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FORORD  
 

Denne boken har fått følgende undertittel: «Elementer til en teologi om 

menighetens oppbygging, fornyelse og vekst.»  Faglig og innholdsmessig er 

dermed boken plassert.  Populært sagt kan vi si at den har med læren om 

kirken eller menigheten å gjøre - samtidig som den handler om praktisk 

menighetsliv og aktuell menighetsdrift i dag.  Boken kan derfor sies å være et 

stykke praktisk teologi.  Og den praktiske teologi blir i denne sammenheng 

forstått som læren om menighetsoppbygging.  Mer om dette i innlednings-

kapitlet.  

 Men boken gjør imidlertid ikke krav på å være en fullstendig framstilling 

om menighetsoppbyggingens teologi.  Derfor begrensningen i bokens under-

tittel – «elementer til en teologi».  Som leseren vil oppdage, legger boken vekt 

på hva sentrale bibelske aspekter ved menigheten har å si for vår menighets-

tenkning og menighetspraksis i dag.  For den bevisste leser kan det nok være 

mange sider ved spørsmålet om det menighetsoppbyggende arbeid i dag som 

ikke blir behandlet her.  Kanskje kan det for en slik leser være en hjelp å gå 

til bokens relativt rikholdige bibliografi (bakerst) for å få tips på beslektet 

litteratur til utvidet og utdypet studium.  Etter hvert kapittel er det også henvist 

til litteratur som kan være til hjelp i et utdypet og utvidet studium av ulike 

sider ved bokens tematikk.  Oppgavene som er utarbeidet til hvert kapittel, er 

også ment å skulle hjelpe til refleksjon og fordypelse. 

 Det bør også sies her at boken, selv om den er teologisk og faglig i sin 

form og framstilling, har et «budskap». Vi arbeider nemlig ut fra en grunn-

leggende teori eller tese om at det i det vi kaller «etablerte menigheter» finnes 

«skulte ressurser» eller «innefrosset kapital», som har behov for å bli frigjort 

slik at menigheten kan oppleve naturlig vekst og utvikling.  I bokens ovenfor 

nevnte undertittel brukes også begrepet «fornyelse» om det vi her taler om.  

Og etter min oppfatning er spørsmålet om fornyelse av etablert menighetsliv 

en av vår tids store utfordringer for lokale menigheter, kirkesamfunn og 

kristne organisasjoner.  Innfallsvinklene til dette spørsmålet er utallige, hold-

ningene til det som har med fornyelse å gjøre, er like mangfoldige, men dette 

hindrer oss ikke i å ta spørsmålet om fornyelse av etablert menighetsliv opp 

som et teologisk problem og utfordring.  Det er dette siste som er intensjonen 

med denne boken.  

 Det sier seg da for så vidt selv at ledere på ulikt nivå i menigheter og 

kirkesamfunn er en viktig målgruppe for den tematikk som denne boken tar 



Skjulte ressurser.  
Elementer til en teologi for menighetens oppbygning, fornyelse og vekst 

Rex Forlag 1997 

10 
 

opp.  Og settes menighetsoppbygging og menighetsfornyelse på dagsorden, 

er situasjonen den at forandrings- og fornyelsesprosessene først blir vellykket 

dersom det settes i gang en dobbel bevegelse; både «nedenfra» og «ovenfra».  

Med uttrykket «nedenfra» sikter jeg til den dypstruktur av åndsgaver, 

tjenester og Ånds-skapte og menneskelige ressurser som finnes i menigheten.  

Og uttrykket "ovenfra" sikter på et lederskap som er våkne for det som skjer 

og det som bør skje, og som har både en teologi og en strategi for hvordan 

fornyelse kan integreres i de nødvendige strukturer eller ordninger som 

menigheten har. 

Det vil være avgjørende viktig at disse to bevegelsene samkjøres, ellers vil 

fornyelsesprosessene kjøre seg fast.  Følges ikke grasrotbevegelsen opp av et 

våkent lederskap, blir det et gruppefenomen til glede for noen og til forargelse 

for andre.  Presser et fornyelsesivrig lederskap på for å "gjøre tingene anner-

ledes", og menig-heten ikke er moden for dette, ender det også i frustrasjoner 

og uoverensstemmelser.  Uansett vil altså lederskapet ha et helt spesielt 

ansvar for å være med å få de nødvendige fornyelses- og forandrings-

prosessene i gang - og for å ha en strategi for å lede fornyelsen i de forskjellige 

stadier.  Kan denne boken være til hjelp for ledere og menigheter som kjemper 

med fornyelsens problematikk og teologi, er intensjonen oppnådd. 

Jeg har stor grunn til å takke studentene i 6. semesterstudiet ved Ansgar 

Teologiske Seminar våren 1997 for svært konstruktiv kritikk og tilbake-

melding på det materialet som er samlet i denne boken.  Det er også grunn til 

å takke menighetsledere innenfor både Det Danske og Det Norske Misjons-

forbund og fra en del andre kirkesamfunn, for hjelpsom kritikk og for 

konstruktiv samtale i seminarer og kurs der deler av dette materialet har vært 

i bruk.  Møtet med Ansgar-studentene og engasjerte menighets-ledere er nok 

det som har gitt meg nok frimodighet til nå å utgi dette stoffet - som jeg 

imidlertid aldri synes blir bearbeidet og gjennomarbeidet nok.  Endelig vil jeg 

takke min lærerkollega ved Ansgar Teologiske Seminar, Årstein Justnes, for 

gode råd til bokens språk og form i en kritisk fase av arbeidet. 

Men ikke minst må jeg takke mine aller nærmeste – Lillian og våre tre 

barn, Linn, Øyvind og Heidi, for den tålmodighet de har hatt med meg når jeg 

- kanskje litt for mange ganger - har stukket meg unna på fritiden for å skrive.  

Når skrivearbeidet nå er ferdig, kan jeg nok bli mer tilstedeværende - i hvert 

fall inntil et nytt prosjekt dukker opp og skrivekløen igjen gjør seg gjeldende! 

 

Kristiansand i juni 1997 

Lars Råmunddal 
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__________________________ 

 

Denne boken har i flere år vært utsolgt fra forlaget, og innimellom har jeg fått 

henvendelser om det er mulig å få tak i den. Dette har gjort at jeg har hentet 

fram det gamle manuset jeg i sin tid sendte Rex Forlag og som lå til grunn for 

korrekturlesning og trykking. Siden jeg ikke har funnet den korrekturleste 

teksten, er det blitt slik at foreliggende tekst er blitt gjennomgått og rettet opp 

av meg. Jeg kan derfor ikke garantere at det ikke finnes språklige feil og 

mangler i teksten.  

 Når man tar fram en tekst som er over 20 år gammel, vil det alltid være 

slik at man ser at formuleringer og tankeinnhold ville vært annerledes i dag. 

Men jeg har beholdt teksten slik den var, med ett unntak. I kapittel 4 har jeg 

tatt ut en redegjørelse og drøfting av ulike kirkelige lederskapsmodeller. Dette 

er tekst som jeg ved første utgivelse var usikker på om hørte hjemme der, men 

lot modellene følge med i trykkingen. Nå tar jeg dette ut av teksten, og tror 

med det at teksten er blitt mer konsentrert på det jeg egentlig ønsker å si der.   

 

Kristiansand, i slutten av april 2019 

Lars Råmunddal 
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Innledning 

 

SKJULTE RESSURSER 

Menighetens oppbygging, fornyelse og vekst 

som teologisk problem og utfordring i dag 

 
Jeg er overbevist om at det i dagens forsamlinger er mye 

 innefrosset kapital - ressurser som ikke blir frigjort.  Kunne Herren frigjøre om 

ikke mer enn ti prosent av de ressursene, ville det revolusjonere veksten i 

menighetene. 

Frank Mangs 

 

Saken for meg er at det midt i en tid med skepsis til det etablerte  

og med nyetableringer på tvers av menighetene, var der noen av oss som ikke 

kunne gi opp menigheten – og noen av oss som ikke ville forstå at de etablerte me-

nighetens tid var ute.  Vi hadde en dyp overbevisning om at Gud ville og vil nye 

menigheter, men også om at hans vilje er at de etablerte skal fornyes.  

Reidar Paulsen  

 

 

1. ELEMENTER TIL EN  

SITUASJONSBESKRIVELSE 

 

A. Hva er problemet? 

Det går vel neppe an å komme nærmere en dekkende situasjonsbeskrivelse av 

mye av dagens menighetsliv, enn disse enkle ordene - innefrosset kapital, som 

sitatet over gjengir.  Ordene ble uttalt av den finsk-svenske evangelisten 

Frank Mangs på et kristent storstevne for noen år siden.  Og det er vel ikke til 

å legge skjul på at denne bokens tittel er formulert i tråd med dette utsagnet.  

Men denne profetiske uttalelsen trenger imidlertid å få en langt mer framskutt 

plass enn å bli gjenspeilet i boktitler.  Den kan faktisk være egnet til å gi 

inspirasjon til en teologi om menighetens fornyelse og vekst, og danne 

grunnlaget for en strategi eller et program for ressursoppdagelse og fornyelse 

i lokale menigheter. 
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1) «Teppeteorien» 

Vi kan la menigheter passere revy for vårt indre blikk.  Noen av menighetene 

er store, noen små – og noen mellomstore.  De er svært ulike av alder og 

profil, i arbeidsmetoder og programmer, i navneskilt og kirkelig tilhørighet.  

Men de har allikevel noe felles: De har massevis av ubrukte ressurser.  Vi kan 

klage over både ledermangel, liten entusiasme og manglende oppslutning, 

men ressursene finnes.  De er bare ubrukt, kanskje uoppdaget, eller under-

trykt, eller kanskje innefrosset.  Kanskje er situasjonen motsatt.  Det er vekst, 

utvikling og optimisme. Allikevel finnes det ressurser som er ubrukt og som 

trenger å bli frigjort.   

 Det kan se ut som det kan ligge et teppe over mange menigheters liv og 

virke.  Teppet kan ha mange navn.  Det kan være snakk om et aktivitetsteppe.  

Det er åpenbart at mange menigheter har et heseblesende aktivitetsprogram 

uken igjennom.  For mange ser det til og med ut til at aktivitetene er blitt 

menighetsarbeidets eneste mening og målsetting.  Det kan også være snakk 

om det man kanskje kunne kalle «et kirkelighetens teppe».  Menighetslivet 

bindes opp til kirkelige handlinger, ritualer og geistlig eller pastoralsk 

embetsutfoldelse.  Eller kanskje kan det være snakk om et sløvhetens og like-

gyldighetens teppe som kveler livet og livsytringene.  Teppenes navn kan 

altså være mange. 

 Noen steder er teppet så tykt at det har vært svært vanskelig for 

livsytringene å komme fram i lyset.  Andre steder kan teppet være tynnere 

slik at livsspirene får anledning til å skyte igjennom.  Der dette skjer, aner 

man også at det finnes et jordsmonn - eller en dypstruktur av gaver og 

åndelige tjenester i menigheten.  Der det blir lettet på teppet - og de rette 

vekstvilkårene blir gitt, der vil gavene og tjenestene, menneskelig og 

Åndsskapt kreativitet skyte fram og blomstre opp så å si av seg selv. 

 I denne bildeutleggelse er det vel antydet at en del av årsaken til at kapital 

blir innefrosset, eller at ressurser blir liggende ubrukt, er at ulike typer tepper 

eller overflatestrukturer binder opp det liv som finnes og som må komme til 

uttrykk dersom det ikke skal kveles og dø.  Selvfølgelig er vi her også inne 

på dypt personlig område.  Dette går på hvorfor jeg ikke fungerer som jeg 

skulle som et lem på menighetslegemet.  Det kan ha med det å gjøre at det er 

noe som har sloknet i mitt liv som kristen.  «Tenn på ny den nådegave som er 

i deg» formante apostelen sin venn og medarbeider Timoteus, jf. 1 Tim 1,6.  

Går ikke dette nettopp på det vi taler om her?  Bruk de ressursene som Herren 

har gitt deg!  La ikke ilden som Ånden har tent i ditt liv, slokne!  La ikke den 

kapital Herren har gitt deg, fryse inn!  Skjul ikke dine ressurser - bruk dem!  
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2)  Ressursbindende menighetstenkning 

Uansett hvor sterk vekt en legger på denne personlige siden av det vi her taler 

om, vil hovedproblemet være en virksomhetstenkning og en menighets-

praksis som på en uheldig måte dekker over og binder de ressursene som 

Herren selv ved sin Ånd har lagt ned i enhver menighet.  Men her er som regel 

det som er strukturelt og det som er personlig betinget, vevd tett sammen.  

Hva er det så egentlig som skjer i en menighet der den Gud-skapte kapitalen 

innfryses og der ressursene bindes?  Mye kunne sies om dette, men vi vil i 

denne boken spesielt peke på fire forhold: 

 1) Den hellige ånd blir i en slik menighet lett en forskjøvet person.  Ånden 

er nok viktig teologisk sett, men ikke i praksis.  Det vil si at Den hellige ånd 

får svært lite å si for hvordan vi tenker og driver menighet i dag.  Problemet 

og utfordringen vi står overfor, er derfor hvordan vi kommer til rette med 

Guds Ånds bibelske plass og rolle i vår menighetstenkning og vår menighets-

virksomhet i dag.  Bokens kapittel 1 tar opp denne problematikk. 

 2) Menigheter der ressurser står i fare for å bli bundet og «frosset ned», 

legger gjerne stor vekt på den organisatoriske eller institusjonaliserte side ved 

menigheten.  I denne boken er vi opptatt av at nettopp denne side ved 

menighetslivet har fått en dominerende stilling i kristen virksomhets- og 

menighetstenkning.  Og der dette skjer, står vi i fare for ikke å komme til rette 

verken med menighetens bibelske identitet eller dens bibelsk beskrevne 

funksjon.  Problemet og utfordringen vi står overfor i dag, er derfor hvordan 

menigheten som levende organisme, som Kristi legeme, skal uttrykkes og 

tenkes inn i den aktuelle menighetsvirkelighet i dag.  Bokens kapittel 2 tar 

opp denne problematikk. 

 3) I ressursbindende menighetsstrukturer innsnevres nådegaveforståelsen, 

bruken av gavene neddempes og åndsgavene mister sin genuine betydning.  

Som regel skaper den bibelske nådegaveframstilling mer frustrasjon enn 

fornyelse der Den hellige ånd er en forskjøvet person og der menigheten 

fungerer bedre som organisasjon enn som levende organisme.  Problemet og 

utfordringen vi står overfor, er derfor hvordan den bibelske nådegave-

forståelse kan integreres i og helst fornye både strukturene og menighetslivet.  

Bokens kapittel 3 vil belyse en del sider av denne problematikk. 

4) I den type menigheter som vi her snakker om, blir lederskapet lett mer 

opptatt med å vedlikeholde eksisterende strukturer enn å forløse 

vekstpotensialet i menigheten.  Menigheten sett i et forkortet og ofte forflatet 

organisasjons- og institusjonsperspektiv, utvikler også en forkortet og 

forflatet lederskapstenkning.  Lederen blir i dette perspektiv ofte vedlike-

holderen, og ikke vekstfaktoren, den som utruster de hellige til tjeneste, eller 
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den som frigjør bundne ressurser og som tiner opp innefrosset kapital.  

Bokens kapittel 4 vil belyse noen sider ved denne problematikk. 

Vi kommer i denne boken noen ganger til å bruke begrepet etablerte 

menigheter og forsamlinger.  Da refererer begrepet «etablert» seg primært til 

de fire kjennetegnene som nettopp er gitt på ressursbindende menighets-

tenkning.  Ordet «etablert» brukes imidlertid også med et visst tidsaspekt i 

seg.  Man tenker på kirker og menigheter med historiske røtter og tradisjoner, 

med derav historisk betingede organisasjonsstrukturer og med samværs- og 

arbeidsformer som gjenspeiler den tid de er blitt til i.  Slik forståes ordet også 

her, men vi legger størst vekt på at «etablerthet» også har noe med en holdning 

og innstilling å gjøre.  Derfor kan nyetablerte menigheter og forsamlinger 

være like «etablert» som de som har lengre historiske røtter.   

At etablerte menighets- og kirkestrukturer, og at tilvante tenke- og 

arbeidsformer kan virke ressursbindende og livshemmende, er selvfølgelig 

verken en ny eller en revolusjonerende tanke.  Tro om ikke dette var noe av 

grunnproblemet også i de av sendebrevsmenighetene som vi kan lese om i 

Åpenbaringsboken kapittel 2 og 3.  Dette kan vi si var annen- og tredje-

generasjons menigheter som hadde gått inn i en etablert tilværelse, ikke først 

og fremst på grunn av sin alder, men på grunn av den holdning og innstilling 

som de etter hvert hadde fått til sin identitet som kristne menigheter og til det 

liv som de representerte.  Nå vet vi fra disse bibeltekstene at Herren talte 

avslørende og konkret inn i disse etablerte menighetenes situasjon.  Som den 

gang, så er dette også i dag etablerte menigheters egentlige redning og håp.  

Samtidig må det også sies at historien som er knyttet til de «etablerte» sende-

brevsmenighetene, ikke bare gir grunnlag til optimisme.  Herren talte inn i 

deres situasjon, men menighetene døde likevel ut etter noen generasjoner.  I 

dette ligger imidlertid ikke at det å arbeide teologisk og praktisk for fornyelse 

av det vi har kalt etablert menighetsliv, er et umulig og nytteløst foretakende.  

Tvert imot!  Dersom Herren har tro på fornyelse og nytt liv i slike menigheter, 

bør vi ha det samme.  

 

3)  Oppsummering 

La oss oppsummerende forsøke å sette ord på hva problemet vi står overfor, 

består i: 

(1)  Problemet har utvilsomt en personlig-eksistensiell side.  Det handler 

på mange måter om meg og mitt kristenliv.  Hvordan oppfatter jeg det nye 

fellesskap i Guds menighet som jeg har kommet inn i?  Hvordan får jeg lov å 

tjene Herren i dette fellesskap?  Ser jeg på meg selv som en del av et 

fungerende legeme, eller er jeg med i menighetsliv kun for å dekke noen 
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personlige behov for fellesskap, eller for den saks skyld for å fylle et sett av 

aktiviteter?  Denne personlige og individuelle tilnærming til problemet ligger 

på mange måter under i denne bokens beskrivelser av menighetens bibelsk 

beskrevne vesen og funksjon, selv om vårt hovedperspektiv er ekklesiologisk, 

dvs.  det som har å gjøre med menighetskroppens funksjon. 

(2)  Men problemet vi står overfor, har også en historisk betinget og 

strukturell side, for alle menigheter har jo historisk betingede former og 

strukturer.  Dette er i seg selv ikke problematisk.  Det er tvert imot naturlig, 

da menigheten ved siden av å være en åndelig-teologisk størrelse, også er en 

historisk-sosiologisk størrelse.  Problemet oppstår dersom bestemte former 

og strukturer konserveres, slik at de gjøres hellige og/eller uforanderlige.  Da 

kan nemlig formene og strukturene bli «tepper» over menighetslivet, slik vi 

tidligere har pekt på.  Når en løsning av det beskrevne problem verken kan 

ligge i en benektelse av den organisatoriske og strukturelle side av menig-

heten eller i en for ensidig betoning av den, må problemet angripes på en slik 

måte at vi yter begge dimensjoner ved menigheten rettferdig behandling. 

(3)  I det foregående ligger at problemet også har en funksjonell side.  Ser 

vi menigheten i et organisatorisk perspektiv, blir det aktiviteter og metoder 

som blir stående i fokus.  Ser vi den i et mer organisk perspektiv, er det et 

annet forhold som blir viktig, nemlig at menigheten får lov til å fungere mest 

mulig i pakt med sitt vesen som Åndens tempel og Kristi legeme.  Viktige 

funksjonsmål vil da bli at de ulike lemmene på menighetslegemet finner sin 

rettmessige funksjon, at legemet som helhet begynner å fungere som Guds 

sendelse til verden - og endelig at menigheten fungerer i den åndskampen den 

står i. 

(4) Endelig har problemet vi forsøker å beskrive, noe med våre 

tankemønstre å gjøre, dvs.  måten vi har vent oss til å tenke menighet på.  

Problemet kan derfor like gjerne sitte «i vårt hode» som i de ytre strukturene.  

Mer om dette i det følgende.   

 

B.  Hva er behovene? 

La oss så sette ord på og konkretisere de behov vi står overfor.   Vi kan si vi 

står overfor:   

 Behovet for en fornyet måte å tenke menighet på. 

 Behovet for å forandre historisk betingede strukturer og former som kan 

være til hinder for utvikling og vekst i dag. 

 Behovet for å ta lengselen etter meningsfull funksjon på alvor. 

 Behovet for å se menighetens funksjon i lys av verdens behov.  
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 Behovet for å se menighetens funksjon i lys av den åndskamp vi som 

menighet er en del av. 

 

1)  En fornyet måte å tenke menighet på 

Vi har foran pekt på problemet med tankemønstre som fort kan bli avgjørende 

for vår måte både å tenke og drive menighet på.  På mange måter kan det være 

riktig å si at menigheten blir slik vi tenker oss den.  I denne boken forsøker vi 

å beskrive behovet for et paradigmeskifte når det gjelder vår måte å tenke 

menighet på i dag.  Et paradigme kan defineres som et sett av trosforestil-

linger, verdier og teknikker som deles av medlemmer av et gitt samfunn eller 

fellesskap, (jf. Küng 1994:111).  Når en gruppe eller et samfunn av 

mennesker begynner å forestille seg ting på en ny måte eller bytter et sett av 

verdier med et annet, kaller man det gjerne et paradigmeskifte.   

Reformasjonen innebar et slikt paradigmeskifte.  En middelaldersk, 

katolsk måte å tolke den kristne tro på ble av mange mennesker skiftet ut med 

en protestantisk eller reformatorisk tolkning.  Mennesker som har skiftet for 

eksempel kirkesyn fra et statskirkelig eller folkekirkelig til et frikirkelig (eller 

motsatt), har på mange måter vært gjennom et paradigmeskifte på et bestemt 

område.  Når denne boken peker på behovet for å skifte en organisatorisk 

(eller foreningsmessig) orientert menighetsforståelse med en mer organisk 

eller relasjonsorientert, kan også dette beskrives som et paradigmeskifte. 

   

2)  Behovet for fornyelse og forandring 

En ny måte å forestille seg ting på følges gjerne av behov for ny praksis, på 

samme måte som en fornyet tankeverden fører til en ny måte å leve på, jf. 

