jesu nåde mot mennesker vi omgås både i menigheten og utenfor? For det første er det viktig 

at vi ikke bare har nåden som en fin teori eller teologi, men at vi har erfart nådens radikale 

inngrep i egne liv – slik at det merkes på oss. Vi må også sørge for gjennom alt det vi holder 

på med i menighetene våre å legge til rette for at mennesker faktisk skal kunne erfare nåden. 

Ettermøtets funksjon før i tiden var jo nettopp dette, og vi må ikke miste dette anliggendet når 

vi utvikler menigheter i dag. Formene kan godt være annerledes, men intensjonen om at nå-

den ikke er «fullendt» uten at den er erfart, må vi ta med oss.  

 

Skal Jesu nåde bli erfarbar og synlig i våre fellesskap, må vi for det andre tørre å være sår-

bare, eller «svake», for å bruke Paulus’ ord, 2 Kor 12,8-10.  Eller som mangeårig Oase-leder 

og Ansgar-lærer Jens-Petter Jørgensen sier: Vi må våge å tale sant om både Gud og våre egne 

liv! Og slik jeg har hørt Jens-Petter gjennom mange år, tror jeg faktisk han mener at det på 

mange måter er lettere å tale sant og «rett» om Gud enn våre egne liv! Dette handler om vår 

livshistorie på godt og vondt, sannheten om hvordan det egentlig står til med oss i dag – og 

framtidshåpet – eller mangelen på dette. Min egen erfaring er at sannheten om mitt eget liv, 

mine feil og mangler, min svakhet, passer perfekt sammen med nåden. For – nåden er blitt til 

for å håndtere livets realiteter, ikke bare lengslene og drømmene våre.  

 

Og endelig: Skal nåden bli transparent og synlig i våre menighetsfellesskap, må vi lære å se 

hverandre gjennom Jesu øyne! Mange av de problemene vi sliter med i menighetene våre, 
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skyldes jo at det er dette vi har glemt – eller kanskje ikke har lært oss. Å se andre mennesker 

gjennom egne og Jesu øyne gir to helt forskjellige måter å betrakte med-troende og medmen-

nesker på. Sammenligner vi oss med andre og andre med oss, kan vi være nokså sikre på at vi 

ser andre med egne øyne. Det samme dersom vi egentlig synes at andre kanskje både moralsk 

sett og åndelig sett ikke helt er på høyde med oss. Ser vi mennesker gjennom Jesu øyne, er det 

verken sammenligning, konkurranse, bedømmelse eller rangering vi er opptatt av, men av 

hvilken uendelig verdi den enkelte av våre medvandrere har i lys Jesu nåde.  

 

 

 