Rom 12,2.  Av en fornyet måte å tenke menighet på følger derfor behovet for 

forandring og gjerne en fornyet måte å «drive» menighet på.  I denne boken 

knyttes som oftest begrepet fornyelse til menigheten som organisk størrelse, 

og begrepet forandring knyttes som oftest til menigheten som organisatorisk 

størrelse.  I dette ligger at fornyelse har med liv og livsprosesser å gjøre, mens 

forandring har med strukturer og former å gjøre, gjerne også nye måter å gjøre 

tingene på.  Fordi menigheten som Kristi kropp er en organisk størrelse, har 

den muligheter til å leve i den kontinuerlige Åndens fornyende livsprosess.  I 

denne boken settes det ord på at denne fornyende livsprosess både kan hindres 

- og den kan fremmes ved at vi oppdager hva vi er som menighet og hvordan 

vi egentlig kan fungere som lemmer på Kristi kropp.  

Forandringer i en menighets liv er ikke minst nødvendig på grunn av de 

menneskelige og historisk betingede strukturer og former menigheten har fått.  

Det kan i denne sammenheng være flere grunner til at behovet for forandring 
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må tas på alvor, som for eksempel det vi tidligere har pekt på, nemlig at 

strukturer og historisk betingede former kan bli «tepper» over menighetslivet 

som hindrer livet og livsytringene. 

 

3) Lengselen etter meningsfull funksjon 

Vi kan registrere en sterk lengsel etter meningsfull funksjon hos mange 

mennesker i kristne menigheter i dag.  Enkeltkristne frustreres over tingenes 

tilstand.  Mange føler at de bruker energi på feil aktiviteter, og tjeneste-

identiteten er svak.  Mange lengter etter noe annet, som svært ofte er vanskelig 

å sette navn på.  Som regel får de høre at de må akseptere tingene som de er 

og gå inn i eksisterende aktiviteter og strukturer.  Mange orker ikke dette, og 

derfor bryter de heller ut og oppsøker nye og mer utfordrende fellesskap.   

Bak en slik handling ligger svært ofte en dyp lengsel etter mening og 

funksjon.  Dersom menighetsfellesskapet ikke makter å gi en sann frelses- og 

tjenesteidentitet, vil man oppleve enten at folk blir likegyldige eller at de blir 

frustrerte.  Begge deler kan virke like nedbrytende på menighetens utvikling 

og vekst.  Behovet må derfor være å knytte disse lengsler om meningsfull 

funksjon opp til Skriftens beskrivelse av et fungerende menighetslegeme der 

hvert enkelt lem har sin helt spesielle verdi og funksjon. 

  

4)  Menighetens funksjon og verdens behov 

Dessuten: Menigheten eksisterer ikke for seg selv.  Den er til for verden, for 

menneskers frelse.  Det finnes altså et behov utenfor menigheten for at de 

Gud-gitte ressurser som er gitt menigheten, frigjøres og blir til velsignelse for 

verden.  En av de største syndene som den kristne menighet har begått, er jo 

at den til tider er blitt innelukket og mer opptatt av egne anliggender enn 

verdens.  Howard A. Snyder innleder sin bok, Liberating the Church, med at 

kirken får problemer når den blir mer opptatt av kirkelige affærer (church 

business) enn av Gudsrikets anliggender i verden (Kingdom business).  Når 

kirken driver «church business», er folk opptatt av kirkelige aktiviteter, 

religiøs oppførsel og åndelige saker.  Når det er Gudsrikets aktiviteter som 

står i sentrum, blir menigheten opptatt av alle former for menneskelig 

livsutfoldelse og av alt Gud har skapt, det synlige og det usynlige.   

Gudsrikets medlemmer søker først Guds rike og dets rettferdighet.  Kirke-

medlemmer prioriterer ofte de kirkelige anliggender foran rettferdighet, 

omsorg og sannhet.  Kirken er ofte opptatt med hvordan den skal få 

mennesker inn i kirken.  I et Gudsrike-perspektiv er spørsmålet hvordan 

menighetens liv kan tilflyte verden.  I kirken er folk ofte engstelige for at 

verden kan komme til å påvirke og forandre dens indre liv.  Sett i et Gudsrike-
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perspektiv blir spørsmålet hvordan kirken kan forandre verden!  Og slik 

fortsetter Snyder, (1983:11).  Budskapet er klart: Menighetens liv og ressurser 

må frigjøres til velsignelse for verden!  Ressursene bindes når menigheten 

blir mer opptatt med egne anliggender enn verdens frelse!  Slik sett kan 

Gudsrike- eller oppdragsperspektivet hjelpe oss til å komme ut av kirkelig 

selvdyrkelse og til å se menighetens ressurser i rett perspektiv. 

 

5)  Menighetens funksjon og åndskampen 

Den åndskampsituasjonen som den kristne menighet står i, betinger en 

menighet i åndelig funksjon.  Skal menigheten kunne yte motstand mot de 

angrep som den utsettes for av makter og myndigheter som står den imot, må 

alle ressursene frigjøres og alle tilgjengelige våpen tas i bruk!  At menigheten 

står i en åndskampsituasjon, vil ingen ansvarlig bibelleser være i tvil om.  I 

dag står menigheten overfor store utfordringer på dette området.  Blant annet 

har vi sett en økende demonisk påvirkning av mennesker og samfunn.  

Satandyrkelse, okkultisme, heksekultus, voldsdyrkelse etc. sprer seg i de 

gammelkristne, vestlige land.   

Er menigheten i stand til å møte de utfordringene som disse fenomener 

representerer?  Det ser også ut til at det blir stadig vanskeligere å skille 

mellom det guddommelig ekte «kristelige» og det demonisk forførende 

religiøse.  Her trenges det sannelig både kunnskap, bibelinnsikt, Åndens 

visdom, og ikke minst gaver til å prøve ånder.  Åndssituasjonen i dag roper 

altså på menigheter som fungerer i motstandskampen mot djevelen og 

ondskapen og som frigjør alle de ressurser som er den gitt i denne kampen! 

 

C.  Hva blir utfordringen?  En oppsummering 

I foregående problem- og behovsbeskrivelse har vi allerede berørt flere av de 

utfordringene vi i dag kan sies å stå overfor.  Utfordringen kan formuleres 

slik:   

 Å formulere en ny erkjennelse. 

 Å utarbeide en ny teologi. 

 Å tilrettelegge en ny praksis. 

(1)  Den kristne menighet står kontinuerlig overfor utfordringen til å vinne 

ny erkjennelse om sin situasjon i dag.  Elementer i en slik erkjennelse kan fås 

både gjennom kunnskap om den sosio-kulturelle situasjon menigheten står i 

– og gjennom kunnskap om den kirkelige og fromhetshistoriske tradisjon 

menigheten måtte bære med seg.  Men ikke minst erverves slik 

erkjennelseskunnskap ut fra det bibelske materialet, dvs.  ut fra det Skriften 

sier om menighetens vesen og funksjon.  Søking etter erkjennelse om 
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menighetens tilstand i dag kan for øvrig falle svært forskjellig ut alt etter hva 

som er utgangspunkt for vår søking og hva som er målestokk.  I denne boken 

legges det vekt på erkjennelse om menighetens situasjon i dag målt ut fra 

Bibelens tale om menighetens sanne vesen og egenart som Åndens tempel og 

Kristi legeme.  

(2)  Dersom det er slik at vi - for å komme best mulig til rette med Skriftens 

tale om menighetens situasjon og funksjon i dag, må ta utgangspunkt i det 

som er menighetens genuine vesen og egenart, får dette også konsekvenser 

for hvordan denne erkjennelse beskrives.  Her er det vår oppfatning at det er 

teologiens språk og erkjennelsesverden som svarer best til dette formål.  

Historisk, sosialvitenskapelig eller organisatorisk orientert analyseverktøy 

kan lett komme til kort overfor kravet om sakssvarende språk og analyse.  

Med dette er det ikke sagt at for eksempel strategisk analyseverktøy fra 

organisasjonslivet eller næringslivet ikke kan gi impulser til mange verdifulle 

sider av analysen, men bare at dette verktøyet er mangelfullt.  Hva en teologi 

for menighetsbyggende arbeid - der fornyelsesaspektet står sentralt - bør 

inneholde, skal vi straks komme tilbake til.        

(3)  Endelig må det sies å være en stor utfordring for menigheter når ny 

erkjennelse om det som er vår situasjon, vinnes og når fornyet teologisk 

innsikt er til stede, at man våger å starte en prosess der målet er både en 

fornyet menighetsforståelse og en fornyet praksis.  I denne boken vil vi se det 

som et mål å gi praktisk-teologiske ansatser og perspektiver til praktisk 

tilrettelegging av det menighetsbyggende arbeid, der fornyelse står sentralt.   

 

 

2. ELEMENTER TIL EN TEOLOGI OM MENIGHETENS  

OPPBYGGELSE, FORNYELSE OG VEKST 

 

A. Hva bør en teologi for  

menighetens oppbyggelse inneholde? 

Denne bokens anliggende er altså å forsøke å utforme elementer til en teologi 

om menighetens oppbyggelse, fornyelse og vekst.  

(1)  Basis og utgangspunkt for det foreliggende teologiske arbeid er "det 

som allerede er der", dvs.  i de ressurser og den «kapital» som er lagt ned i 

menigheten fra Skaperens og Frelserens hånd. Den bibelske beskrivelse av 

menighetens vesen og funksjon blir dermed svært sentral og viktig for vårt 

anliggende i denne boken.  Og denne beskrivelse får konsekvenser - ikke bare 

for synet på det enkelte (med)lems selvforståelse og tjeneste, eller for 
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menighetens forhold til historisk betingede strukturer og former, men også 

for synet på lederskapets oppgaver og rolle.  

Med dette utgangspunkt blir det naturlig å belyse følgende hovedtemaer:   

 Menighetens oppbygging, fornyelse og vekst i lys av Bibelens lære om 

menigheten og Ånden, kapittel 1. 

 Menighetens oppbygging, fornyelse og vekst i lys av Bibelens lære om 

menigheten som Kristi legeme, kapittel 2. 

 Menighetens oppbygging, fornyelse og vekst i lys av Bibelens lære om 

Åndens gaver, kapittel 3. 

 Menighetens oppbygging, fornyelse og vekst i lys av Bibelens 

forståelse av lederskap, kapittel 4.  

Grensen mellom de nevnte temaer og kapitler er selvfølgelig ikke skarp, 

tvert imot, det er tematikk som er nøye vevd sammen.  Derfor er det heller 

ikke til å unngå at temaer og saker berører hverandre i hvert kapittel.  Det er 

å håpe at leseren allikevel skal oppleve at det er en naturlig progresjon fra 

tema til tema samtidig som han oppdager den indre sammenhengen fra ett 

kapittel til et annet.   

(3)  Hvert av disse temaene belyses i et aktuelt, et bibel-teologisk og et 

praktisk-teologisk perspektiv.   

I det vi kaller det aktuelle perspektiv, er det problematiske sider ved vår 

forståelse av det aktuelle tema, eller det aktuelle område av menighets-

teologien som står i fokus.  I kapittel 1 er det derfor våre problemer i dag med 

å komme til rette med forholdet mellom menigheten og Ånden som blir 

belyst.  I kapittel 2 er det problemene knyttet til en for sterk betoning av 

menighetens historisk betingede organisatoriske side, kontra den mer 

organisk orienterte menighetsforståelsen, som er i fokus.  I kapittel 3 er det 

problemene knyttet til forståelsen av Åndsgavene og av praktisering av nåde-

gavene i dag som blir beskrevet.  Og endelig i kapittel 4 er det lederskaps-

forståelsens problematikk når den blir løsrevet fra den bibelsk orienterte 

menighetsforståelse – som vi forsøker å sette noen ord på. 

I det vi kaller det bibelske perspektiv belyses de grunnleggende elementer 

i den bibelske presentasjon av menigheten som en spirituell, en organisk og 

en karismatisk størrelse.  I kapittel 1 trekker vi derfor fram hva Skriften har å 

si om forholdet mellom menigheten og Ånden.  I kapittel 2 analyserer vi hva 

det ligger i den bibelske beskrivelse av menigheten som et fungerende 

legeme.  I kapittel 3 er det kroppens funksjon ved Åndens gaver som belyses.  

Og endelig i kapittel 4 er det den bibelske menighetsforståelsens konsekven-

ser for lederskapsforståelsen som er tematikk. 
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I det vi kaller det praktiske perspektiv, arbeider vi med tilrettelegging av 

det vi kaller det bibelske perspektiv i vår menighetsvirkelighet i dag.  Her 

bruker vi ofte modelltenkning for å tydeliggjøre praktisk-teologiske 

synsvinkler og ulike praksisformer.  Vi ser det imidlertid ikke som vår 

oppgave å beskrive konkrete strategier og handlingsplaner.  Dette er et arbeid 

den enkelte lokale menighet må tilrettelegge. 

 

B.  Noen refleksjoner om metode og opplegg 

Når man har som mål å tilrettelegge noen elementer til en teologi for 

fornyende, menighetsbyggende arbeid, har man metodisk sett flere 

muligheter for tilnærming og tilrettelegging av arbeidet. 

(1)  En mulighet er det vi kan kalle den induktive måten å gjøre dette 

arbeidet på.  En induktiv tilnærming tar utgangspunkt i det som kan sies å 

være dagens situasjon i den utvalgte menighetsvirkelighet.  Denne virkelighet 

kunne vi beskrive ut fra ulike innfallsvinkler, for i neste omgang å utforme 

konkrete arbeidsopplegg for det praktiske menighetsbyggende arbeid ut fra 

dette.  Med dette vil det være det som slår best an i samtiden, tidsbetingede 

strømdrag og tendenser, som fort blir normgivende for teologi og praktiske 

løsninger i dag.  Hva Bibelen sier om menighetens vesen og funksjon, får da 

liten betydning både normativt og praktisk.  Dette gjør da også metoden 

betenkelig i rendyrket form. 

(2)  Den andre tilnærmingsmåten er det vi kan kalle deduktiv.  Denne tar 

det motsatte utgangspunkt - sett i forhold til den nettopp beskrevne 

tilnærmingsmåten.  Det er Skriften og dens tale om menigheten som er 

autoritet og norm.  Dette er det også vår oppgave å sette ut i livet i dag.  Man 

forsøker altså å utlede handlingsnormer direkte ut av det bibelske materialet.  

Metodens fordel er helt klart nærheten til Skriften og hva den sier normativt 

om menigheten.  Metodens svake side er helt klart at den ikke gir nevneverdig 

hjelp til å tenke menighet inn i samtidens situasjon.  Dermed kan «den 

kirkelige praksis bli redusert til et øvingsfelt for prinsipper som er utformet i 

en teoretisk sfære», (Skjevesland 1993:25). 

(3)  Den tredje muligheten er å utforme en teologi for fornyende, 

menighetsbyggende arbeid som ligger i spenningsfeltet mellom aktuell 

situasjon og den bibelske norm.  Og en slik teologi vil måtte bli det vi kaller 

kontekstuell, da den vil være meget bevisst på historiske og situasjons-

betingede faktorer i praktiseringen av den bibelsk beskrevne menighets-

modell.  Det er på denne måten vi forstår den kontekstuelle tilnærming i denne 

boken.  Vi er klar over at kontekstuell menighets-teologi kan legges opp på 

andre måter, for eksempel ved at samtidssituasjonen og den kirkelige 
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tradisjon - ved siden av den bibelske normbeskrivelse, utredes utførlig og at 

disse to førstnevnte elementene gis sterkere vekt ved utforming av ny 

menighetspraksis i dag, jf. Skjevesland 1993:25-28. 

  

C. Begreper som trenger oppklaring 

Det bibelske anliggende som ligger bak denne bokens forsøk på å lage 

elementer til en teologi for menighetens oppbygging, fornyelse og vekst, er 

den bibelsk beskrevne menighetsoppbyggelsen. Grunnordet i Nytestamentet 

er «oikodomê», som konkret har med husbygging å gjøre.  I overført 

betydning snakkes det altså om oppbyggingen av menigheten som tempel for 

Den hellige ånd og som huset av levende steiner, jf. Ef 2,21; 1 Pet 2,4ff.  I 

denne boken brukes begrepet menighetsoppbygging dels som et grunnord for 

den sak vi behandler og dels som et parallellord til menighetsfornyelse tenkt 

som varig prosess i en menighets liv. Ordet menighetsvekst har med samme 

sak å gjøre.  Paulus bruker ordet vekst som et parallellord til oppbyggelse av 

menigheten, jf. Ef 4,12-13.  Slik forstår vi også ordet her.   

Begrepet menighetsfornyelse, som vi allerede har brukt gjentatte ganger, 

trenger vi nok en definisjon og utdyping av. Oppfatningene varierer sterkt i 

dag når det gjelder forståelse av dette begrepet – fra den sterkt karismatisk 

orienterte oppfatningen, til den organisatoriske orienterte – og for noen også 

kirkepolitisk orienterte – og til den individualistisk betonte.  I denne boken 

brukes begrepet «menighetsfornyelse» imidlertid som en betegnelse på den 

prosess som en menighet befinner seg i når den i sitt menighetsteologiske 

ståsted, i sine visjoner, målsettinger, prioriteringer og valg av virkemidler i 

dag – ønsker å realisere stadig mer av menighetens vesen og karakter som 

Åndens tempel og Kristi legeme.   

Denne prosessen starter og pågår slik vår individuelle, og bibelsk 

beskrevne, kristne fornyelse starter - med at det skjer noe i «vårt sinn», altså 

i vår verden av oppfatninger, vår måte å tenke og tro på.  Dette leder nemlig 

til «forvandling», dvs.  nytt liv eller ny praksis.  Det er jo slik apostelen Paulus 

beskriver fornyelsen som den enkelte av oss kan oppleve: «La dere ikke 

lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet 

fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er 

til hans behag, det fullkomne», Rom 12,2.  Fornyelse i menighetssammen-

heng handler derfor i siste instans om at vi som menighet skal bli hva vi er.  

Er menigheten Åndens tempel og Kristi legeme, er det dette (og intet annet) 

den er kalt til å leve og virke som. 

I boken er det den lokale menighet som er i fokus.  Ordet «menighet» eller 

«forsamling» brukes konsekvent om den lokale menighet.  Ordet «menighet» 
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brukes imidlertid også om den universale eller globale menighet, men en del 

ganger sammen med begrepet «kirke».  Boken er ikke helt konsekvent på det 

sistnevnte punkt.  Som kjent bruker Det nye testamente ett ord for menigheten 

både som lokal og universal størrelse, nemlig ordet «ekklêsia».  

Definisjonsmessig holder vi oss i denne boken til den forståelse at menigheten 

er der hvor mennesker som tror på Jesus Kristus - i fellesskap tilber den 

treenige Gud, samles for å høre Guds ord og delta i forvaltningen av nådens 

midler, tjener hverandre med de gaver som er gitt den enkelte og der hvor 

man forenes i det oppdrag som Jesus Kristus har gitt sin menighet - å bringe 

evangeliet til alle mennesker.    

Det tales også i boken om menighetens to dimensjoner: Den åndelig-

teologiske dimensjon handler om hva menigheten er, eller hva dens vesen er 

ifølge Skriften.  I boken kalles denne dimensjonen også det organiske aspekt 

ved menigheten, og grunnleggende forståelse av menigheten som organisk 

størrelse hentes fra den bibelske presentasjon av menigheten som Kristi 

legeme. Den andre dimensjon ved menigheten er den historisk-sosiologiske.  

Som historisk-sosiologisk størrelse er menigheten til stede i tid og rom, og 

den består av ordinære mennesker som gir menigheten en form og en struktur 

som er preget av en bestemt tid og kultur. Denne menneskelige dimensjon 

ved menigheten kalles i boken også det organisatoriske aspekt ved 

menigheten.  Når dette begrepet brukes, siktes det ikke til en bestemt orga-

nisasjonsform, men til menigheten forstått innenfor den beskrevne 

dimensjon. 
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OPPGAVER TIL REFLEKSJON OG SAMTALE 

 

1. Drøft «problemet» slik det er presentert i dette kapitlet.  Stikkord i denne 

sammenheng kan være – innefrosset kapital, skjulte ressurser og 

ressursbindende menighetstenkning.  Bruk gjerne erfaringer fra eget 
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kristenliv og fra menighetsliv du kjenner til som bakgrunn for refleksjoner 

og meninger. 

 

2. I dette kapitlet presenteres fem definerte behov som etablert menighetsliv 

står overfor i dag.  Drøft de behovene som her er beskrevet også ut fra egne 

erfaringer og definer gjerne andre behov ut fra det overordnede mål om et 

fornyet menighetsliv. 

 

3. Drøft og vurder de begrepene som i dette kapitlet beskriver den 

utfordringen vi står overfor i dag; ny erkjennelse, nye teologi og ny praksis. 

 

4. Oppsummer hvilke assosiasjoner begrepene «menighetens oppbyggelse, 

fornyelse og vekst» gir med utgangspunkt i dette kapitlets definisjon av 

disse ordene.  Drøft også aktualiteten begrepene har i forhold til den situa-

sjon vi står overfor i står overfor i våre menigheter og kristne forsamlinger 

i dag.  
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Kapittel 1 

 

DEN HELLIGE ÅND 

Menighetens oppbygging, fornyelse og 

vekst i lys av Bibelens lære om Den hellige 

ånd og menigheten 
 

I det tyvende århundre er Den hellige ånd fremdeles  

en forskjøvet person.  Når kirken gjør Guds Ånd til en flyktning, så er det kirken og ikke 

Ånden som blir hjemløs. 

Carl F.H. Henry 

 

 

1. DET AKTUELLE PERSPEKTIV:   

DEN HJEMLØSE KIRKE 

 

A. Avsporinger og fryktholdninger 

Det ser ut til at vi i den kristne læreframstilling, i forkynnelse, i kristenliv og 

menighetsliv har store problemer med å finne den rette balanse mellom tros-

bekjennelsens tre artikler: bekjennelsen til Faderen, Sønnen og Ånden.  Ikke 

minst ser det ut til at vi har hatt problemer med å gi troen på Helligånden den 

rette plass og rolle i den kristne forestillingsverden og i det levde liv.  Grovt 

sett ser vi i dag to avsporinger på dette området: Det går an å gi de to første 

trosartikler så stor vekt at den tredje «forsvinner» eller at den blir oppslukt av 

de to første.  Ikke minst finnes det mange eksempler på at man i iver etter å 

«være sentral» i sin kristenorientering, har bygd opp en så kraftig kristologi 

at læren om Ånden står svært ribbet tilbake.  På den annen side går det an å 

gi bekjennelsen til Den hellige ånd så stor vekt at kristentro og kristenliv går 

opp i åndsopplevelser eller innadvendt mystikk, (jf. Lønning 1989: 193f). 

Uansett hvilke avsporende tendenser vi står overfor her, må vi nok gi den 

kjente amerikanske evangelikale teologen Carl F.H. Henry rett når han sier at 

når kirken gjør Guds Ånd til en flyktning, så er det kirken og ikke Ånden som 

blir hjemløs.  I det følgende vil vi forsøke å sette noen ord på denne kirkens 

hjemløse tilværelse og på mange kristnes lengsel etter en hjemkomst.  Vi vil 

også våge oss til å stille spørsmålet om det i dag kan være behov for et 
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eksodus fra det som holder menigheten fanget slik at den ikke kan fungere i 

Åndens frihet og fylde.    

Den vestlige kirke i dag er preget av en underlig dobbelthet: Det har 

gjennom hele århundret foregått en voksende fremmedgjøring overfor 

Åndens person, hans liv og gjerning.  Samtidig har det vokst fram en stadig 

tiltagende, dyp og inderlig lengsel etter en åndelig dybdedimensjon.  

Resultatet av fremmedgjøringen og lengselen har ofte blitt et vakuum, et 

tomrom som selvfølgelig krever å bli fylt.  Og blir Ånden forskjøvet og gjort 

til en flyktning, må erstatninger komme inn.  Og disse erstatninger kan ha 

mange navn.  Det kan være snakk om læresystemer som legger begrensninger 

på Åndens virksomhet.  Det kan også være vestlig virkelighetsforståelse - som 

blant annet har ført til en sterk grad av menneskelig selvhjulpenhet i kristenliv 

og menighetsvirksomhet.  Enn videre kan det være snakk om organisasjons- 

og menighetsstrukturer som hindrer gaveutfoldelse og nådegavebruk. Ja, det 

kan til og med være snakk om tradisjonelle samværs- og arbeidsformer som 

ikke gir Guds Ånd den nødvendige frihet til å virke.   

Vi skal straks forsøke å konkretisere dette, men først kan nevnes ytterlige 

to faktorer som har vokst fram i det nevnte vakuum mellom fremmedgjørin-

gen og lengselen i kirken.  Den ene kan vi kalle avsporingene og den andre 

fryktholdningene.  Det kan vel ikke bli sett på som annet enn en ulykke at i 

en tid da lengselen etter en åndelig dybdedimensjon og da behovet for Åndens 

liv og kraft er påtakelig til stede, har vi ofte sporet av det som egentlig er 

saken.  Hvor ofte har vi ikke dyrket ensidigheten i stedet for mangfoldig-

heten?  Vi kan for eksempel ende opp i diskusjoner om det er Kristus-mystikk 

og meditasjon eller karismatikk som kan gi oss sann fornyelse, uten å betone 

tilstrekkelig at den sanne utgave av begge fører til møtet med Kristus.  For 

ikke å snakke om de endeløse diskusjonene om det er åndsdåp eller åndsfylde 

som er riktig begrepsbruk. 

Hvor ofte har vi ikke også hørt diskusjoner om hva som er sentralt og 

perifert, der det som har med Ånden å gjøre, forskyves som noe perifert i 

forhold til det som er Kristus-sentrert.  Igjen en avsporing.  Det finnes nemlig 

ingen veg til Kristus uten gjennom Den Hellige Ånd.  Nok en avsporing er 

«nå-har-vi-det-holdningen».  Enkeltmennesker, grupper, menigheter og 

bevegelser har gjennom hele kirkens historie - ikke minst i vårt århundre - 

avlagt denne sterke bekjennelse, ofte for i sannhetens øyeblikk å måtte 

erkjenne at nettopp dette utsagn vitner om egen hjemløshet.  Det er derfor en 

modig erkjennelse pinselederen David Østby gir uttrykk for da han for en tid 

siden uttalte følgende: «Vi lider under en åndsfattigdom i pinsebevegelsen i 

dag.  Vi som sprang fram som en vekkelsesbevegelse, trenger nå å fornye det 
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som var vårt utgangspunkt, åndskraften.  Skjer ikke dette, står vi i fare for å 

bli en lukket sekt og ikke en ekspanderende, levende vekkelsesbevegelse.»  

Måtte mange kirkeledere, menigheter og enkeltkristne følge etter i denne 

åndsfattigdommens erkjennelse.  Da ville vi nemlig være på veg ut av 

hjemløsheten og inn i Åndens rike Kristus-liv. 

 

B.  Hindringer for Åndens gjerning 

Fryktholdningene ser også ut til å ha funnet sin plass i vakuumet mellom 

fremmedgjøringen og lengselen i kirken.  Mange kristne står i dag fram og 

vitner om frykt for det som har med Guds Ånds ytringer å gjøre.  For noen år 

siden hadde jeg noen bibeltimer om Den hellige ånd et sted i Norge.  I en 

pause kom jeg i snakk med en eldre misjonær med et langt liv bak seg i 

misjonens tjeneste.  Det hun sa var egnet både til å overraske og forskrekke: 

«I hele mitt liv har jeg båret på en frykt i forhold til Ånden», sa misjonæren.  

Enkeltfenomener av karismatisk karakter hadde i hennes ungdom vært med 

på å skape denne frykten.  Dessuten hadde hun aldri fått skikkelig under-

visning om det som har med Åndens gjerning og ytringer å gjøre.     

Men frykten kan også ha andre årsaker.  Det kan for eksempel være frykt 

for det falske og det etterlignede, noe som binder mange kristne i vår tid.  Vi 

vet nemlig at når det gjelder en del av det som har med Guds Ånd å gjøre, kan 

både vårt kjød (den gamle natur) og djevelen etterligne mye av dette.  Og 

noen er da så redde for det falske og etterlignede at de aldri får smaken på det 

ekte!  Det finnes ingen annen vei ut av den frykt vi her taler om, enn å bli 

trygg på Den hellige ånds person og gjerning gjennom gjenkjennelse.  

Aktuelle, personlige erfaringer må gjenkjennes og prøves på Skriftens 

vitnesbyrd om Ånden. 

Som vi innledningsvis poengterte, er det i den hjemløse kirke også blitt 

slik at ulike læresystemer ofte er blitt en erstatning eller hindring for Den 

Hellige Ånd.  Det er «systemene».  Slike læresystemer kan ha mange 

forskjellige navn: Det kan være såkalt dispensasjonalisme (tidshusholdnings-

lære), der nådegaver, tegn og under tilhørte den første kristne tid, 

sakramentalisme der Ånden gis og virker gjennom sakramentene - eller til og 

med karismatiske læresystemer som låser fast Åndens gjerning i fastlagte 

mønstre.  Men lære skal vi jo ha.  Ja, karismatikk uten lære er faktisk like 

farlig som lære uten karismatikk.  Her må vi finne balansen.  Læren og 

Åndens livsytringer må som oftest gjensidig korrigere hverandre dersom vi 

skal beholde sunnheten i lære og kristenliv.  

Nok en erstatning eller hindring for Åndens liv og gjerning er den form for 

selvhjulpenhet som er blitt en del av vår livsstil i Vesten. Dette fenomenet er 
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det rett å se i sammenheng med det som er blitt kalt vestlig virkelighets- og 

virksomhetsforståelse.  Materiell velstand, velsmurte organisasjoner, gode 

administrasjons-systemer, m.m., har gjort at vi er blitt svært selvhjulpne når 

det gjelder både vårt hverdagsliv og vårt menighetsliv. Vi greier oss jo faktisk 

uten Guds inngripen og hjelp.  Når måtte du virkelig rope til Gud om hans 

underfulle inngripen i din hverdag eller i din menighet - eller i den tjeneste 

du står i?  Åndens funksjon og gjerning kommer nemlig først og fremst til 

syne når vi blir hjelpeløse.  Tro om ikke nettopp vår tids selvhjulpenhet er 

blitt et av våre største problem i menigheten i forhold til det som har med 

Åndens liv og manifestasjon å gjøre.   

Som følge av det foregående kan det også være naturlig å nevne vestlige 

organisasjons- og menighetsstrukturer som noe som kan bli en hindring og en 

erstatning for Åndens gjerning.  Ofte låser vi fast menighetslivet i aktiviteter 

som i altfor liten grad spør om Åndens plass og rolle.  Hva for eksempel med 

Åndens gaver i en menighet der aktivitetene har bygd på seg tiår etter tiår - 

og der det å fylle alle aktivitetene ser ut til å være menighetens mening og 

mål?  I tillegg kan vi ikke se bort fra at våre tradisjonelle samværs- og 

arbeidsformer, som er blitt vanlige for oss vestlige kristne, ofte blir en 

hindring og en erstatning for Åndens liv og gjerning.   Dessuten er vi som 

oftest, både i møter og arbeidsformer, programbundet.  Det er med andre ord 

ofte programmet som avgjør hva som skal skje.  Kanskje er tiden inne til at 

vi nå våger å stille spørsmålet: Får Guds Ånd den plass og rolle han skal ha i 

våre planer, programmer og i våre velstyrte opplegg?  Og så var det tiden da.  

Tidsrammene, travelheten og hastigheten styrer oss nok i langt større grad 

enn vi er villige til å innrømme. Det er nemlig slett ikke sikkert at Ånden 

trives i våre tidsskjema og i vår travelhet?  

Selvfølgelig (eller kanskje rettere: dessverre) må vi også i vår tid tale om 

verdslighet og synd som en «klassisk» hindring for Den hellige ånds liv og 

gjerning.   I Efeserbrevet kapittel 5 formaner apostelen de kristne til ikke 

lenger å leve som hedningene, eller ikke leve som de gjorde før de ble kristne.  

Her taler Paulus om umoral, jag etter penger, de forførende lystene, løgnen, 

hardhet, hissighet, sinne, skrål, spott, ondskap, råttent snakk osv, for alt dette 

"gjør Ånden sorg" (jf. v 30), dvs.  verdslig levevis og synd hindrer Ånden i å 

gjøre sin bibelsk beskrevne gjerning i den troendes liv.   

Listen over erstatninger og hindringer for Åndens funksjon kunne vært 

gjort lengre, men vi velger å stoppe her.  Intensjonen har vært å peke på at vi 

står i sterk fare for i vår tid å fortrenge Den hellige ånd ut i periferien av det 

vi holder på med.  Ånden blir en diffus faktor - riktignok av stor teologisk 

betydning.  Men når det kommer til det praktiske liv, vår hverdag, våre 
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strukturer, arbeidsformer og samværsformer viser vi liten forståelse for 

Åndens plass og rolle.  Dette må vi ta alvorlig, og dette må vi sette på 

dagsorden slik at vi både kan øke vår forståelse for og erfare mer av Åndens 

innflytelsesgjerning!  Skjer ikke dette, vil vi fremdeles bli holdt fanget i 

vakuumet mellom fremmedgjøringen og lengselen i kirken.  Måtte Herren gi 

oss nåde til både som enkeltkristne og som forsamlinger å åpne for alt det 

Guds gode Ånd vil gi oss og virke i og gjennom våre liv i dag.  Skjer dette, 

unngår vi å gjøre Ånden til en flyktning og til en forskjøvet person.  Og saken 

er den, ifølge Carl Fr. Henry, at Ånden ikke blir hjemløs om vi lukker ham 

ute, for Ånden finner «sitt hjem» der mennesker og menigheter åpner for ham 

og ønsker ham velkommen.  Men vi kan bli hjemløse.  Vi kan ved å gjøre 

Ånden til en flyktning, risikere å bli sittende igjen med de pene bygningene, 

aktivitetsskallet, den mer eller mindre effektive organisasjonen, de 

menneskelagde strukturene og de tradisjonelle formene, men ikke «hjemmet» 

der Ånden selv skaper livet! 

Men selv om vi kan gjøre Ånden til en flyktning, kan vi aldri gjøre ham 

virksomhetsløs!  Nei, saken er at Guds Ånd er aktiv i dag som han har vært 

helt siden pinsedag.  Og han går dit han vil.  Du kan høre ham, og du kan se 

virkningene der han har vært og der han virker, men du vet ikke hvor han 

kommer fra eller hvor han går hen.  Den som vil høre, kan høre Åndens 

fottrinn også i vårt århundre og i vår tid.  Og den som vil se, kan se hvor Den 

hellige ånd har gått og hvor han har gjort sin gjerning.  Og fotsporene etter 

Ånden gir alltid samstemmige vitnesbyrd som ikke er til å ta feil av.  Synderen 

vitner om møtet med den levende Kristus.  Menneskeliv forvandles og preges 

av Åndens vidunderlige frukt.  Den trette vitner om ny kraft og nytt mot.  Den 

kraftesløse kan fortelle om Åndens kraft og utrustning.  Mennesker i alle aldre 

kan berette om Åndens sterke kall og ledelse til å gå ut og vinne mennesker 

for Kristus.  Den syke vitner om trøst og legedom.  Jo, sannelig kan vi høre 

Åndens fottrinn også i vår tid! 

Nå må ingen misforstå denne tale om Ånden som flyktning og en 

forskjøvet person slik at Guds Ånd skulle ha forlatt «den hjemløse kirke».  

Hjemløsheten er en konsekvens for kirken – ikke for Ånden!  Ånden virker i 

den hjemløse kirke, men han er ikke bundet i sin virksomhet av denne kirkes 

strukturer og rammer.  Ser vi aktsomt på situasjonen i den vestlige kirke i dag, 

er det nok riktig at kirken lever i et vakuum mellom fremmedgjøring og 

lengsel, men det er også viktig å erkjenne at vi ser klare og tydelige fottrinn 

etter Den Hellige Ånd.  Men vi skal også være på vakt!  For når vi hører 

Åndens fottrinn, hører vi også åndenes fottrinn!  Og ånd er det nemlig nok av 

også i vår tid, men ikke alt er av Helligånden.  Derfor må vi som troens folk 
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være meget nøye med å bedømme situasjonen riktig.  Dette innebærer at vi 

sier ja til det som stammer fra Guds Ånd, og nei til all annen ånd.  Utfor-

dringen til troens folk er derfor ikke bare å høre Åndens fottrinn, men å 

gjenkjenne og gå inn i det han virker og gjør. 

Det er ikke vanskelig å registrere at det finnes en sterk lengsel etter 

hjemkomst i etablerte menigheter og blant mange kristne i dag.  Ikke minst 

finnes en lengsel hos dem som en eller annen gang har opplevd en Åndens 

vekkelse.  Den eldre vekkelsesgenerasjonens nød og bønn om ny vekkelse er 

jo intet annet enn et uttrykk for hjemlengsel.  Sammen med mange unge 

kristne som søker det ekte Åndens liv, ser det i dag ut til at det bygges broer 

av hjemlengsel over både to og tre generasjoner.  Dette er mennesker som 

lever i oppbrudd.  De har løse teltplugger - ja, de har kanskje til og med begynt 

på vandringen ut av fangenskapet.  Deres leder er Kristi Ånd, som er den 

eneste som kan lede menighetens moderne eksodus.  De gleder og fryder seg 

over det de har å komme hjem til, og de gråter over dem som blir tilbake i 

fangenskapet, de som har slått seg til ro og som har etablert seg i den hjemløse 

kirke. 

Har menigheten i dag et behov for et eksodus - en utgang fra noe som 

holder den fanget slik at den ikke kan fungere i Åndens frihet, så må 

spørsmålet bli: Hvordan?  Det riktige må være å søke den urkristne 

erkjennelse som bare Skriften kan gi oss.  Og det er spesielt to erkjennelses-

spor som er viktige i denne sammenheng - det bibelske forhold mellom 

menigheten og Den hellige ånd og den bibelske tale om menigheten som en 

levende organisme – som Kristi legeme.  Vi skal holde oss til det første 

erkjennelsessporet i dette kapitlet.  I neste kapittel skal vi se på det andre. 

 

 

2.  DET BIBELSKE PERSPEKTIV: 

DEN HELLIGE ÅND OG MENIGHETEN 

 

I vår del av verden har den vanlige måte å betrakte forholdet mellom Ånden 

og den troende på i hovedsak vært den individuelle, dvs. den enkelte troendes 

forhold til Guds Ånd.  Dette er helt klart en legitim og viktig betraktningsmåte 

ut fra Skriften, men den kommer sørgelig til kort målt ut fra den bibelske 

menighetstanke, der det individuelle innordnes og underordnes menighets-

fellesskapet. I det følgende vil derfor det vi kan kalle den ekklesiologiske 

betraktningsmåte, være den primære innfallsvinkel, ikke den individual-

istiske.   
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For øvrig er det minst to grøfter å falle i når man skal se på forholdet 

mellom menigheten og Ånden.  Den ene går på at man på en gal måte 

identifiserer Ånden med menigheten.  Det kunne være fristende å kalle dette 

«kirkelig isolasjonisme», dvs.  man bruker læren om Ånden til å «isolere», 

avgrense eller framheve en bestemt kirke- eller menighetsoppfatning.  Det 

finnes flere utgaver av denne, dvs.  det vi her velger å kalle den kirkelige og 

den karismatiske.  I den kirkelige utgaven kan Ånden bli noe som kirken 

«administrerer» gjennom sin sakramentforvaltning.  I den ekstreme utgaven 

av denne kan vi for eksempel høre at utenfor denne kirke finnes ingen 

meddelelse av Ånden, ingen frelse.  Dette må da innebære at Ånden formidles 

og virker kun gjennom de nådemidler som er gitt kirken.  Den karismatiske 

utgaven kan være nesten like eksklusiv.  Her heter det gjerne at det er det «vi» 

har erfart og opplevd, som er det genuine og opprinnelige.    

Den andre grøften går ut på at man på en gal måte skiller Ånden fra 

menigheten.  Det kan være fristende å kalle dette «kirkelig reduksjonisme».  

Det finnes også flere utgaver også av denne. Paradoksalt nok kan den 

institusjonaliserte kirketenkningen også være representant for dette feno-

menet.  Der det er skrevne og uskrevne regler som bestemmer menighetens 

kurs, blir det ikke mye rom for Åndens gjerning.  Aktivitetsmenigheten er 

også en ypperlig representant for denne reduksjonistiske menighetstenkning.  

Der våre planlagte aktiviteter helt eller delvis har tatt over for Åndens gaver 

og tjenester, der reduseres menigheten til et aktivitetssted.  Samlingsstedet 

eller miljøtilbudet er også en utvannet og forflatet menighetstenkning som 

mange kristne i dag har adoptert.  Å forbinde menigheten med et treffsted og 

godt miljø, kan være vel og bra det, men det er en nokså amputert menighets-

tenkning målt med Skriftens målestokk. 

Hva er så forholdet mellom menigheten og Ånden?  La oss samle en del 

av det bibelske materiale rundt fem positive utsagn om Den hellige ånd og 

menigheten.  

1)  Menigheten - skapt av Ånden 

2)  Menigheten - et tempel for Ånden 

3)  Menigheten - Jesu nærvær i Ånden 

4)  Menigheten - under Åndens herredømme 

5)  Menigheten - utrustet og sendt av Ånden   

 

A.  Menigheten - skapt av Ånden 

Menigheten er skapt av Ånden!  Dette er en teologisk påstand som virker 

nokså tilforlatelig og selvsagt.  Og nettopp derfor kan det være viktig at vi 

stanser opp og spør hva det innebærer for vårt syn på menigheten og for det 
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praktiske menighetsliv at menigheten er en Åndens skapelse - et byggverk 

skapt av Guds Ånd.   Når vi beskriver en menighets tilblivelse som at den er 

blir «konstituert» eller «organisert», er det klart at dette bare beskriver den 

menneskelige side av saken. Derfor er det høyst betimelig at vi enkelte ganger 

stanser opp og spør hva det innebærer at Skriften framstiller menigheten som 

et byggverk skapt av Ånden.  

 

1.  Åndens sendelse og menighetens tilblivelse 

I Det nye testamente finner vi en markert vektlegging av Ånds-sendelsens 

betydning frelseshistorisk sett.  Jesus taler om talsmannen, Den Hellige Ånd, 

som Faderen skal sende i hans navn, Joh 14,26, og han taler om Ånden som 

han selv skal sende fra Faderen, Joh 15,26; 16,7.  Peter taler i sitt første brev 

om budskapet som de kristne har fått høre «av dem som forkynte evangeliet 

for dere ved Den Hellige Ånd, som er sendt fra himmelen.  Dette er ting som 

selv engler gjerne vil se inn i», Jf. 1 Pet 1,12.   Det unike og spesielle ved 

Ånds-sendelsen var skapelsen, tilblivelsen av den nytestamentlige menighet.  

Dette innebærer selvfølgelig ikke at Ånden kom til jorden og begynte sin 

gjerning pinsedag.   

Åndens person og virke knyttes i Bibelen både til skaperverket og i det 

hele tatt til opprettholdelsen av alt liv.  Videre står Åndens person og virke 

sentralt både i Herrens utvelgelse og ledelse av det gammeltestamentlige 

gudsfolk og i den gammeltestamentlige og nytestamentlige beskrivelse av 

Messias’ komme og hans gjerning.  Den oppstandne Kristus gir Ånden til 

disiplene idet han åpenbarer seg for dem etter sin død og oppstandelse, Joh 

20,22: «Så åndet han på dem og sa: ‘Ta imot Den Hellig Ånd’».  Å si at Ånden 

kom til jord først på pinsedag, kan være både dårlig teologi og kristelig tanke-

løshet.  Men Ånds-sendelsen i egentlig forstand, som tilblivelsen av det 

nytestamentlige gudsfolk, Jesu menighet, er en begivenhet som rett nok 

eksklusivt knyttes til Åndens sendelse i NT.  Og vi kan spørre: Hva er den 

genuine teologiske betydning av Åndens sendelse pinsedag sett både i forhold 

til det som hadde vært, vi tenker her både på disippelflokken og på det 

gammeltestamentlige gudsfolk, og i forhold til det som ble skapt - den ny-

testamentlige menighet?  

Vi skal løfte fram et par perspektiver fra beretningen i Apg 2 for å antyde 

et svar på dette spørsmålet: For det første: Da Peter står fram pinsedag for å 

forklare hva som var i ferd med å skje, er det profetien hos profeten Joel 

kapittel 3,1ff som blir sitert, og Peter sier: «Men her skjer det som profeten 

Joel talte om:  I de siste dager skal det skje, sier Gud:  Jeg vil utøse min Ånd 

over alle mennesker---».  Og Peter avslutter med sitatet: «Og hver den som 
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påkaller Herrens navn, skal bli frelst.»  Den hellige ånd, som i Det gamle 

testamentet ble gitt som spesialutrustning til Guds spesielle redskaper, ble nå 

utøst «over alle mennesker».  Med dette er det kvalitativt nyskapende i 

pinsehendelsen forklart: Den lovede frelsestid er brutt inn i vår historie, og 

kretsen av Jesus-disipler kan stå fram som det nye gudsfolk, Guds menighet.    

Det nye gudsfolk som ble til på pinsedag, er i sannhet nytt fordi det stod 

fram som et nytt og annerledes fellesskap, jf. Apg 2,42ff.  Men sett i forhold 

til gudsfolket i den gamle pakt, er det ikke snakk om brudd, men kontinuitet.  

Det er heller ikke slik at det nytestamentlige gudsfolk, menigheten, erstatter 

Israel som Guds folk.  Israels utvelgelse står ved lag, lærer Paulus oss.  Men 

deres forkastelse av Jesus som Messias har satt dem på et frelseshistorisk 

sidespor inntil tiden er inne for at «hele Israel blir frelst», Rom 11,25-26.  I 

mellomtiden forkynnes evangeliet i Åndens kraft til frelse både for jøder og 

hedninger, Rom 1,16.      

Forløperen og kimen til menigheten var lagt i den disippelflokk som Jesus 

selv gjennom tre hektiske virkeår hadde undervist og dannet.  Men Jesus var 

selv meget bevisst på at hans gjerning i og med disippelflokken ikke var 

fullendt før Ånds-beseglingen var et faktum, derfor sa han: «Jeg sender over 

dere det som min Far har lovt.  Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet 

med kraft fra det høye», Luk 24,49.  Både døperen Johannes og Jesus hadde 

undervist om den Ånds-dåpen som disippelflokken skulle få del i, jf. Apg 1,5; 

Matt 3,11; Joh 1,33.  I sin pinsepreken forklarer Peter: «Han ble opphøyd til 

Guds høyre hånd og mottok av Faderen Den hellige ånd som var lovt oss, og 

utøste den,» Apg 2,33.  Fra Jesu person hadde disiplene med seg Jesu 

undervisning og hans ord.  De hadde også med seg hans eksempel til 

etterfølgelse og nytt liv, men de hadde ikke Ånds- og kraftutrustningen til å 

omsette det de hadde fått i praktisk liv og tjeneste.  Dette fikk disippelflokken 

og den kristne menighet i Åndssendelsen. 

 

2.  Jesus-sendelsen og Ånds-sendelsen 

Så til det andre perspektivet på pinsebegivenheten som det kan være viktig å 

trekke fram når den menighetsteologiske betydning skal skisseres, nemlig at 

Åndssendelsen som faktum og fenomen rett nok markerer en nyinnsats i det 

frelseshistoriske drama, men den har sånn sett ingen egenverdi.  Det er ikke 

Åndssendelsen som i seg selv har betydning, men det lys dette kaster over en 

annen sendelse, nemlig Jesus-sendelsen!  Da Peter i sin pinsepreken har sitert 

Joel-profetien, går han nemlig over til å tale om Jesus fra Nasaret, om hans 

liv og gjerning, om hans død og oppstandelse - og om skriftene i Det gamle 

testamente som taler om nettopp ham som Herre og Messias, jf. Apg 2,22-36.   



Skjulte ressurser.  
Elementer til en teologi for menighetens oppbygning, fornyelse og vekst 

Rex Forlag 1997 

35 
 

Ånds-sendelsen gjør at dette budskapet får kraft i verden, at Peter og andre 

fikk frimodighet til å stå fram med det, og Ånden gjorde at budskapet stikker 

tilhørerne i hjertet, som det står i Apg 2,37, slik at de vender om, blir døpt, 

får tilgivelse for syndene og får Den hellige ånds gave, vers 38.  Ånds-

sendelsens mål er også beskrevet i dette verset; syndstilgivelsen og Ånds-

gaven.  Syndstilgivelsen og Åndsgaven, som betinger hverandre gjensidig, er 

en direkte konsekvens av Jesu død og oppstandelse, og gir den som tror og 

vender om del i den kommende verdens herlighet.  Åndsgaven er nemlig en 

eskatologisk gave.  Dette betyr at åndsgaven gir den troende del i Gudsriket 

som er og som kommer.  Ånden er både segl og pant på den forløsning som 

kommer, sier apostelen Paulus, Ef 1,13-14.   

Jesus-sendelsen får altså betydning gjennom Ånds-sendelsen.  Ånden er 

«den dynamiske impulsformidler som overfører Jesu gjerning fra fortid til 

nåtid», sier Per Lønning, og han fortsetter: «Ånden er solstrålen som faller 

inn i et mørkt rom, treffer et bilde vi hittil bare utydelig har skimtet, og får det 

til å skinne: Jesu bilde.  Strålens oppgave er ikke å bli sett, men å gjøre seende.  

Åndens nærvær har sitt formål i dette ene: å gjøre Kristus nærværende.» 

(Lønning 1989:201).  Åndens sendelse til menigheten innebærer altså at den 

Jesus som døde og oppstod til vår frelse og som nå sitter ved Faderens høyre 

hånd i himmelen - samtidig er nærværende i sin menighet på en spesiell måte.  

Dette skal vi straks si noe mer om, men la oss avslutte vår refleksjon over den 

store og herlige sannhet at den kristne menighet – lokalt og universalt – er 

skapt av Ånden, med å stille spørsmålet: Hva er så kjennetegnene på den 

nytestamentlige menighet som en virkelighet skapt av og ved Ånden?  Hva 

karakteriserer menigheten som en spirituell størrelse? 

 

3. Kjennetegn på menigheten som Ånds-skapt virkelighet 

(1) Det første vi må merke oss er at i Guds menighet på jord er det innebygd 

en underlig og uforståelig paradoksalitet, selvmotsigelse: Av skrøpelige, syn-

dige og feilende mennesker danner Den hellige ånd Guds ekklesia, Guds 

utkalte og utvalgte i denne verden.  Disse menneskene kalles i NT utvalgte, 

rettferdige og hellige.  Nettopp denne dobbeltheten gjør at det fellesskap vi 

har i menigheten, med største rett kan karakteriseres som et nådefellesskap. 

Det er den nåde som gis oss i Jesu person og gjerning som er den eneste 

akseptable forklaringsfaktor for hvordan Guds menighet på jord kan eksistere 

med sin paradoksale dobbeltkarakter. 

(2) Vi har tidligere vært inne på at vi i troen og som del av Guds menighet 

får del i en ny Åndsvirkelighet, Åndens gave - som inneholder alt Gud vil gi 

oss i frelsen i Jesus Kristus.  Dette innebærer også at Ånden gir oss mulighet 
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til å forstå - både med hjertet og hodet - hva denne nye Åndsrealitet innebærer 

for oss.  Peter står fram pinsedag og forklarer - slik at det skal bli forståelig, 

det som skjedde.  Det ble også gitt språk og begreper til å forklare og forkynne 

Kristus, jf. Apg 2,14ff.  I 1 Kor kapittel 2 gjør Paulus rede for den nye 

forståelse som er en følge av Åndens åpenbaring og han taler også om det nye 

språket som Ånden gir slik at vi skal bli i stand til å «tolke åndelige ting med 

åndelige ord». 

(3) Menigheten står etter Ånds-sendelsen fram som et nytt og annerledes 

fellesskap i denne verden.  De står fram med egen lære og dåp, egne ledere 

og med eget måltids- og bønnefellesskap.  Og de holdt fast ved «samfunnet», 

heter det Apg 2,42.  Paulus kaller dette spesifikt for «Åndens fellesskap», Fil 

2,1.  Koinônia - er grunntekstens ord for det fellesskap som Ånden skaper i 

den kristne menighet.  I dette begrepet, slik det er brukt i NT, men framfor alt 

i den sak det skal gjenspeile - det Ånds-skapte menighetsfellesskap, ligger 

innebygget en dobbeltdimensjon: Fellesskapet er framfor alt et fellesskap 

med Jesus Kristus, 1 Kor 1,9, og begrepet brukes om det fellesskap 

nattverdmåltidet gir oss, nemlig samfunn med Kristi legeme og blod.  Men 

begrepet brukes også om de mer praktiske fellesskapsforhold i menigheten, 

om at den som underviser i Ordet, skal få del i «alle goder», Gal 6,6, og om 

pengegaven til de fattige i menigheten i Jerusalem, Gal 2,9f.   

(4) Generelt sett kan en si at det Ånds-skapte fellesskap som gis i den 

kristne menighet i Nytestamentet karakteriseres som et nytt familiefellesskap, 

Ef 2,19.  Gud er vår Far (Luk 11,2; 1 Tess 1,1), Ånden gir barnekår (Gal 4,5; 

Ef 1,5) og som barn har vi arverett (Rom 8,17).   Disiplene er søsken (Rom 

1,13; 7,1) og menigheten kalles Guds hus (oikos: hus, familie, jf. 1 Tim 3,15; 

1 Pet 4,16).  Å oppleve Ånds-skapt menighetsliv, er derfor intet mindre enn å 

komme inn i Guds nye familie på jord!  Og, for ikke å forglemme, dette nye 

fellesskap er et personfellesskap!  De troende er nemlig bundet sammen med 

hverandre gjennom å ha del i Kristus og Den Hellige Ånd.   

(5) Det er også grunn til å spørre om virkningene av Åndens nærvær 

pinsedag og i den første menighet.  Disse virkningene kan nemlig også 

fortelle oss noe om kjennetegn på menigheten som Ånds-skapt virkelighet.  

Vi har allerede vært inne på at Peters tale pinsedag «stakk dem i hjertet», som 

det står.  Åndens oppgave er altså å levendegjøre talen om Jesus, det forkynte 

Gudsordet, på en slik måte at det griper oss i hjertet, dvs.  Ånden hjelper 

mennesket til å ta denne talen inn over seg både til dom og frelse.  Vi har 

tidligere talt om Åndens gave som meddeles den som tror og blir døpt. 

Åndsgaven er beseglingen og pantet på den framtidige forløsning som den 



Skjulte ressurser.  
Elementer til en teologi for menighetens oppbygning, fornyelse og vekst 

Rex Forlag 1997 

37 
 

troende har i Jesus Kristus, men åndsgaven inneholder også kraftutrustning 

til liv og tjeneste.   

Jesus-disiplene opplevde også Ånden som karismatisk erfaring og 

utrustning på pinsedag. Medlemmene av Kornelius’ hus opplevde det samme 

(Apg 10,44ff; 11,15ff).  De som var blitt troende som følge av evangelisten 

Filips forkynnelse i Samaria, fikk den samme erfaring som følge av forbønn 

fra apostlene (Apg 8,14ff).  De som omtales som noen disipler i Efesos, 

opplevde det samme som følge av Paulus’ forbønn (Apg 19,6).  Det er altså 

et kjennetegn på Åndens nærvær at mennesker mottar Åndens gave, som en 

«totalpakke»; som barnekårets Ånd, men også som en karismatisk erfaring og 

kraftutrustning til liv og tjeneste.   

«Under og tegn» er et begrep som brukes gjentatte ganger i Det nye 

testamentet for å beskrive virkningssiden av Åndens nærvær, jf. Apg 2,43; 

4,30; 5,12; 6,8; 8,6 og 13; 14,3; 15,12.  Underfulle helbredelser skjer, mot-

standere og forfølgere blir omvendt til et nytt liv, fanger frigjøres på 

underfullt vis fra lenker og fengsel, mennesker blir stumme og blinde som 

følge av Åndens gjerning, like fullt som de får syn og tale ved Åndens 

inngrep.  Paulus vitner om at hans forkynnelse ikke bare bestod i ord, men 

med «Ånd og kraft som bevis», 1 Kor 2,4.  Åndens gjerning er altså å levende-

gjøre det proklamerte evangelieord slik at det får liv for dem som hører det, 

men Ånden vil også demonstrere Guds rikes velsignelse og kraft midt iblant 

oss slik at mennesker frelses, helbredes, frigjøres og settes i tjeneste.  Om vi 

ikke omtolker denne Åndens virkningsside til bare å gjelde i den første 

menighet, må vi tro at dette vil Ånden også gjøre i sin menighet i dag!  Tegn 

og under var et kjennetegn på Åndens nærvær for den første menighet, og det 

er det fremdeles i dag. 

Vi kan også lese om mer spesifikke Åndens ytringer på pinsedag.  Da 

Ånden ble sendt menigheten, hørtes det nemlig et brus som et stormvær, 

ildtunger ble sett på de troende, og evangeliet ble forkynt på fremmede 

tungemål, jf. Apg 2,1ff.  Vi skal ikke gjøre mye kjennetegn-teologi ut av dette, 

bare understreke at Åndens nærvær også har noe med den sansbare 

virkelighet å gjøre.  Åndens nærvær er ikke mystisk i den forstand at det hører 

hjemme i et innelukket, mystisk rom.  Nei, Ånden har - samtidig som han har 

med troens- og underets verden å gjøre, også noe med den skapte og sansbare 

virkelighet å gjøre.  Ja, hans gjerning består i intet mindre enn å omsette 

Gudsrikets liv og kraft i vår menneskelig sansbare og erfarte virkelighet. 

(6) Vi har til nå snakket om kjennetegn på menigheten som en spirituell 

størrelse, en Åndens skapelse, og vi har talt om det vi har omtalt som tegnene 

på Åndens nærvær.  Vi har talt om at Ånden skaper innsikt og språk for å 
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beskrive den kristne frelseserfaringen, og han fører oss inn i et nytt fellesskap, 

som beskrives som Åndens fellesskap.  Endelig fører Ånden menigheten inn 

i en ny oppgave.  At Jesus ikke sendte disiplene ut direkte etter sin 

oppstandelse, må jo tyde på at det var Ånden han skulle sende, som måtte føre 

dem inn i vitnetjenesten Jesus hadde gitt dem.  Dette stemmer helt med 

Nytestamentets framstilling, og er en sannhet som vi senere vil framheve 

spesielt i vår beskrivelse av forholdet mellom Ånden og menigheten. 

 

 

B.  Menigheten - et tempel for Ånden  

Det nye testamente bruker mange sammenligninger og bilder for å forklare 

hva den kristne menighet egentlig er.  Sammenligningen med familien har vi 

vært inne på.  Hos Johannes kjenner vi godt bildet med vintreet og grenene 

(Joh 15,1ff).  Sammenligninger med vekstliv og landbruk finnes også, menig-

heten er Guds åkerland, jf. 1 Kor 3,9.  Nytestamentet taler også om 

menigheten som Kristi legeme.  Men ikke minst finnes det i NT beskrivelser 

av menigheten som et hus, en bygning, et tempel.  Denne sistnevnte 

bilderekken er så hyppig framtredende og så inngående beskrevet at vi må gå 

ut fra at Det nye testamente har en spesiell og stor sannhet å fortelle oss om 

menigheten som tempel, som et bosted for Ånden.  Vi skal her trekke fram 

tre av de mest sentrale tekstene: 1) 1 Kor 3,16 -17 (og 6,19; 2 Kor 6,16ff), 2) 

Ef 2,17-22 og 3) 1 Pet 2,4-7.  Disse tekstene beskriver både den universale 

menighet (kirken), den lokale menighet og den enkelte troende som et tempel 

for Ånden.  Fokus i Korinterbrevstekstene er den lokale menighet, mens vi 

kan si at hovedfokus i tekstene i Efeserbrevet og 1 Petersbrev er den 

universale menighet (kirken).   

 

1.  Menighetens status som tempel for Ånden  

Tekstene fra Korinterbrevene lyder slik: 

 

1 Kor 3,16-17: «Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?  

Dersom noen ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham.  For Guds tempel er 

hellig, og dette tempel er dere.» 

 

1 Kor 6,19-20: «Vet dere ikke at deres legemer er et tempel for Den hellige ånd som 

er i dere, og som dere har fått av Gud?  Dere tilhører ikke lenger dere selv: Dere er 

kjøpt, og prisen betalt.  Bruk da legemet til Guds ære.» 

 

2 Kor 6,16-18: «Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes?  For vi er den 

levende Guds tempel.  Gud har jo sagt: Jeg vil ferdes blant dem, og jeg skal være 



Skjulte ressurser.  
Elementer til en teologi for menighetens oppbygning, fornyelse og vekst 

Rex Forlag 1997 

39 
 

deres Gud, og de skal være mitt folk.  Derfor sier Herren: Dra bort fra dem, og skill 

dere fra dem, rør ikke noe urent!  Da vil jeg ta imot dere, jeg skal være deres far, og 

dere skal være mine sønner og døtre, sier Herren, Den allmektige.» 

 

Apostelen Paulus er i Korinterbrevene spesielt opptatt av å forklare de kristne 

i den lokale menigheten i Korint hvilken status de har fått gjennom troen på 

Kristus og hva det innebærer å ha fått del i det nye fellesskap i menigheten.  I 

kapittel 3 i 1 Korinterbrev konstaterer Paulus at menigheten er et Guds 

tempel, for derved å forklare storheten i det byggverk han selv og alle kristne 

er med på å bygge.  Det arbeidet som utføres av hver enkelt skal prøves med 

ild, sier han.  Det er altså intet mindre enn Guds tempel vi er med på å bygge!  

Alvoret blir derfor også ekstra stort om noen forsøker å ødelegge dette tempel.  

I kapittel 6 i samme brev understreker apostelen at hver enkelt troendes 

legeme er et tempel for Ånden, derfor må legemet brukes til Guds ære, ikke 

til å drive hor, eller til annen vanærende syndig virksomhet, jf. kapittel 6,18.  

I 2 Kor 6 taler Paulus om den prinsipielle forskjellen mellom den levende 

Guds tempel og den syndige verden; vantroen, mørket, avgudsdyrkelsen, jf. 

kapittel 6,14-16. 

Det er noen sentrale aspekter i disse tekstene som framhever ulike sider av 

menighetens status som Åndens tempel: 

1)  Med sitatet fra 3 Mos 26,11f og Esek 37,27, som Paulus bruker i sin 

tale om menigheten som den levende Guds tempel i 2 Kor 6,16ff, 

understrekes svært sterkt Guds nærvær i den kristne menighet.  Her tales det 

om Gud som vil bo og ferdes iblant oss.  Vi vil senere gå inn i denne «dimen-

sjonen» ved den kristne menighet - sett i lys av Jesu eget nærvær i sin 

menighet i og ved Ånden. 

2)  I 1 Kor 3,16 er det hellighetsaspektet ved menigheten som framheves 

spesielt.  Det som er hellig, er Gud-skapt og annerledes.  Helligheten er ikke 

noe menigheten har «i seg selv», men det er en følge av Guds Ånds hellige 

nærvær i den enkelte troende og derved i menigheten. 

3) I alle tre tekstene fra Korinterbrevene brukes tempelsammenligningen 

på en etisk motiverende og formanende måte.  At menigheten rommer Guds 

nærvær og at den derfor er hellig, gjør ikke at apostelen plasserer den noe 

annet sted enn i verden, blant mennesker den skal tjene.  Nettopp fordi 

menigheten er et hellig tempel for Herren, skal det arbeid som utføres i den, 

bygges på den rette grunnvoll og uføres med de rette materialer, jf. 1 Kor 

3,10-16, livet skal leves til ære for Gud, og det må ikke besmittes av noe fra 

den syndige verden.  
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2.  Menighetens indre struktur som et Åndens tempel 

Går vi til Paulus’ tale om menigheten som tempel i Efeserbrevet 2, 20-22, kan 

vi si at det er den «indre struktur» i menigheten som et Åndens tempel som 

blir skissert.  Apostelen sier her: «Dere er bygd opp på apostlenes og profet-

enes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.  Han holder hele 

byggingen sammen, så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom 

ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i Ånden.»    

Fundamentet i denne bygning er apostlenes og profetenes budskap og 

forkynnelse.  Hjørnesteinen, som hele tempelbygget får sin struktur og form 

etter, er Jesus Kristus selv.  Det er også denne steinen i byggverket, denne 

personen, som holder hele bygningen sammen og som gjør at den vokser og 

utvikler seg, sier apostelen.  Byggesteinene er mennesker som lar seg frelse, 

jøder og hedninger, som er forsonet til å inngå som byggematerialer i den 

samme åndelige bygning, Guds hus og familie, Åndens tempelbygg, jf. Ef 

2,13-19.  Selve oppbyggingen skjer, som Paulus sier, «gjennom ham» v 22, 

noe som innebærer at det finnes ingen annen måte å bygge menighet på enn 

ved å bli «gjort levende med Kristus», kapittel 2,5, og å være «hans verk, 

skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger», kapittel 2,10.  Den som erfarer dette, 

blir nemlig delaktiggjort i Åndens byggverk, og blir en del av selve 

oppbyggingen av Guds tempelbygg, den kristne menighet.  La oss se litt 

nærmere på dette, og vi går først til apostelen Peters omtale av saken. 

 

3.  Grunnprinsippene for oppbyggingen av Åndens tempel 

 

I 1 Pet 2,4-8 heter det:  

«Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av mennesker, men som er 

utvalgt og dyrebar for Gud.  Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig 

tempel!  Bli et hellig presteskap, og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot, 

ved Jesus Kristus.  For det heter i Skriften: Se, jeg legger på Sion en hjørnestein, 

utvalgt og dyrebar; den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.  Altså blir den til 

ære for dere som tror.  Men for dem som ikke tror, er den stein som 

bygningsmennene vraket, blitt til hjørnestein, ja, en snublestein og en klippe til fall.  

Fordi de ikke tror på Ordet, snubler de - det var de bestemt til.»   

 

Det er to motiver som veves i hverandre i Peters omtale av hva grunn-

prinsippene er for oppbyggingen av menigheten som åndelig størrelse, nemlig 

den troendes dobbeltrolle som levende stein og som hellig presteskap - og den 

rolle Jesus Kristus selv, hjørnesteinen, har for oppbyggingen av dette 

byggverk.  Fordi menigheten er et Åndens tempel og fordi de troende er 
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innsatt både som levende steiner og som presteskap i dette tempel, kan Peter 

formane: Kom til ham som er den levende grunnstein, vær selv (som dere jo 

i virkeligheten er!) levende steiner og bli et hellig presteskap (som dere jo i 

virkeligheten er!).  Det er altså tre helt fundamentale ting som må være på 

plass for at menigheten skal være det den faktisk er, og bygges opp til det den 

faktisk er, nemlig «et åndelig tempel».   

Teksten taler altså om: 1) hjørnesteinen, 2) levende steiner og 3) et hellig 

presteskap.  Uten at disse tre elementene finnes, skjer det ingen oppbygging 

av menighetens tempel.  All åndelig byggeaktivitet i dette tempel foregår med 

Jesus Kristus som utgangspunkt, konsentrasjonspunkt og mål.  Menigheten 

kjenner ikke til noen annen åndelighet enn denne ene - som er konsentrert om 

Jesu person og gjerning.  Og det er nettopp denne åndelighet Ånden vil skape!  

At menigheten er et Åndens tempel, innebærer altså at den kvalitativt er noe 

annet enn den materielle tempelbygning i den gamle pakt der tempelbildet er 

hentet fra.  Det innebærer også at den er noe annet enn en eller annen mystisk 

og uhåndgripelig, spirituell størrelse.  Menighetens åndelighet ligger i dens 

tilhørighet og hengivenhet til dens Frelser og Herre, Jesus Kristus. 

Selvmotsigelsen «levende steiner» understreker enda en gang for oss den 

paradoksalitet som ligger i menighetens vesen.  Av dødt materiale bygges et 

levende – åndelig – byggverk.  Av syndige og åndelig døde mennesker skapes 

et nytt menneske som blir materiale i Åndens byggverk, den kristne menighet.  

Disse «levende steiner» er altså både byggemateriale og presteskap.  Ethvert 

tempel har et presteskap, det har også menigheten.  Men to forhold skiller 

menighetspresteskapet fra gammeltestamentlig og enhver annen presteskaps-

teologi: Menighetens presteskap utgjøres av alle de troende, enhver «levende 

stein» i tempelbygget er samtidig en del av presteskapet.  Ingen eksklusiv 

gruppe av disse har noen rett til å skille seg ut som et eget presteskap - verken 

overfor Gud eller mennesker.  Dette er både en reformatorisk og en bibelsk 

hovedtanke.  Dessuten: Ofrene dette presteskap bærer fram i menighetens 

tempel, er ikke av materiell, jordisk karakter, men derimot «åndelige offer», 

som bønn, lovprisning, takk og frukt av det liv Herren ved sin Ånd skaper i 

oss.     

 

C.  Menigheten - Jesu nærvær i Ånden 

Herren er selv nær i sitt tempel!  Dette har vi sett er en hovedtanke også i Det 

nye testamentes presentasjon av tempeltanken anvendt på menigheten.  Som 

den oppstandne frelser og Herre er Jesus Kristus selv nærværende, til stede i 

menigheten.  Kristus er for menigheten ikke bare en begivenhet i fortiden, 

eller en begivenhet i framtiden.  Kristus er i sin egen person, gjennom Ånden, 



Skjulte ressurser.  
Elementer til en teologi for menighetens oppbygning, fornyelse og vekst 

Rex Forlag 1997 

42 
 

nær, levende til stede, i sin egen menighet.  Menigheten utfører ikke sin 

gjerning som en fortsettelse av den gjerning Jesus gjorde fordum, men den er 

satt til å utføre den gjerning Jesus gjør i sin menighet i dag!  Forkynnelsen av 

Gudsordet, av evangeliet i dag, er primært ikke en oppsummering av 

historiske frelsesfakta, men en presentasjon og framstilling av den oppstandne 

og nærværende Kristus, slik han er i sin menighet i dag! 

 

1.  Åndens nærvær som Jesu nærvær 

Dette stemmer helt med Jesu egne utsagn om forholdet mellom menigheten 

og den levende Kristus!  I Matt 18,20 sier Jesus: «Der hvor to eller tre er 

samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»   Han sa også: «Og se, jeg er 

med dere alle dager inntil verdens ende,» Matt 28,20.  At han ville være med, 

betyr jo intet annet enn at han selv ville være til stede i menighetens liv og at 

han ville være med på en merkbar måte.  Han ville levendegjøre og 

synliggjøre sitt nærvær i Ordets forkynnelse og i Den Hellige Ånd, som han 

selv skulle sende.  I sin undervisning om Åndens person og gjerning, sa Jesus: 

«Jeg skal ikke la dere bli igjen som foreldreløse barn, jeg kommer til dere.  

Om en liten stund ser ikke verden meg mer.  Men dere ser meg, for jeg lever, 

og dere skal også leve.  Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far, og at 

dere er i meg og jeg i dere», Joh 14,18-20.   Her taler jo Jesus bokstavelig om 

sitt nærvær levendegjort og synliggjort ved Ånden som skal være «hos dere» 

og «i dere», Joh 14,17.  Og Åndens nærvær i den troendes liv og hjerte, er 

intet mindre enn et uttrykk for at Kristus selv bor i våre hjerter, sier Paulus i 

Ef 3,16-17.    Nytestamentet ser ellers ut til å begrunne Herrens nærvær i det 

tempel menigheten faktisk er - i sin tale om Gudsordets virkekraft og i læren 

om Åndens gaver og de troendes Ånds-fellesskap i menigheten.    

 

2.  Jesu nærvær i Ånden - og i Ordet 

Jesu nærvær i den troendes liv og i menigheten karakteriseres altså av å være 

et nærvær i Ånden, men det er også et nærvær i Ordet.  Guds ord, som ikke 

er noe annet enn Skriftens ord, er for menigheten primært ikke en 

kunnskapskilde om Guds frelsesgjerninger i historien.  Gudsordet er heller 

ikke kun en tros- eller morallære, som forklarer den rette tro og moral for oss.  

Gudsordet er først og fremst – Gudsnærvær.  Guds ord er levende på den 

måten at Gud selv er i det og handler i og gjennom sitt Ord.  Paulus sier til 

Tessaloniker-menigheten: «Da dere fikk overgitt det Guds ord som vi 

forkynte, tok dere imot det, ikke som menneskeord, men som det Guds ord 

det i sannhet er.  Det virker nå med sin kraft i dere som tror,» jf. 1 Tess 2,13.  

Ordet virker fordi det bringer den oppstandne Frelser og Herre Jesus Kristus 
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nær i vår livssituasjon slik at han kan få utføre sin gjerning i våre liv, her og 

nå.   

Det finnes bibelske eksempler som illustrerer dette for oss. I Apg 10 

fortelles det om hva som skjedde i Kornelius’ hus.  I v 44 heter det at «mens 

Peter fremdeles talte, kom Den hellige ånd over alle som hørte Ordet».  Ordet, 

forkynnelsen om Frelseren og frelsesgavene, ble konkretisert og virkeliggjort 

ved at Ånden stadfester Ordet, som det heter.  Det finnes også en indre 

dynamikk og sammenheng mellom Ordet og Ånden.  Gudsordet kalles nemlig 

blant annet Åndens sverd, Ef 6,17.  Ordet brukes av Ånden som et våpen og 

redskap i den gjerning Den hellige ånd er satt til å gjøre i våre liv og i 

menighetens liv. Og Åndens gjerning er i sin sum intet annet enn dette å gjøre 

Kristus nærværende!     

Denne store, bibelske sannhet er det som ligger bak det faktum at de fleste 

kristne kirkesamfunn vektlegger Gudsordets nådemiddelkarakter.  I dette 

ligger at det tidligere omtalte Guds-nærvær i den kristne menighet 

understrekes.  Gudsordet som nådemiddel er intet annet enn et møtested 

mellom Gud i Kristus og mennesket.  Gudsordet til stede i den menighet som 

har fått Ånden, innebærer derfor at der er Gud selv i Jesu skikkelse levende 

til stede.  Vi har tidligere sett hvordan dette Guds-nærvær ble synliggjort og 

levendegjort i den første menighet ved at Herren selv, som det står, «vitnet 

for sitt nådeord ved de tegn og under som han lot skje ved deres hender», Apg 

14,3.  

Vår innfallsvinkel i denne boken er de skjulte ressursene i menigheten.  Og 

her er vi jo egentlig ved den innerste kjerne av de ressursene Herren har lagt 

ned i sin egen menighet, det levendegjorte Gudsordet.  Guds ord er, som 

levende, virkeliggjort Jesus-nærvær, den største ressurs menigheten har.  

Nettopp derfor må vi stadig be om at Ånden får levendegjøre Ordet, slik at 

det ikke bare blir dødt arvegods for menigheten og for den enkelte av oss.  

Ordene får nemlig i seg selv ikke liv, men bare når Ånden bruker dem og 

levendegjør dem for oss. 

 

3.  Åndsgavene som konkretisert Jesus-nærvær 

Det er tydelig at Nytestamentet også setter nådegavene eller Åndens gaver i 

sammenheng med det vi har kalt «konkretisert Guds-nærvær».  Paulus setter 

de forskjellige nådegavene under overskriften «Åndens åpenbarelse» som gis 

enhver til det som er gagnlig, jf. 1 Kor 12,7 (1930-oversettelsen).  Så sier han 

at Ånden gir den ene å forkynne visdom og kunnskap, utøve trosgjerninger, 

helbredelse, mektige gjerninger, profetisk tale, bedømmelse av åndsåpen-

barelser, tungetale, tydning av tungetale.  Alt dette er «Åndens åpenbarelse», 
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ikke av hva som helst, men av Jesu liv og hans frelsesgaver.  Både ordet 

nådegave og innholdet i gavene er jo nettopp et sterkt vitnesbyrd om hvordan 

den levende Kristus vil være nærværende og konkretisere sin nåde i sin egen 

menighet.  Og evangeliets nåde er ikke først og fremst en rørende historie om 

en kjærlig Gud, men det handler om Gud-gitt nåde i Jesus Kristus som Gud 

ønsker å virkeliggjøre og konkretisere i våre liv.  Svært håndpåtakelig blir 

dette aspektet i forbindelse med Paulus’ omtale av den profetiske gaves bruk 

i menigheten, jf. 1 Kor 14, 24-25.  Han sier at dersom det kommer inn noen 

utenfra i en menighetssamling og noen taler profetisk, «vil han kjenne seg 

avslørt og dømt av alle; hans innerste tanker kommer for dagen.  Han vil falle 

ned med ansiktet mot jorden og tilbe Gud og bekjenne: «Gud er sannelig blant 

dere!»».       

 

4.  Nærværet som kan bli borte 

Det vi snakker om, er intet mindre enn Ånds-skapt Kristus-nærvær i menig-

heten.  Og vi har sagt at i Ånden og ved Ordet er Jesus selv virkelig til stede 

i sin menighet som en levende realitet som kan oppleves og erfares ved at han 

selv ved Ånds-åpenbaringen i Ordet og i bruken av nådegavene synliggjør og 

konkretiserer sitt nærvær.  Dette er den positive oppsummering av Nytesta-

mentets tale om Herrens nærvær i sitt tempel – i sin egen menighet.  Men i 

det vi har konstatert som store bibelske sannheter om Herrens nærvær i sin 

menighet, ligger også muligheten for at Herren kan trekke sitt spesielle nær-

vær tilbake.  Efesosmenigheten, som vi leser om i Åp 2,1-7, fikk høre nettopp 

dette fra Herren.  I vers 5 brukes uttrykket «ta lysestaken bort fra deg».  Ly-

sestaken det er tale om her, er symbolsk tale om Herrens nærvær i menighe-

ten.   

Herren presenterer seg som «han som går omkring blant de sju lysestaker 

av gull», dvs.  menighetene, kapittel 2,1.  Og Johannes så Jesus som han som 

«stod midt mellom lysestakene», kapittel 1,13.  Når Herren truer med å ta 

lysestaken bort, kan det ikke bety at menigheten som en forsamling av men-

nesker skal tas bort, men det må bety at han vil ta bort det som gjør denne 

forsamling av mennesker til menighet, nemlig sitt eget hellige nærvær.  For-

samlingen av mennesker kan nok være der, korene kan synge, predikantene 

forkynne, planer kan legges og fine programmer kan utarbeides.  Men dersom 

Herrens nærvær er borte, hva er da poenget med det hele?   

Når menigheten opphører å være et tempel for Herrens hellige nærvær, blir 

kun det menneskelige fellesskap igjen.  Tradisjoner og minner, seder og skik-

ker, former og liturgier, etikk og moral kan også bli værende.  Men gudslivet 

og Guds-åpenbaringen blir borte, for åpenbaring forutsetter templet, stedet 
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der Herren behager å åpenbare seg.  Det nye testamente lærer at menigheten 

nettopp er et slikt åpenbaringssted, et tempel for Herren.  Flyttes lysestaken, 

betyr det intet mindre enn at menigheten opphører å være et åpenbaringssted. 

Den reduseres til kun å fungere som et samlingssted for mennesker som for 

så vidt kan ha både læren, moralen og det kristelige aktivitetsmønster i orden, 

men som mangler hjertefellesskapet med Herren Jesus som selve forutset-

ningen for å leve i åpenbaringsfellesskapet med ham! 

 

 

D.  Menigheten - under Åndens herredømme 

Det finnes en indre logikk i de sannhetene vi her henter fram fra Guds ord: 

Menigheten er et tempel for Ånden.  Dette betyr intet mindre enn at Jesus 

Kristus selv er nærværende i sin menighets tempel.  Dette innebærer igjen at 

Ånden - som er Kristus i menigheten - vil ha det fulle herredømme i denne 

menighet!   

 

1.  Ånden vet alt og kjenner alle ting! 

Herren Jesus er altså i og ved sin Ånd nærværende i sin menighet.  Ja, 

apostelen Paulus sier at «Herren er Ånden», 2 Kor 3,17.  Derfor kan vi også 

si at Ånden er Herren i menigheten.  Dette innebærer at Ånden vil være Herre, 

og han vil ha herredømme i sin menighet.  Som Herren vet Ånden alt, og han 

kjenner alle ting, jf. 1 Kor 2,10.  Går vi til sendebrevsmenighetene i Åp 

kapittel 2 og 3, ser vi at uttrykket «jeg vet» brukes av Herren overfor alle 

menighetene.  I disse budskapene kommer det tydelig fram at Herren vet om 

det vi kan kalle menighetens sanne og reelle situasjon.  Derfor får alle 

menighetene med unntak av Smyrna, høre om forhold i menigheten som ikke 

var Herren til behag.  En fikk høre om den første kjærlighet som var forlatt, 

andre fikk høre om vranglære som hadde kommet inn i menigheten og atter 

andre om gjerninger som ikke holdt mål.   

I budskapet til Laodikea-menigheten, kapittel 3, 14ff, blir det klart at det 

kan være mulighet i en menighets liv for å oppleve at det kan være manglende 

samsvar mellom det en menighet selv mener er den sanne og reelle situasjon 

- og det Herren sier at den er.  Herren sier til menigheten: «Jeg er rik,» sier 

du, «jeg har overflod og mangler ingen ting.»  Det ser også ut til at Laodikea-

menigheten var uvitende og blind om sin egen sanne situasjon, for Herren sa 

til dem: Du vet ikke at nettopp du er elendig, ynkelig, blind, fattig og naken, 

3,17.  Denne totale uvitenhet og blindhet for sin egen sanne situasjon, hvordan 

det står til i eget liv og eget hus, var Laodikea-menighetens store katastrofe, 

og det er mange menigheters og kirkesamfunns katastrofe i dag!  Men merk: 
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Katastrofen er ikke at situasjonen er den Herren sier den er, men at vi ikke vet 

det, eller kanskje ikke er interessert i å vite det heller! 

I avstanden mellom hvordan Laodikea-menigheten vurderte sin egen 

situasjon, og hvordan Herren vurderer saken, finner vi sende-

brevsmenighetens hjelpeløshet, men også deres håp og framtid.  De var ikke 

i stand til å vite sitt eget beste!  Og det er jo nettopp dette som er saken.  De 

var, og vi er, hjelpeløse og overlatt til egen uvitenhet og feilvurdering – 

dersom Ånden ikke får tale sitt ord inn i vår situasjon.  Men det er jo nettopp 

i erkjennelsen av dette at redningen ligger!  Det Ånden arbeider med, er jo 

nettopp å få oss hjelpeløse i forhold til det vi tror vi klarer på egen hånd, og 

få oss avhengige av Jesus og det han kan gi oss.  Derfor tilbys det nettopp det 

vi trenger i vår hjelpeløshet: gull, dvs.  Jesu nåde, hvite klær, dvs.  Jesu 

rettferdighet og Jesu tjenestedrakt – og endelig øyensalve, dvs.  Åndens 

salvelse slik at vi kan se og forstå vårt eget beste og vår egen sanne situasjon, 

jf. kapittel 3,18.  Nettopp på denne bakgrunn er det også viktig at menigheten 

i dag hører hva Ånden sier inn i dens konkrete livssituasjon.  Og det som er 

vårt spesielle anliggende her, er jo å fastholde at det er Ånden alene som har 

den nødvendige innsikt og autoritet for å si det som er sant og riktig om 

hvordan det står til i menigheten. 

 

2.  Ånden er suveren 

Når vi framholder at menigheten er under Åndens herredømme, innebærer 

dette at vi ser på Den hellige ånd som suveren i forhold til menigheten.  

Forholdet mellom Ånden og menigheten er det samme som mellom Gud som 

verdens skaper og den verden som er skapt.  Gud er verdens skaper.  Han 

skapte verden av intet, og verden skylder alene Gud sin eksistens.  Gud er 

også opprettholder av alt liv, dvs. at dersom Gud tok sin Ånd og sin livspust 

bort fra det skapte, ville det dø.  Men selv om vi lærer dette, lærer vi ikke at 

Gud er det samme som det skapte, eller at han er i det skapte som en 

upersonlig, iboende kraft.  Gud eksisterer utenom det skapte og han er suveren 

i forhold til det skapte – og han er også fri i forhold til det han har skapt.   

Slik er det også med Ånden som menighetens skaper og opprettholder.  

Menigheten skylder alene Ånden sin eksistens, og den kan ikke eie Guds liv 

og kraft uten ved Ånden.  Blir Ånden borte fra menigheten, dør den som 

Ånds-skapt virkelighet og fellesskap, og det blir kun det menneskelige 

fellesskap igjen.  Og – Ånden er suveren og fri i forhold til menigheten, som 

Gud er suveren og fri i forhold til det han har skapt.  Ånden er altså ikke 

«menighetens Ånd», men Guds Ånd.  Menigheten kan derfor ikke eie, eller 

ha monopol på Ånden.  Den kan heller ikke kontrollere eller dirigere Ånden.  
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Menigheten kan bare overgi seg til Åndens herredømme og be og bønnfalle 

som den kristne kirke har gjort gjennom århundre: Veni Sancte Spiritus – 

kom, Hellige Ånd!  

 

3.  Ånden vil lede  

Ånden er heller ikke gitt menigheten for at han skal velsigne alt det 

menigheten gjør, men for at han skal fortelle menigheten hva den skal gjøre.  

Ånden er ikke gitt menigheten for at han skal utføre oppdrag som menigheten 

ber ham om, men for at han skal lede menigheten i det oppdrag den er gitt av 

den Herre Jesus Kristus.  Ånden er heller ikke gitt menigheten for at han skal 

velsigne og stadfeste de beslutninger som forsamlingen på egen hånd har 

kommet fram til, men for at han skal lede menigheten fram til beslutninger 

som er etter Guds tanke og vilje.  Når den første kristne menighet gjorde 

viktige beslutninger, kunne det hete i etterkant: «Den hellige ånd og vi har 

besluttet», Apg 15,28.  Dette betyr altså ikke at Ånden gikk god for det de 

hadde diskutert seg fram til i Jerusalem-menigheten, men Ånden ble altså 

regnet med og lyttet til når menigheten tok sine beslutninger.  Vi skal merke 

oss at Ånden er nevnt først, noe som ikke kan bety annet enn at det å lytte til 

Åndens stemme, hadde høy prioritet for de kristne vi leser om her.  Også i 

dag er det Den hellige ånds høyeste ønske å få lede oss til å fatte de riktige 

beslutninger i forhold til de utfordringer vi står overfor i våre menigheter i 

dag.  Hans høyeste ønske er også i dag å utruste oss og lede oss i det oppdrag 

menigheten har fått av sin Herre og Frelser. 

 

E.  Menigheten - utrustet og sendt av Ånden 

En av de største farene vi står overfor i dag når det gjelder vårt syn på det 

oppdrag menigheten har fått av sin Herre, er at vi betrakter evangeliserings- 

og misjonsoppdraget primært som kirkens, lokalmenighetens eller den 

enkelte kristnes sak og ansvar.  Oppdraget blir dermed vårt.  Det blir vi som 

blir stående ansvarlige for både strategier, metoder og resultater.  Det kan 

være at dette er en av de største truslene mot at menigheten i dag faktisk kan 

utføre nettopp det sendelsesoppdrag til verden som Jesus har gitt den.  

Problemet ligger egentlig i vår manglende forståelse for Den hellige ånds 

plass og rolle i forhold til det oppdrag som er gitt oss som kristen menighet.  

Derfor er det absolutt på sin plass at vi undersøker nettopp dette forhold.  Tre 

ting blir iøynefallende for oss når vi ser hva Nytestamentet taler om på dette 

punkt: 1) Ånden gir utrustning og gaver, 2) Ånden sender og virker med og 

3) Ånden gir myndighet og autoritet. 
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1.  Ånden utruster og gir gaver 

Vi har allerede sett hvor grunnleggende viktig Åndssendelsen var for den 

kristne menighets tilblivelse eller skapelse.  Vi har også sett hva Ånds-

sendelsen kom til å bety som menighetens istandsettelse for det oppdrag den 

hadde fått av den Herre Jesus, jf. Matt 28,19; Luk 24,47ff; Apg 1,8; 2,1ff.  I 

Ef 4,11ff taler apostelen Paulus også om gavene som er gitt menigheten for 

at den skulle bli utrustet til sin tjeneste: «Det er han som gav sine gaver.  Han 

satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder 

og lærere.  Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, 

og Kristi legeme kan bygges opp...».   

Menigheten blir altså ikke istandsatt og utrustet til sitt oppdrag ved at de 

menneskelige ressursene blir utnyttet, men ved at «han gir sine gaver».  

Herren gir ved sin Ånd gaver for å istandsette menigheten i alle dens 

funksjoner og tjenesteområder - også menighetens utadvendte virksomhet.  Vi 

skal senere si en del mer om dette, men her er vårt poeng å understreke det 

faktum at uten Åndens utrustning og Åndens gaver vil menigheten ikke kunne 

bygges opp, dvs.  den vil ikke vokse som følge av Den hellige ånds 

virksomhet.  Evangelisasjon og misjon er altså en Åndens gjerning rett 

bibelsk forstått!   

 

2.  Ånden sender og virker med  

Det vi kan lese om Antiokia-menigheten i Apg 13,1ff., viser klart hva 

forholdet mellom Ånden og menighetens sendelsesoppdrag er.  Her leser vi, 

vers 2: «En gang de holdt gudstjeneste og fastet, sa Den Hellige Ånd: «Ta ut 

Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgave jeg har kalt dem 

til.»  Selve sendelsen blir også sett på som en Åndens gjerning.  Det heter: 

«Da de nå var sendt ut av Den hellige ånd», vers 4.  Videre kan vi si at 

evangelisasjon og misjon er et resultat av samspillet av Åndens gaver.  I 

Antiokia-menigheten var det profeter og lærere. Forut for det vi leser, har nok 

lærerne vært i funksjon og undervist om at evangeliet skal ut til alle folkeslag.  

Så taler Den hellige ånd gjennom profetene om den konkrete sendelse.  

Videre leser vi om Paulus i møte med Barjesus på Pafos.  Her ser vi også 

Åndens gaver i funksjon.   

Endelig må vi kunne si at misjon skal være en gjerning under ledelse av 

Ånden.  Se Apg kapittel 16,6 ff om hvordan Ånden hindrer Paulus i å 

forkynne Ordet i Asia, hvordan Ånden ikke gir dem lov til å bruke den 

reiseruten de hadde planlagt, og om hvordan Ånden gir Paulus et syn der han 

blir kalt til Europa.  Jo, vi gjør nok utvilsomt rett i å betrakte evangelisasjon 
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og misjon som en Åndens gjerning.  Faren for ensidig betrakte 

evangelisasjons- og misjonsoppdraget som vårt ansvar i dag, kan nok også 

hindre oss i å få øye på Åndens rolle i forhold til misjonsoppdraget. 

Ut fra Skriften er det altså slik at menigheten er redskapet for Åndens 

misjons-gjerning.  Vi skal også på dette punkt merke oss hva de opplevde i 

Antiokia-menigheten: Her var det tydeligvis frihet for Ånden til å virke.  

Omtalen av Åndens gjerning har i Lukas' gjengivelse av hva som skjedde i 

Antiokia, en dominerende plass.  Ånden taler, Ånden kaller, Ånden sender ut, 

og Paulus blir fylt av Ånden i møtet med trollmannen. Som et Åndens redskap 

ser vi at Åndens gaver omtales og knyttes til det som skildres i Apg 13.  

Endelig må vi her få fram noe som kanskje er det mest iøynefallende når det 

gjelder det som skjedde i Antiokia-menigheten, nemlig at bønnen hadde en 

framskutt plass i virksomheten. Andre skriftsteder knytter helt klart 

misjonsgjerningen, Ånden og bønnen sammen, se for eksempel Joh 14.12 ff, 

Ef 6,18 ff.  Og her er vi igjen ved et viktig prinsipp: ingen effektiv misjons-

gjerning uten at Ånden og bønnen har den rettmessige plass. 

 

3.  Ånden gir myndighet og autoritet 

La oss også få med oss et siste bibelsk perspektiv på det forhold Den hellige 

ånd har til menighetens sendelsesoppdrag: Menigheten er ikke bare utrustet 

og sendt av Ånden med evangeliets frigjørende budskap til verden, men den 

er også gitt myndighet og autoritet til å utføre dette oppdrag.  Dette 

perspektivet er det viktig at vi får med oss da det er mange ting som kan 

skremme oss fra å utføre oppdraget med frimodighet.  Menigheten er satt til 

å forkynne evangeliet til alle mennesker under alle slags omstendigheter i 

denne verden, for fattig og rik, til mennesker under alle slags politiske forhold 

og regimer.  Det nye testamente beskriver hvordan de første kristne etter 

pinsedagens skjellsettende Ånds-erfaring forkynte evangeliet med kraft og 

myndighet.  Vi kan se to klare reaksjonsformer eller resultater som følge av 

den første menighets proklamasjon av evangeliet: Ofte kan vi lese om at 

evangeliet ble mottatt med åpenhet og at de første kristnes frimodige 

framtreden og vitnesbyrd ble akseptert.  I Apg 9,31 heter det: «Menigheten 

hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria.  Den ble bygd opp og 

levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den Hellige Ånd.» 

Det andre reaksjonsmønsteret på de første kristnes myndige vitnesbyrd var 

motstand og forfølgelse. Ja, det ser nesten ut til at det var denne type reaksjon 

som var «normaltilstanden» ved den første menighets frimodige forkynnelse 

av evangeliet.  Men forfølgelse, uansett type og intensitet, stanser ikke 

menighetens frimodige vitnesbyrd om Jesus. Tvert imot! Vitneintensiteten 



Skjulte ressurser.  
Elementer til en teologi for menighetens oppbygning, fornyelse og vekst 

Rex Forlag 1997 

50 
 

tiltar hos de kristne. Når de kristne blir fordrevet og spredt til nye 

landområder, tar de med seg både frimodigheten og budskapet. Hva var 

hemmeligheten? Jo, de kristne hadde en uforklarlig kraft, myndighet og 

autoritet som motstod alle angrep.  Hemmeligheten var Den Hellige Ånd.  I 

Apostlenes gjerninger beskrives mange forfølgelsessituasjoner, og det heter 

gjerne om situasjonen i disippelflokken: «Men disiplene ble fylt av glede og 

Den Hellige Ånd», jf. Apg 13,52.  Slik var det den gang, og slik har det vært 

opp gjennom hele kirkens historie. 

Jesus har da også gitt spesielle løfter til sin menighet når den var under 

forfølgelse.  I Matt 10,16 ff sier Jesus: «Jeg sender dere som sauer blant ulver.  

Vær kloke som slanger og troskyldige som duer!  Og ta dere i vare for 

menneskene!  For de skal overgi dere til domstolene og piske dere i 

synagogene, og dere skal føres fram for landshøvdinger og konger for min 

skyld, og stå som vitner for dem og for folkeslagene.  Men når de overgir dere 

til myndighetene, vær da ikke bekymret for hvordan dere skal tale eller hva 

dere skal si.  Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si.  For det er 

ikke dere som taler, men deres Fars Ånd som taler gjennom dere.»  Hva var 

og hva er hemmeligheten bak kristnes frimodige vitnesbyrd under forfølgelse 

og trengsel?  Jo, vår Fars Ånd er hemmeligheten, sier Jesus! 

Men Åndens myndighet og autoritet strekker seg videre enn til å gi 

frimodighet til å proklamere og leve evangeliet ut i alle livssituasjoner, også 

under forfølgelse og lidelse. De kristne står også i en kamp, sier Bibelen, ikke 

primært mot mennesker, men mot makter og myndigheter, mot ondskapens 

åndehær i himmelrommet, jf. Ef 6,12.   Jesus hadde selv forberedt og utrustet 

sine apostler til denne kampen.  Han innsatte de tolv, sendte dem ut, bad dem 

å forkynne evangeliet og gav dem autoritet over onde ånder, jf. Mark 3,14-

15.  Han gav også sine etterfølgere et herlig løfte, nemlig at han ville bygge 

sin menighet og at Satan ikke skulle få noen makt over den, jf. Matt 16,18-

19.   Den autoritet og myndighet menigheten har, har den i kraft av Jesu navn, 

i hans person.  Når denne myndighet skulle utøves, var vitnene avhengige av 

Åndens fylde og kraft. I Apostelgjerningene kap 13 leser vi om Paulus som 

konfronteres med Elymas, en trollmann, på Pafos.  Paulus blir fylt av Den 

hellige ånd, leser vi, han så skarpt på ham og talte til ham som djevelens sønn, 

full av all slags svindel og bedrag og en fiende av alt som er rett, vers 9-10.  

Uten Ånds-fylden hadde apostelen ikke hatt denne autoritet.  Ikke underlig at 

den samme Paulus understreker viktigheten av å bli fylt av «hans veldige 

kraft» når han taler om den åndskamp de kristne står i, jf. Ef 6,10ff. 
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3.  DET PRAKTISKE PERSPEKTIV: 

MENIGHETEN SOM GJENSTAND FOR ÅNDENS 

FORNYERGJERNING I DAG 

 

A.  Menighetens åndelige status og intensjon:  

En oppsummering  

I den foregående bibelteologiske gjennomgang av forholdet mellom Ånden 

og menigheten har vi forsøkt å skaffe oss innblikk i menighetens status og 

tilstand som en spirituell størrelse, som et Åndens tempel, slik dette 

presenteres i Det nye testamente.  I det vi kalte det aktuelle perspektiv, 

forsøkte vi å beskrive farene og mulighetene for at Den hellige ånd kan bli en 

flyktning og fremmed person i sin egen menighet.  Det er da heller ikke 

vanskelig å tenke seg at den type hjemløshet menigheten kan komme i dersom 

Ånden blir gjort til flyktning, er den verst tenkelige situasjon menigheten kan 

komme i.  Vi har nemlig sett at det er menigheten og ikke Ånden som blir 

hjemløs dersom Ånden gjøres til flyktning.  Ånden finner seg nemlig et hjem 

der mennesker åpner seg for ham, mens hjemløsheten bringer menigheten inn 

i en fangenskapstilværelse i det «rom» vi selv måtte finne på å lage for den.  

Menigheten har imidlertid intet annet «rom» enn Åndens rom.  Vi har også 

pekt på at menighetens eksodus ut av denne fangenskapstilværelse i dag må 

igangsettes av en fornyet erkjennelse av det bibelske forhold mellom Ånden 

og menigheten.  Derfor har vi søkt til Skriften for å finne ut noe om dette.   

 

1.  Menigheten som bærer av Guds fylde 

Bibelmaterialet som vi har hentet fram, viser oss en underfull og stor sannhet 

om menighetens status som en åndelig størrelse; skapt og opprettholdt av 

Ånden, bærer av Åndens Kristus-fylde, regjert av Ånden og sendt i hellig 

oppdrag til verden av Ånden.  Den fylde Ånden vil være i og for menigheten, 

består ikke i at menigheten bringes opp på et super-åndelig mirakelnivå fjernt 

fra livet og virkeligheten.  Nei, Ånds-fylden gir menigheten mulighet til i dens 

høyst menneskelige (og skrøpelige!) skikkelse å tjene mennesker i denne 

verden med et Gud-gitt og frigjørende budskap og med guddommelig 

autoritet og kraft. 

I Efeserbrevet sier apostelen Paulus en del om dette.  I kapittel 3 ber han 

om styrke og innsikt for menigheten og om at den må bli i stand til «å fatte 

bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som 

er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde,» v 19.  I kapittel 4 

taler han om de gaver og tjenester som er gitt menigheten og hvor viktig disse 
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gavene er for oppbyggelsen og veksten av menigheten, der målet er «hele 

Kristi fylde», v 13.  I kapittel 5 taler apostelen om de kristnes liv i verden og 

om hvor viktig det er å «bli fylt av Ånden», vers 18.  Den fylde vi kalles til i 

den kristne menighet er altså intet annet - og intet mindre - enn den treenige 

Guds fylde!  Det er denne fylde av guddommelig liv og kraft menigheten er 

kalt til å erfare og forkynne, til å leve ut og til å inkludere nye mennesker i.  

«Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt til 

kirken, som er Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle»,  Ef 1,22-23. 

 

2. Menigheten som åpenbaringssted og kraftsentrum 

Av det rikholdige bibelmaterialet vi foran har sett på, kan det være et par-tre 

områder som er spesielt aktuelle sett i forhold til det vi i dette kapitlet har kalt 

menighetens «moderne fangenskapstilværelse».  Først og fremst er det en 

stor, bibelsk sannhet at menigheten også i dag er et åpenbaringssted!  Og 

dette er den ikke fordi den er så prektig, renlærig eller ivrig, men fordi Ånden 

– åpenbaringens Ånd – er den gitt som en gave og mulighet.   

Skal mennesker i dag ha muligheter for å høre hva Ånden sier til 

menigheten, skal mennesker i dag ha muligheter for å høre Guds direkte tiltale 

i sitt liv, burde vi kanskje bli noe mer bevisste på det vi kan kalle den 

profetiske dimensjonen ved menigheten liv og tjeneste i dag.  Ordet og læren 

behøver ikke å bli skadelidende om vi inspireres og «øver» oss i å tale ord fra 

Gud inn i menneskers liv i dag.  I Antiokia-menigheten fungerte «profeter og 

lærere» i god forening og i godt samarbeid, Apg 13,1.  Vi skal også merke 

oss at Skriftens tale om menigheten som åpenbaringssted går på den enkelte 

kristnes erfaring av Guds nærvær i sitt eget liv (fordi den enkelte troende er 

et tempel for Ånden), og på det kristne menighetsfellesskap der Gud er nær 

og der han taler.  Vi finner altså ingen støtte i Bibelen for at det er gudshuset, 

eller selve kirkehuset, som er et åpenbaringssted. 

Vi har også sett ut fra Det nye testamente at menigheten er utrustet og sendt 

av Ånden, en erkjennelse som kan verne oss mot å betrakte misjons- og 

evangelisasjonsoppdraget som vårt oppdrag på den måten at det blir vi som 

står ansvarlige for både metoder og resultater.  Nei, det bibelske perspektiv er 

motsatt!  Dersom menigheten gir Ånden frihet til å gjøre sin gjerning på dette 

området, vil vi se en dynamikk i evangeliserings- og misjonsgjerningen vår 

som er ufattbar for oss.  Emil Brunner uttrykker dette aspektet om forholdet 

mellom Ånden og menigheten på en slående måte: 

 

«Hvordan utbredte Jesu menighet seg? Vi barn av et gjennomrasjonalisert 

århundre tenker først og fremst på det vi kaller «evangelisasjon» eller «misjon», 

hvor vekten nesten utelukkende ligger på «forkynnelsen».  Og forkynnelse 
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oppfattes som teologisk belæring.  Selvsagt hadde læren, og i videre forstand 

forkynnelsen, avgjørende betydning for menighetens utbredelse.  Men minst like 

viktig var den åndelige faktor, det rent dynamiske.  Allerede pinsehistorien viser 

oss meget tydelig at de utenforstående ikke i første rekke ble tiltrukket gjennom 

det som ble sagt, men gjennom det ubegripelige som ganske enkelt skjedde.  

Inntrykket av de troendes liv spiller en avgjørende rolle for troens fremvekst.  En 

nærmer seg til menigheten fordi en blir tiltrukket av dens kraft.  En vil gjerne ha 

del i denne kraften, i dette livet, en kommer inn i Åndens kraftfelt ennå før en har 

oppfattet et ord av det som står bak som den hemmelige årsak.  En blir trukket 

inn i det på en måte som til å begynne med er uten forbindelse med ordet.  Det 

minner om en magisk tiltrekning eller utbredelsen av en smittsom sykdom.  En 

vet ikke hva som skjer - men før en vet ordet av det er en smittet».  (Brunner 

1951: 56).  

 

Det finnes verken i Skriften eller i kirkehistorien noe som tyder på at den 

muligheten som Brunner her beskriver for at menigheten skal kunne leve midt 

i Åndens kraftfelt slik at den virker tiltrekkende på verden, har opphørt.  Nei, 

dette er tvert imot menighetens redning og mulighet også i dag.  La oss 

imidlertid ikke bruke dette mot våre anstrengelser for å komme videre med 

våre handlingsplaner i evangelisering og misjon, men la oss framfor alt be om 

at Herren leder menigheter inn i dette kraftfelt også i dag!  Det er nemlig ingen 

motsetning mellom den Åndens kraft som «trekker» mennesker til den kristne 

menighet, og den samme Åndens kraft som driver de kristne til å gå ut med 

evangeliet til verden.  Får Den hellige ånd gjøre den bibelsk beskrevne 

gjerning i menigheten, vil nemlig den tiltrekkende Åndens gjerning (den 

sentripetale bevegelse) og Åndens «utdrivende» gjerning (den sentrifugale 

bevegelse) virke sammen for menneskers frelse!    

 

3. Menigheten som et sted der Ånden har kontroll 

Et område i det foran omtalte bibelmaterialet som har sammenheng med det 

faktum at menigheten er et åpenbaringssted og et Åndens kraftsentrum, er 

spørsmålet som har med ledelse, kontroll og styring å gjøre.  En av de største 

fristelsene i vårt menighetsliv i den vestlige verden, er nok at vi selv overtar 

kontrollen og styringen i menigheten.  Dette kan skje i menigheter med mer 

eller mindre gjennomført demokratisk menighetsordning, og det kan skje i 

mer autoritative ledelsesstrukturer.  Uansett hvilken menighetsordning eller 

ledelsesstruktur vi måtte tro er riktig, må vi våge å stille oss det selvkritiske 

spørsmål i dag om hva det innebærer i praksis at det er Den hellige ånd som 

selv vil styre og regjere i sin menighet.  
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Skal vi gå inn i dette, må vi øke vår innsikt og forståelse for hva Åndens 

forhold til menigheten er, og hva hans nærvær får som konsekvenser på dette 

området.  Dessuten er det viktig at vi prøver vår vilje til i oppgi vårt eget og 

vår egen trang til å ha kontroll. Og endelig: Vi må øve oss i overgivelsens 

hellige kunst - slik kristne gjennom århundrene har gjort det.  Og i en tid da 

selvhjulpenheten ligger oss så nær for hånden, trenger vi en ekstra påminnelse 

om dette! 

 

 A.  Modeller for tilrettelegging av forholdet mellom Ånden og 

menigheten 

Vi har i innledningen til dette kapitlet sagt at det er to grøfter vi kan falle i når 

vi skal tilrettelegge forholdet mellom Ånden og menigheten.  Den ene grøften 

er at vi på gal måte skiller Ånden fra menigheten.  Vi kalte det «reduksjonis-

tisk kirketenkning», nettopp fordi menigheten risikerer å bli redusert til noe 

annet enn hva den faktisk er, dersom Åndens person og gjerning ikke blir 

riktig plassert i menighetsteologi og i praksis.  Den andre grøften går ut på at 

man identifiserer Ånden med en bestemt menighetsforståelse.  Dette kalte vi 

«isolasjonistisk kirketenkning», fordi man blant annet bruker læren om 

Ånden til å «isolere» eller avgrense en bestemt menighets- eller kirke-

oppfatning.   

Ingen av disse måtene å tenke Ånden og menigheten på er brukbare sett i 

lys av det bibelske materiale.  Utfordringen vi har gått inn i, er at vi har forsøkt 

bibel-teologisk å beskrive temaet, for deretter å foreta en praktisk-teologisk 

vurdering av ulike modeller for samtenkning av Ånden og menigheten.  Det 

som her kalles modeller, er et forsøk på å beskrive ulike retninger eller ulike 

måter å oppfatte og etterleve den bibelske forståelse av Åndens gjerning i og 

gjennom menigheten.  Det faktum at det her kan være tale om ulike modeller 

eller ulike måter å oppfatte saken på, eller i det minste at det er snakk om 

ulike betoninger, viser at vi også på dette felt får en god del problemer når 

bibelteologi skal bli praktisk teologi.  For saken er jo at det antakelig ikke 

bare finnes én praktisk teologi om tilretteleggingen av forholdet mellom 

Ånden og menigheten, men flere - som utfyller og utdyper hverandre.  For 

oss er det derfor viktig å se på menighetens liv i lys av de ulike modellene, 

nettopp for å tydeliggjøre at vi her står overfor et mangfold av åndelighets-

former som hver for seg uttrykker viktige sider ved forholdet mellom Ånden 

og menigheten. 

Vi taler altså om modeller her.  Det kunne være like riktig å tale om ulike 

åndelighetsformer, dvs. ulike måter vi kan gi vårt «gjensvar» på i vårt møte 

med Åndens person og gjerning i våre liv og i våre menigheter.  Begrepene 
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modeller og åndelighetsformer bruker vi derfor om hverandre.  Presenta-

sjonen av modeller eller åndelighetsformer må ikke oppfattes i en prioritert 

rekkefølge (selv om de her er nummerert).  Det er her snakk om betoning av 

ulike sider av samspillet mellom Ånden og menigheten. 

 

1.  Aksjonsmodellen 

Den første modellen kaller vi «aksjonsmodellen» fordi hovedanliggendet i 

denne åndelighetstypen er den kristnes overgivelse til misjonsoppdrag og til 

det vitneansvar som påligger enhver Jesu disippel.  Gå-ut-perspektivet er 

derfor framtredende sammen med betoning av Åndens utrustning og kraft til 

å gjennomføre oppdraget.  Det er altså den utadvendte aksjonen som står i 

sentrum.  Sett i lys av de bibelske perspektiver på Åndens forhold til 

menigheten, er det menigheten, utrustet og sendt av Ånden, som spesielt 

betones her. Enkeltkristne, menigheter, misjonsorganisasjoner og para-

kirkelige bevegelser er gjennom hele kirkens historie blitt fanget inn og grepet 

av dette viktige perspektivet i Åndens gjerning i og gjennom menigheten.  

Men det vi også har sett, er at denne form for åndelighet og overgivelse til 

Åndens misjonsgjerning, fort blir et spesialanliggende for enkeltkristne og 

enkeltbevegelser.   

Modellens fortrinn, eller dens sterke side, er åpenbart dens hovedfokus på 

misjon og evangelisasjon.  Et hovedanliggende for både den enkelte kristne, 

for den enkelte, lokale menighet og for hele den kristne kirke er å 

virkeliggjøre misjonsoppdraget i Åndens kraft og med Åndens hjelp.  Det er 

da heller ikke vanskelig å erkjenne at dette er høyaktuelt i dagens 

«innadvendte kirke» der både fokus og ressurser i all hovedsak rettes innad 

til vedlikehold av eksisterende aktiviteter.  At vi i den vestlige kirkelige 

situasjon trenger denne åndelighetsformen som vekker og utfordring, kan der 

derfor ikke være tvil om.  

Men vi skal være klar over at modellens vektlegging også kan slå ut som 

en «svakhet» dersom den ikke kombineres med betoning av andre sider av 

Åndens gjerning i og gjennom menigheten.  Modellen kan fort virke eksklusiv 

fordi den appellerer til de ivrige og aktive.  Svært mange kristne vil derfor 

føle på tilkortkommenhet overfor denne åndelighetsformen.  Modellen kan 

også virke stressende på grunn av dens aksjonspreg.  

 

 

2.  Den karismatiske modellen 

Hovedfokus i den karismatiske åndelighetsformen, er betoningen av hvor 

viktig erfaringen av Åndens kraft og utrustning er for kristenliv og tjeneste.  
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Nådegavene vil da naturlig komme i fokus som viktig verktøy i den enkelte 

kristnes liv og i menighetens virksomhet og vekst.  Fordi vi som Guds 

menighet står i en åndelig kamp, trenger vi også å vektlegge de «åndelige» 

virkemidler for å få seier og framgang.  Her er som sagt nådegavene viktige, 

likeså bønnen og Bibel-ordet/for-kynnelsen.  Lovsangen har også i nyere 

karismatisk kristendomsforståelse fått en sentral plass. Betegnelsen «den 

karismatiske bevegelse» er blitt knyttet til den tverrkirkelige og internasjonale 

karismatiske strømning som startet i 1960 i en episkopal menighet i Sør-

California.  Røttene til strømningen går i vårt århundre til pinsebevegelsen 

som startet i Los Angeles 1906.  Mens pinsevekkelsen skapte egne kirke-

samfunn verden over, er den karismatiske bevegelse i hovedsak blitt et 

tverrkonfesjonelt strømdrag i eksisterende kirkesamfunn. 

Ser vi på den karismatiske åndelighetsformen i lys av de bibelteologiske 

perspektivene på forholdet mellom menigheten og Ånden, ser vi at det er 

Ånden som erfaringsvirkelighet som betones.  Dette kommer tydelig fram i 

slagord som «Gud har mer å gi».  Ser vi på det karismatiske menighetssynet, 

er det menighetens åndelige funksjonalitet som betones.  Ingen tvil heller om 

at dette er et viktig og legitimt bibelsk perspektiv.  Denne betoningen må da 

også kunne sies å være modellens fortrinn eller sterkeste side.  Uten Åndens 

kraft og Åndens gaver blir det nemlig lite menighet!  Den personlige erfaring 

av Den hellige ånd og hans gaver, må da også være legitimt i en kristen kultur 

der perspektivet nokså ensidig har vært tro og forståelse. 

Det som imidlertid er blitt den karismatiske kristendomsforståelsens svake 

side, er den individualistiske betoningen. Dette har gått på bekostning av 

menighets- og fellesskapsdimensjonen.  Åndens kraft og gaver er med andre 

ord blitt satt mer inn i en personlig opplevelsessammenheng enn i en 

forståelse av menigheten og dens funksjon som en levende organisme, som 

Kristi legeme.  Dessuten må vi vel erkjenne at den karismatiske bevegelsen i 

dens ulike uttrykksformer er blitt svært kirkelig «innadvendt».  Kraften og 

utrustningen har i for liten grad virket fornyende i forhold til misjon og 

evangelisasjon.  Erfaringen av Åndens kraft og gaver har med andre ord ikke 

gitt styrket slagkraft utad.  Dette vitner vel også om at en åndelighetsform lett 

stivner, dersom den ikke bevisst utfordres av andre former og forståelser av 

Åndens person og gjerning.   

 

        

3.  Vekkelsen og fornyelsesbølgene som modell 

I forlengelsen av den karismatiske modellen kan det være naturlig å se på 

både vekkelsen og de såkalte fornyelsesbølgene som åndelighetsformer som 
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ser ut til å kunne prege både kristendomsoppfatning og menighetsliv.  

Begrepet «vekkelse» ble i det 18. og 19. århundre vanlig som betegnelse på 

den forandring et menneske gjennomgår når det kommer til bevissthet om sin 

syndighet og tilbudet om Guds nåde.  Det som skjer, kan altså betegnes som 

en oppvåkning fra syndens søvn.  Det er også blitt vanlig at begrepet brukes 

om kollektive bevegelser (massebevegelser) der et større antall mennesker 

samtidig føres fra religiøs likegyldighet eller lunkenhet til bevisst kristen tro.   

Kirkens historie kan fra den første kristne tid navngi mange slike 

vekkelses-bevegelser.  Og det er naturlig at de fleste frikirkelige trossamfunn 

har sine røtter i slike massebevegelser.  Det man også kan se, er at vekkelsen 

som fenomen og erfaring blir så sterkt dominerende i kristendomsforståelsen 

at man faktisk kan tale om en åndelighetsform.  Denne åndelighetsformen 

preges av at det personlige element i kristentroen er framtredende.  Dessuten 

vil man på det personlige plan framheve Åndens vekkende og Kristus-

drivende gjerning, der pleie av det personlige fromhetsliv blir viktig. Når det 

gjelder menighetsliv sett i lys av vekkelsen som kollektivt fenomen, vil man 

ha en tendens til å betrakte periodene i en menighets liv da vekkelsen er 

fraværende, som tørkeperioder og unormal tilstand.  Bønn om og lengsel etter 

vekkelsen som «normaltilstanden» vil prege menighetsarbeidet. 

Som fenomen kan de såkalte «fornyelsesbølgene» settes på linje med 

vekkelsen.  Betegnelsene den første, andre og tredje bølge er det kirkevekst-

professoren C.P. Wagner som står bak.  Han sier selv at han var med på å 

finne opp begrepet tredje bølge fordi betegnelsen «karismatisk» ikke passet.  

«Med dette mener vi,» sier Wagner, «at vi opplever den overnaturlige kraften 

på en liknende måte som pinsebevegelsen (den første bølge) og den karis-

matiske bevegelsen (den andre bølge) uten å være eller akte å bli en del av 

noen av dem», (Springer/Wagner 1988: 87-88).  Denne fornyelsesbølge skal 

ha startet omkring 1980 med at et stadig økende antall tradisjonelle, 

evangelikale kirker og institusjoner begynte å åpne seg for Den hellige ånds 

overnaturlige gjerninger, uten at de har ønsket å bli identifisert verken som 

pinsevenner eller karismatikere.  Et hovedanliggende er altså å stille seg åpen 

for Åndens overnaturlige og kraftfulle virksomhet i vår tid.   

Sett i lys av tidligere gjennomgått bibelteologi om forholdet mellom 

Ånden og menigheten, kan vi si at det spesielt er aspektene om Guds Ånds 

konkrete og kraftfulle nærvær og hans herredømme og kraftutrustning som 

framheves i den forkynnelse og teologi som er knyttet opp til disse 

fornyelsesbølgene.  Felles med vekkelseskristendommen er synet på Åndens 

livsforvandlende kraft.   Gud griper inn og forvandler menneskeliv i dag, her 

og nå.  Dermed kan vi også si at det er den «aktuelle» side ved Åndens 
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gjerning som framheves.  Ånden representerer og aktualiserer Guds nærvær i 

sin menighet i dag.  At dette er sentrale sider ved Åndens gjerning, kan det 

vel ikke være tvil om ut fra det bibelske materiale, men allikevel må det sies 

at en ensidig betoning av vekkelsen som ekstraordinær begivenhet og for-

nyelsesbølgens pirrende aktualitet, vil slå like uheldig ut som ensidighet i 

andre åndelighetsformer som vi her beskriver.  Når det ekstraordinære ved 

Åndens gjerning betones sterkt nok, blir gjerne det «ordinære» menighetsliv 

trivielt.  Fokus kan også lett flyttes fra Gudsordet til subjektive opplevelser, 

fra Kristus til Ånden. 

Når dette er sagt om vekkelsen og fornyelsesbølgene som «åndelighets-

form», må det også understrekes at vi i det etablerte menighetsliv trenger både 

vekkelsen og stadige fornyelsesbølger for å bli minnet om Åndens ekstra-

ordinære og kraftfulle inngrep.  Vi skal være åpne for at mange av de såkalte 

fornyelsesbølgene ofte peker på et bibelsk anliggende som dagens kirke- og 

menighetsliv trenger å bli minnet om. Tar vi den såkalte «tredje bølge» som 

eksempel her, må det kunne sies at det mest verdifulle som har kommet ut av 

denne fornyelsesbølgen, er det som har med fornyelsen av den bibelske 

virkelighetsforståelse i vår tid å gjøre.  Som vestlige kristne, som lever i en 

kultur preget av såkalt vitenskapelig, humanistisk og materialistisk virkelig-

hetsforståelse, står vi nemlig i fare for å tape både den bibelske åndskamp og 

det vi kan kalle åndskraftdimensjonen i vårt kristenliv og menighetsliv.  Og 

utfordringen er ikke blitt mindre med de siste tiårs framvekst av såkalt «ny-

åndelighet».  Vi kan få både verdifullt tankestoff og praktiske utfordringer 

gjennom det som altså er kalt den tredje bølge, som vi er nødt til å ta alvorlig 

som kristen menighet i dag.  Sentrale spørsmål er: Hvordan forholder vi oss 

til åndskampen som reelt fenomen?  Hvilken plass og rolle spiller tegn og 

under, helbredelse og kraftgjerninger i vårt menighetsliv og vår misjons-

gjerning i dag?  Har vi en forflatet og kraftløs evangeliseringsforståelse i dag?  

Kan det Wimber kaller «kraft-evangelisering», være en legitim utfordring for 

oss i en kultur der forkynnelsen i stor grad har vært og er forstandsrettet? 

 Vel, svarene på disse utfordringene vil nok variere avhengig av hvem som 

uttaler seg og i hvilken sammenheng.  Når det gjelder og begrepet «den tredje 

bølge», er det nok ingen fare forbundet med å bruke dette pedagogisk for å 

beskrive det en kanskje kan kalle en fornyelsesretning og dens anliggende, 

men det er uheldig at slike begreper fester seg på samme måte som begrepene 

«karismatikere» og «den karismatiske bevegelse» har gjort.  Dette vil nemlig 

på sikt skape skiller, noen er innenfor og andre utenfor. 
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4.  Den sakramentale eller spirituelle modell 

Det vi her kaller den sakramentale modell, har en noe annen betoning enn de 

andre modellene.  Det er nemlig verken Åndens person, hans gjerninger, våre 

erfaringer eller våre handlinger som står i sentrum, men Guds ord og Åndens 

gjerning knyttet til Ordet.  Teologisk talt er det egentlige sakrament eller 

nådemiddel Ordet.  Og bibelsk talt er det klart at det er en egen indre 

forbindelse og dynamikk mellom Ordet og Ånden.  Den åndelighetsform som 

vi her taler om, vektlegger både denne forbindelse og Ordets sentrale 

nådemiddelkarakter.  I forlengelsen av dette betones også «det sakrale», dvs.  

hellige handlinger og det hellige rom.  Gudstjenesten, og gjerne også 

liturgiske former, blir da stående sentralt.  Det samme blir den mer meditative 

eller betraktende spiritualitet.  Bibelteologisk kan vi si at det er Guds Ånds 

tilstedeværelse i Ordet og ved sakramentene som blir sentrum.  Guds Ånd er 

til stede og «dveler» i sitt tempel - menigheten. 

Den sakramentale eller spirituelle åndeligheten praktiseres på noe ulike 

måter, fra den strengt høykirkelige og sakramentale, til den noe mer lav-

kirkelige og retreat-pregede.  I nyere tid har vi sett en oppblomstring av denne 

type spiritualitet langt inn i frikirkelige rekker, der vekkelseskristendommen 

og den mer karismatiske åndelighetsformen tradisjonelt har stått sterkt.  

Styrken i denne åndelighetsformen er utvilsomt vektleggingen av det 

objektive, dvs. av det Gud ved sin Ånd gir gjennom Ordet, i forkynnelsen og 

i de hellige handlinger som er innstiftet i menigheten.  Kravet til menneskets 

subjektive engasjement og prestasjon blir dermed dempet.  Modellens svake 

side kan nok være at den ikke i tilstrekkelig grad får fram Åndens 

uforutsigbare og dynamiske side.  En noe ensidig betoning av denne 

åndelighetsformen kan dermed virke like uttørrende for en menighet som 

ensidighet i betoningen av en av de andre modellene. 

 

C.  Menighetens liv og fornyelse i lys av ulike åndelighetsformer 

Hvordan skal vi så vurdere spørsmålet om menighetsfornyelse i lys av de 

ulike åndelighetsformene?  Vi skal her samle noen betraktninger under 

følgende punkter:  

 Bredde og allsidighet, ikke dyrking av ensidighet i synet på Åndens person 

og gjerning!  

 Ordet og Kristus, ikke Ånden eller mennesket, i sentrum! 

 Sunn og sann åndelighet, ikke svermeri eller kristelig rasjonalisme! 

 Overgivelse og bønn, ikke metoder og aktiviteter! 
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1.  Bredde og allsidighet 

Det første som må understrekes, er at vi i våre tilnærmingsmåter til det som 

har med Den hellige ånd å gjøre, trenger bredde og allsidighet både bibel-

teologisk og praktisk-teologisk.  De beskrevne åndelighetsformer viser noe 

av allsidigheten og bredden vi her taler om.  Problemet vi står overfor i 

praktisk menighetsliv, er imidlertid at ensidighet i syn og praksis har lett for 

å skape kontroverser, misforståelser og misnøye.  To spørsmål blir i denne 

forbindelse svært aktuelle: Hvorfor er ensidigheten farlig? - og - hvorfor bør 

vi tilstrebe bredde og allsidighet i syn og praksis i forbindelse med det som 

har med Den hellige ånds person og gjerning i menighetslivet å gjøre? 

For det første: Ensidigheten er farlig fordi den gjør Gud liten!   Guds Ånds 

virke i og gjennom sin menighet kan nemlig ikke rommes i en formel eller i 

et «syn».  At vi tilstreber bredde og allsidighet i syn og praksis, vil i det minste 

avverge av vi forsøker å presse Åndens nærvær og gjerning iblant oss inn i 

«vår» form!  For det andre: Ensidigheten er farlig fordi den gjør fellesskapet 

trangt!   Når ulik betoning og ulik praktisering av åndelighetsformer ikke kan 

leve side om side i samme menighet, blir menighetslivet stykket opp i sektorer 

eller fløyer.  Noen har sans for karismatikk og fornyelsesbølger, andre for 

utadvendte aksjoner - og atter andre for gudstjenestens sakramentale og 

liturgiske innhold.  Fellesskapserfaringen innsnevres da lett til «min gruppe» 

og mine meningsfeller.  Skal fellesskapet bli romslig på dette området, bør vi 

tilstrebe bredde og allsidighet i vår praktisering av åndelighetsuttrykk.  Det 

handler enkelt sagt om å gi hverandre rom! 

For det tredje: Ensidigheten er farlig fordi den lett gir dårlige holdninger!  

Er det sterkt bundet opp i en åndelig uttrykksform, vil man nemlig ikke bare 

på meningsplan, men også på holdningsplan, lett virke slik at man trekker 

noen til seg og støter noen fra seg. Ensidigheten virker derfor isolerende.  

Vektlegging av bredde og allsidighet i åndelige uttrykksformer vil fremme 

gode, positive, bibelske holdninger som tålsomhet, overbærenhet, kjærlighet, 

vennlighet, osv. 

Menighetsfornyelse i sammenheng med det vi taler om her, vil da måtte 

bestå i oppgjør med ensidigheten og en tilslutning til bredde og allsidighet i 

åndelige uttrykksformer i menighetens liv. 

 

2.  Ordet og Kristus i sentrum 

Denne tale om bredde og allsidighet i åndelige uttrykksformer må imidlertid 

ikke misforstås dithen at det er likegyldig hva som står i fokus eller i sentrum 

for vår erfaring av Åndens nærvær og virke i menigheten.  Tvert imot!  Det 

som står i fokus vil være med å bestemme både sannhet og sunnhet i den 
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åndelighetsform som vi måtte ivre for.  God bibelteologi tilsier at det er 

Gudsordet og personen Jesus Kristus som skal og bør være sentrum og fokus 

både for enkeltkristne og for menigheter.  Blir det Ånden selv - eller hans 

virkninger, mennesket - eller noe menneskelig, vår virksomhet - eller våre 

metoder som får hovedfokus i vår forståelse av Åndens gjerning i og gjennom 

menigheten, vil vi være på kollisjonskurs med Skriftens klare ord på dette 

punkt.  Dessuten vil vi nok etter hvert erfare at det er noe som ikke stemmer 

dersom fokus forskyver seg. 

Det kan være på sin plass å minne om sentrale skriftord som går på dette.  

Paulus taler om at han ikke ville vite av noe annet enn Jesus Kristus og ham 

korsfestet for Korinter-menighetens vedkommende, jf. 1 Kor 2,2.  Dette taler 

han om til tross for at han hadde lagt fram sin tale med «Ånd og kraft som 

bevis», som han sier samme sted, 1 Kor 2,4.  Den paulinske formaning på 

dette punkt var nok også på sin plass - siden samme menighet hadde tendens 

til å vektlegge Åndens virkninger gjennom gavene, jf. kapittel 12.  Vi kan 

altså ta dette som et eksempel på at fokus kan forskyves fra Kristi person og 

gjerning til Åndens person og virksomhet.  Det er også relevant her å 

understreke at Åndens primære gjerning ifølge Skriften er å herliggjøre 

Kristus og levendegjøre de ord han har talt for den troende, jf. Joh 16,13-15.  

Vi kan på denne bakgrunn si at Åndens fornyergjerning i menigheten går ut 

på å levendegjøre ordet om Jesus slik at personen Jesus Kristus blir nær og 

virkelig for oss.   

 

3.  Sunn og sann åndelighet 

Den sanne og sunne åndelighetens primære kjennetegn er altså at den er 

sentrert omkring Guds ord og personen Jesus Kristus.  Videre har den, som 

vi også tidligere har vært inne på, inkarnasjonen som modell og forbilde.  

Sann åndelighet handler med andre ord om guddommelig liv i menneskelig 

skikkelse.  Og det bibelsk beskrevne Åndens liv som den kristne er kalt til å 

leve, er menneskelig i genuin forstand, dvs.  det er menneskelig slik Skaperen 

hadde tiltenkt menneskelig liv før synden ødela.  Det sanne Åndens liv 

handler derfor om å leve Gud-nært og menneske-nært i den virkelighet som 

er vår.  Med andre ord - det handler om praktisk hverdagsliv - ikke åndelig 

høystemthet fjernt fra livets realiteter!  Uansett hvilken av de tidligere 

beskrevne åndelige uttrykksformene man måtte mene er den mest bibelske 

eller mest relevante for dagens behov, må et grunnleggende krav til enhver 

åndelig uttrykksform være at den reflekterer sann og sunn åndelighet. 
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Det finnes mange farer som kan true den sanne og sunne åndeligheten.  Her 

kan det være relevant å peke på to, nemlig svermeriet og den kristelige rasjon-

alismen.  Svermeriets kjennetegn er først og fremst at man ikke er villig til å 

bøye seg for Ordets autoritet.  I vår sammenheng kan vi peke på faren for at 

den åndelige erfaring lett kan opphøyes til autoritet på linje med Ordet.  Min 

erfaring av Ånden og Åndens liv kan dermed settes som norm for hvordan 

disse tingene skal og bør oppleves.  Svermeriet er også kjennetegnet av at 

fokus forskyves (slik vi tidligere har talt om det) fra Guds ord og personen 

Jesus Kristus til noe annet.  Og endelig kjennetegnes svermeriet av at man 

etablerer andre motiver som drivkraft for liv og tjeneste enn de evangeliske 

og nådebetonte.  Rett drivkraft for kristent liv og kristen tjeneste er imidlertid 

intet annet enn forsoningens nåde, nådens gaver og nådens kraft i vår svakhet.  

Vi aner her at svermeriets fare er ganske nær oss når vi taler om åndelig liv 

og åndelige uttrykksformer. 

Den sanne og sunne åndelighetens andre fare er den kristelige 

rasjonalismen.   Denne kjennetegnes, som den verdslige utgaven, av at den 

menneskelige fornuft blir stående i sentrum, og den blir på sett og vis øverste 

dommer i mange spørsmål.  I praksis kan den kristelige rasjonalismen gi seg 

uttrykk i at den intellektuelle forståelse av tro og lære overbetones på 

bekostning av den mer erfaringsmessige eller opplevelsesmessige siden av 

kristenlivet.  Vi aner da fort at det som har med Åndens liv og gjerning å 

gjøre, kan få trange kår der fornuft og intellekt ikke innordnes og samordnes 

med andre dimensjoner i kristenlivet.  Som vi tidligere i boken har vært inne 

på, kan en farlig konsekvens av den kristelige rasjonalismen være en 

overdreven trang til kontroll av det som har med Åndens liv å gjøre.  Spesielt 

gjelder dette det som har med fremmedartede fenomener å gjøre, som for 

eksempel åndsgaver som tungetale, profeti, helbredelse, osv. Den sanne og 

sunne åndeligheten kjennetegnes derimot av at den finner balansen mellom 

intellekt og følelse, mellom fornuft og tro - og mellom det som kan virke 

fremmedartet ved Åndens liv og gjerning og det lett gjenkjennbare.  

Menighetsliv i sunn vekst og fornyelse preges da også av at man finner denne 

balansen.      

        

4.  Overgivelse og bønn 

Menighetsliv i fornyelse preges altså av bredde og allsidighet i åndelige 

uttrykksformer, av fokus på Ordet og Kristus, av den sanne og sunne åndelig-

heten – og endelig av overgivelse og bønn.  Åndelige uttrykksformer som 

ikke har overgivelsen og bønnen som grunnholdning, vil være av liten verdi 

i det menighetsbyggende arbeid.  Metoder, aktiviteter, riktige åndelige 
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erfaringer, eller annet, blir svært sekundært sett i lys av Bibelens tale om den 

rette grunnholdning i forhold til Åndens suverenitet og virksomhet i sin 

menighet.  Det er ikke for ingenting at den kristne kirke gjennom århundrer 

har bedt: Veni Sancte Spiritus - kom, Hellige Ånd!  Og slik kan vi be på 

bakgrunn av det vi har sett behandlet i dette kapitlet: 

 

Kom, Hellige Ånd og vis oss vår egen hjemløshet om ikke du i våre hjerter 

og i våre menigheter skaper et hjem der du trives og ønsker å bo.   

Kom, Hellige Ånd og vis oss Kristi nærvær i din menighet i dag.  Gi oss 

del i hele den guddomsfylde du har gitt din menighet del i. 

Kom, Hellige Ånd og vis oss vår avmektighet når vi selv forsøker å overta 

kontrollen og styringen i din menighet, og skap du selv den riktige og totale 

avhengighet vi står i til din Hellige person og vilje. 

Kom, Hellige Ånd selv og utrust oss og send oss inn i de oppgaver der du 

har behov for oss i den verdensvide misjonsgjerning! 

Gud, i Jesu navn, ber vi deg tilgi oss vår egenrådighet og vår stahet som 

vi viser din gode Ånd når han forsøker å lede oss din vei! 

Amen. 

 

 

ANBEFALT LITTERATUR  

 

Barth 1962: Vol. IV,2, § 67 og §72, Brunner 1951: kapV, Diesen 1994, 

Dunn 1975,  Engelsviken 1977, 1981(1) og (2), Fee 1994, Grudem 1994: 

cap. 30, 39, 44-48, Hanssen 1990, Jørgensen 1977, 1990, Küng 1967: C, II, 

Skjevesland 1996 

 

 

OPPGAVER TIL REFLEKSJON OG SAMTALE 

 

1. Vår tids hjelpeløshet i forhold til å komme til rette med Den hellige ånds 

person og virke i den kristne menighet, er i dette kapitlet beskrevet på 

følgende måte:   

 «Den vestlige kirke i dag er preget av en underlig dobbelthet: Det har 

gjennom hele århundret foregått en voksende fremmedgjøring overfor 

Åndens person, hans liv og gjerning.  Samtidig har det vokst fram en stadig 

tiltagende dyp og inderlig lengsel etter en åndelig dybdedimensjon.  

Resultatet av fremmedgjøringen og lengselen har ofte blitt et vakuum, et 
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tomrom som selvfølgelig krever å bli fylt.  Og blir Ånden forskjøvet og 

gjort til en flyktning, må erstatninger komme inn.» 

 Drøft med bakgrunn i dette sitatet, de erstatninger og hindringer for 

Åndens gjerning som er nevnt i den delen av kapitlet som har overskriften 

«det aktuelle perspektiv». 

 

2. Det bibelske forholdet mellom Ånden og menigheten er i dette kapitlet 

forsøkt oppsummert ved å si at menigheten er skapt av Ånden, at den er et 

tempel for Ånden, at den er Jesu nærvær i Ånden, at den er under Åndens 

herredømme og endelig at den er utrustet og sendt av Ånden.  Forsøk å 

sette ord på noen praktiske konsekvenser det kan få for kristenliv og 

menighetsliv, dersom disse store sannhetene om forholdet mellom Ånden 

og menigheten løftes fram og aktualiseres i dag.  

 

3. Drøft de fire modellene eller åndelighetsformene som er nevnt i dette 

kapitlet – både ved å se på hvilke sider ved det bibelsk beskrevne forholdet 

mellom Ånden og menigheten den enkelt modell spesielt ivaretar, og ved 

å drøfte modellens eller åndelighetsformens aktualitet i relasjon til 

menighetsbyggende og fornyende arbeid i dag. 

 

4. Vurder og drøft de fire påstandene som styrer bokens vurdering av de 

åndelighetsformer som er nevnt.  Påstandene er følgende:  

 Bredde og allsidighet, ikke dyrking av ensidighet i   

synet på Åndens person og gjerning.   

 Ordet og Kristus, ikke Ånden eller mennesket, i sentrum.  

 Sunn og sann åndelighet, ikke svermeri eller kristelig rasjonalisme. 

 Overgivelse og bønn, ikke metoder og aktiviteter. 
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Kapittel 2 

 

MENIGHETEN 

Menighetens fornyelse og vekst  

i lys av Bibelens lære om menigheten som  

Krist kropp 
 

Dette er det underfulle og enestående ved ekklesia, at den som Kristi legeme  

ikke er noen organisasjon og derfor ikke har noe som helst institusjonelt preg.  Når den kaller seg selv 

Kristi legeme, er det nettopp dette den mener. 

Emil Brunner 

 

Jesu Kristi rom i verden blir etter hans bortgang inntatt av hans legeme, kirken.  Kirken er den 

nærværende Kristus selv.  Dermed vinner vi tilbake et syn på kirken som i høy grad har vært glemt.  

Vi er vant til å tenke på kirken som en institusjon.  Men vi skal tenke på kirken som en legemlig 

person, riktignok en ganske enestående person. 

Dietrich Bonhoeffer 

 

 

1.  DET AKTUELLE PERSPEKTIV: 

ORGANISASJONSPERSPEKTIVETS DOMINANS 

 

A. Hvordan vurderer vi menighetens funksjondyktighet? 

Vi har tidligere dristet oss til å påstå at den moderne menighet står i fare for 

å leve et liv i fangenskap.  En del av denne menighetens moderne fangen-

skapstilværelse leves under det vi med en viss rett kan kalle «organisasjons-

perspektivets dominans».  Generelt sett er det vel slik at ulike syn på 

menigheten i praksis bestemmer vår oppfatning av hvordan menigheten burde 

fungere, hva som eventuelt er galt, hvorfor tingene ikke fungerer, osv.  En del 

slike funksjonsbetraktninger vil vi i det følgende foreta i lys både av organisa-

sjonsperspektivet og det vi kan kalle organismeperspektivet. 

Svært mye menighetsliv er i dag har fått sitt grunnmønster i den forenings-  

og organisasjonstenkning som vokste fram fra siste halvdel av forrige 

århundre.  Noe karikerende kan det være fristende å plassere merkelappen 

«aktivitetsmenigheten» på denne type menighetsliv.  Det ser nemlig ut til at 

det som er viktig i denne menigheten er å holde aktivitetsnivået fra år til år.  

Årsmøtet har stort sett som funksjon å vurdere årets aktivitetsnivå i forhold 

til tidligere års nivå.  I årsrapportene heter det gjerne at det har vært et «jevnt 
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godt arbeidsår», noe som igjen betyr tilfredshet med den aktivitetsintensitet 

som en har maktet å holde.  Det blir videre viktig å skaffe ledere til alle aktivi-

tetene, å finne valgbare kandidater til styrets arbeid, planlegge og 

programmere høstens og vårens aktiviteter, etc.  Lederens rolle blir å følge 

opp «sin» aktivitet, og vedkommende blir vurdert etter evne og dyktighet til 

dette.  Lederens utholdenhet blir også vurdert høyt - og den premieres gjerne 

både med blomster og lysestaker.  Pastorens rolle blir å gjøre det han er betalt 

for å gjøre, dvs. å lojalt følge opp menighetens nedarvede og vedtatte aktivi-

tetsprogrammer.   

En menighet sett i et åndelig-organisk perspektiv er en menighet der det 

ikke er foreningspraksisen og aktivitetene som har høyest verdi, men det å 

tjene hverandre i kjærlighet, se de åndelige gavene og tjenestene i funksjon 

og det å formidle evangeliet til nye mennesker.  Det som er viktig i denne 

menigheten er ikke i første rekke organisatorisk vellykkethet, men åndelig 

funksjonalitet, dvs. at medlemmene som lemmer på menighetsorganismen 

fungerer ut fra sin egenart og sin gaveutrustning.  Erkjennelsen av å stå i en 

åndskampsituasjon er viktig i denne menigheten.  Avsløringen av satans 

strategi og taktikk for å ødelegge menigheten, og bruken av de åndelige 

kampvåpen blir viktig erkjennelse for menighetens videre liv og utvikling.  

Lederens rolle blir i denne menigheten ikke primært å styre aktiviteter og lede 

en organisasjon på ulike nivå, men å inspirere og utruste andre til tjeneste.  

Lederens oppgave blir med andre ord mer å få organismen enn organisasjonen 

til å fungere.  Pastoren får i denne menigheten det privilegium å fungere etter 

sin utrustning og sine gaver. 

Sannsynligvis er vårt syn på menigheten preget av begge de to foran 

beskrevne perspektivene.  Men det kan ikke være tvil om at vi også opplever 

en ganske stor spenning mellom dem.  Dette gjelder helt opplagt dersom vi 

våkner for at det åndelige organismeperspektivet skal bli noe mer enn vakre 

vendinger i Bibelen.  Det finnes faktisk en slik oppvåkning i dag.  Mange 

teologer og kirkeledere er i dag opptatt av hvilken betydning den bibelske 

lære om menigheten som Kristi kropp og Åndens tempel har for vårt 

menighetssyn og vår virksomhetsforståelse. Spenningen mellom «perspek-

tivene» bør vi faktisk både erkjenne og beskrive – for at vi kan komme fram 

til praksis og strukturer som kan synliggjøre og virkeliggjøre den realitet som 

ligger i den store sannhet at menigheten faktisk er Kristi legeme. 

La oss vende litt tilbake til ulike perspektiv-betraktninger omkring det som 

har med menighetens funksjon i dag.  Ut fra et organisasjonsperspektiv har vi 

ofte ingen problemer med å erkjenne at ting ikke fungerer som de skal i 

menigheten.  I dag støter vi ofte på problemer som – vansker med å skaffe 
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ledere til aktiviteter, problemer med å få folk til å stille til valg, økonomiske 

problemer, konflikter mellom pastor og styre, osv.  Og saken er også at vi ut 

fra dette perspektivet ofte vil forsøke å gjøre noe med menighetens mangel 

på funksjonsdyktighet, men det er som oftest forenings- og aktivitets-

tenkningen som får bestemme hva vi foretar oss. 

Hvilken konsekvens kan det så få for vår vurdering av menighetens funk-

sjonsdyktighet i dag om vurderingsgrunnlaget blir hentet ut fra det vi har kalt 

organismeperspektivet?  Den som ønsker å ha med dette supplerende eller 

kanskje bedre – dette alternative perspektiv på det vi driver med i 

menighetssammenheng, vil også i aller høyeste grad erkjenne menighetens 

mangel på funksjonsdyktighet i dag, men utgangspunktet for vurderingen blir 

en helt annen.  Og i tillegg: Virkemidler og tiltak vil bli helt andre.  Det kan 

være nyttig, dersom vi ønsker å se menighetens funksjon i et bibelsk 

perspektiv, å tale om menighetens bekjennende og lærende funksjon, dens 

tjenende og omsorgsgivende funksjon og endelig dens forkynnende og 

misjonerende funksjon.  En normal fungerende menighet er en menighet som 

fungerer etter den bibelske intensjon på diss tre områdene.  Det er ikke minst 

en menighet som har en normal gavefunksjon, dvs. at de gaver og åndelige 

tjenester som tilhører hvert enkelt funksjonsområde er i funksjon.  Både ut fra 

eksempler i Det nye testamentet, (jf. sendebrevsmenighetene i Åp 2 og 3) og 

sett i lys av dagens menighetsvirkelighet, vet vi at mange menigheter er del-

fungerende.  Her varierer imidlertid bildet fra menighet til menighet, men vi 

kan komme fram til svært nyttig erkjennelse om menighetens tilstand i dag, 

om vi legger denne type perspektivbetraktninger på menighetens liv og virke. 

 

B.  Den sårede menighet 

Både ut fra et organisasjons- og et organisme-perspektiv erkjenner vi altså at 

det er ting som ikke fungerer som de skal i menighetens liv.  Men diagnosen 

er svært ulik under de to forskjellige perspektivene.  I organisasjons-

perspektivet må nødvendigvis diagnosen bli svært overflatisk.  Når tingene 

ikke fungerer som de skal, bruker vi organisatoriske og menneskelige 

virkemidler for å forsøke å rette på dette.  Saken er bare den at når en 

organisme ikke fungerer, holder det ikke med en diagnose som går ut på 

skrubbsår og lemsterhet.  Nei, diagnosen må nok ofte heller bli – dype og 

alvorlige sår som følge av djevelens mange angrep med de pilene han har 

tilgjengelig, jf. Ef. 6,16.  Og først når vi har kommet dit at vi erkjenner dette, 

ser vi sammenhengen mellom organismeperspektivet og åndskampen.  Både 

som enkeltkristne og som menighet (dvs. som Kristi kropp) er vi nemlig 

gjenstand for djevelens lumske angrep, og vi må erkjenne at vi til tider blir 
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såret og at vi trenger riktig legedom for disse sår.  Dette er livsviktig 

erkjennelse for menigheten i dag.  Her gjør vi ofte grove feil i vår menighets-

tenkning i dag – nettopp fordi våre vurderinger preges av det overflatiske 

organisasjons-perspektivet.  Saken er jo den at dersom en soldat er alvorlig 

såret i kampen og gjort funksjonsudyktig, så holder det sjelden med 

overflatiske bandasjer, krykker under armene og kameratslige klapp på 

skulderen.  Nei, som regel må det dype operative inngrep til!   

I Åpenbaringsboken kapittel 2 og 3 finner vi Herrens egen oppskrift på 

behandling av sårede menigheter.  Blant disse menighetene finner du 

eksempler på alle typer funksjonshemming som vi har talt om ovenfor.  

Behandlingen kan gis i tre punkter: 1) Hør hva Ånden sier til menigheten. Og 

vi skal merke oss at alle sendebrevs-menighetene fikk høre dette.  2) Vend 

om!  Den «gammeldagse», men eneste farbare veg også i dag!  3) Motta fra 

Jesus det han vil gi!  Jf. Laodikeamenigheten, Åp 3,14 ff. 

Menigheten blir altså funksjonsdyktig ved å la Jesus lege de sår som satans 

piler har påført menigheten.  Men vi må også få med oss den sannhet at 

menigheten blir åndelig funksjonsdyktig ved at de gaver og åndelige tjenester 

som Herren selv har gitt menigheten – får mulighet til å komme i funksjon.  

Men her er vi så ved det punkt der svært mange menigheter og menighetsleder 

tar feil i dag.  Mange menigheter som oppdager sin åndelige funksjons-

fattigdom griper ofte begjærlig all forkynnelse om Åndens gaver – uten først 

å søke legedom for de sår satans piler har påført dem.  Det de fleste åndelig 

funksjonsfattige menigheter trenger er ikke i første rekke vidløftige nåde-

gaveseminarer (like lite som nye organisasjonsmodeller!), men Jesu legedom 

for de sår de bærer på.  Blir sårene legt, kommer nemlig organismen «auto-

matisk» i funksjon.  Dvs. da skal vi slippe å undervise gavene og tjenestene 

fram, men vi skal se de sprenger seg fram som livet om våren.  Ja, da blir også 

de mest vidløftige organisasjonsmodeller overflødige, fordi det livet Ånden 

selv skaper gjerne lager sine egne former som passer nøyaktig til det liv som 

blir skapt.  

 

2.  DET BIBELSKE PERSPEKTIV:   

MENIGHETEN SOM KRISTI KROPP 

 

Hva innebærer det så at menigheten - også i dag – er en levende organisme?  

Dette må bli et kjernespørsmål i enhver teologi og forkynnelse som ønsker å 

befatte seg med spørsmålet om menighetsfornyelse i dag.  Den nytesta-

mentlige menighetsteologi har faktisk det sprengstoff som vi i dag trenger for 

å sprenge vekk og rydde unna alle falske forestillinger som måtte ha oppstått 
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om hva menigheten er og ikke.  Vi skal konsentrere framstillingen i følgende 

punkter eller teser: 

1)  Når Nytestamentet taler om menigheten som organisme er det for å si 

noe viktig om karakteren av det liv som er gitt menigheten og om hvordan 

menigheten er ment å skulle fungere. 

2) Når Nytestamentet taler om menigheten som en levende organisme er 

det for å si noe om menighetens forhold til sitt hode som er Kristus. 

3) Når Nytestamentet taler om menigheten som en levende organisme er 

det for å si noe vesentlig om menighetens forhold til den verden den er satt 

inn i og om forholdet til det oppdrag den er gitt. 

4) Når Nytestamentet taler om menigheten som en levende organisme er 

det for å si oss også i dag at det er nettopp dette den er.  Ut fra denne 

grunnleggende erkjennelse vil det bli viktig for oss å si noe prinsipielt om 

menighetens forhold til de strukturer og former den i tidens løp også har fått 

fordi den også er en menneskelig-organisatorisk størrelse. 

 

A.  Menigheten - lemmer i samhandling 

Det første perspektivet vi skal se på i forbindelse med menigheten som Kristi 

kropp, en organisme, er «det interne», dvs. lemmenes plassering og funksjon 

på menighetslegemet.  Tekstene som kan være aktuelle å se på finner vi alle 

i Paulinske brev: 

 

Rom 12,4-6a: 

Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver.  

På samme måte er vi alle et legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres 

lemmer.  Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. 

 

1 Kor 10,16-17: 

Velsignelsens beger som vi velsigner, gir det oss ikke del i Kristi blod?  Brødet som 

vi bryter, gir det oss ikke del i Kristi legeme?  For det er ett brød, er vi alle ett legeme.  

For vi har alle del i det ene brød. 

 

1  Kor 12,12-27: 

Likesom legemet er ett, selv om det har mange lemmer, og alle lemmene danner ett 

legeme, enda de er mange, slik er det også med Kristus.  For med en Ånd ble vi alle 

døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og vi fikk 

alle en Ånd å drikke.  Legemet består ikke av ett lem, men av mange.  Om nå foten 

sier: «Fordi jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en 

del av kroppen.  Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen»,  

så er den like fullt en del av kroppen.  Om øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg 

ikke med til kroppen», så er det like fullt en del av kroppen.  Hvis hele kroppen var 
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øye, hvor ble det da av hørselen?  Hvis det hele var hørsel, hvor ble det av 

luktesansen?  Men nå har gud gitt hvert enkelt lem sin plass på legemet, slik han ville 

det.  Hvis det hele var ett lem, hvor ble det da av legemet?   

Men nå er det mange lemmer, men bare ett legeme.  Øyet kan ikke si til hånden   

«Jeg trenger deg ikke», eller hodet til føttene:  «Jeg har ikke bruk for dere».  Tvert 

imot!  De lemmer på legemet som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige.  

De deler av kroppen som vi synes er mindre ære verd, dem gir vi desto større ære, 

og de deler vi blyges ved, kler vi med desto større sømmelighet; de andre trenger det 

ikke.  Men nå har Gud føyd sammen legemet og gitt mer ære til det som mangler 

ære, for at det ikke skal bli splittelse i legemet, men alle lemmene ha samme omsorg 

for hverandre.  For om ett lem lider, lider alle de andre med.  Om ett lem blir hedret, 

gleder alle de andre seg.  Dere er Kristi legeme, og hver enkelt av dere hans lemmer.  

 

Tekstene taler om to viktige sider ved menighetslegemets vesen og funksjon: 

Menighetskroppens enhet og samhold – og menighetslemmenes forskjellig-

het og gjensidige avhengighet.  Vi skal se på disse sidene hver for seg. 

 

1.  Enheten og samholdet i menighetslegemet 

Vi skal merke oss at tekstene taler både om den universelle menigheten 

(kirken) og om den lokale menighet som legeme.  Dette gjelder over alt i den 

paulinske menighetsteologien, og det er faktisk en viktig erkjennelse.  Den 

lokale menighet er altså ikke bare et «utvalg» av den universelle, den har ikke 

bare fått noe av det som er gitt Guds menighet av velsignelser og gaver.  Nei, 

lokalmenigheten har fått «det hele».  Dette taler Paulus om overfor nettopp 

en lokal menighet, nemlig Korintermenigheten: «I ham har dere fått en 

rikdom på alle gaver, derfor mangler der ikke noen nådegave, mens dere 

venter», jf. 1 Kor 1,5 og 7.   

Fra Herrens side er det da slik at han har gitt den lokale menighet de samme 

løfter og de samme gaver som han har gitt den universelle.  Og – den lokale 

menighet er som kropp en enhet og den trenger derfor å høre alle apostelens 

ord om hva som holder dette kroppen sammen.  Samtidig er det viktig å 

erkjenne at den enkelte lokale menighet er en del av en større helhet og enhet, 

nemlig den universale menighet.  Som det enkelte lem på legemet er avhengig 

av enheten og enheten i legemet, er den enkelte lokale menighet avhengig av 

å være noe mer enn seg selv, nemlig en del av den universale menighet. 

Men hva sier disse tekstene om enheten og samholdet i menighetslegemet?  

Paulus slår fast som den overordnede sannhet om menigheten: Kroppen er 

ett!  Det er jo nettopp de forskjellige lemmene som til sammen danner ett 

legeme, selv om de er mange.  Ja, sier han: Vi ble døpt til å være ett legeme, 

1 Kor 12,13.  Uansett om vi tolker uttrykket dåp her som den kristne vanndåp, 
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eller at det mer spesifikt går på Åndsdåpen, dvs. frelseserfaringens mottakelse 

av Ånden og derved innlemmelsen i Guds menighet på jord, forklarer 

uttrykket at vi er ved Guds suverene inngripen i denne dåp gjort til en kropp.  

Ja, vi har også fått den samme Ånd å drikke!  Dvs. det er den samme Ånd 

som gir liv og næring til menigheten og derved til det enkelte lem.  

Nattverdsmåltidet er også en mektig demonstrasjon av menighetens enhet 

og av samholdet i menighetslegemet.  Brødet vi bryter gir oss del i Kristi 

legeme, sier apostelen, 1 Kor 10,16-17.  Brødet vi bryter under 

nattverdsmåltidet er også i dag noe av det som sterkest uttrykker enhetsfelles-

skapet i den kristne menighet: Fordi det er ett brød, er vi alle ett legeme, sier 

Paulus.  Dette blir vi da også minnet på hver gang vi feirer nattverd, og vi 

trenger det.  Splittelsen har nemlig også fulgt menigheten fra den første tid.  

Muligheten for splittelse nevner Paulus også i sin beskrivelse av 

menighetslegemets enhet og funksjon, jf. 1 Kor 12,24-25.  Men her er 

begrunnelsen ikke nattverdens enhetsdemonstrasjon mot splittelse i 

menighetslegemet, men at Gud selv suverent har gitt det enkelte lem sin 

funksjon på legemet på en slik måte at alle, også de mest uanselige lemmene 

og funksjonene, har samme verdi som de andre og mer anselige.  Ja, Herren 

har til og med gitt mer ære til dem som mangler ære, for at det ikke skal bli 

splittelse i legemet.   

Dette er sterke ord og uttrykk om enhet og funksjon i menighetskroppen, 

som vi er i stort behov av å legge oss på hjerte og sinn også i dag!  Kanskje 

går det oppsummerende an å si at i menigheten har vi alle, på tross av all 

mulig forskjellighet personlighetsmessig, etnisk og sosialt, fått del i det 

samme liv og fellesskap uansett om de ytre former måtte være noe forskjellige 

fra menighet til menighet, fra kirkesamfunn til kirkesamfunn og fra kultur til 

kultur.  Dette liv er intet mindre enn Kristuslivet som Den Hellige Ånd skaper 

og plasserer oss inn i – nettopp i den kristne menighet – i Kristuslegemet.  

Stikkord og nøkkelord i denne sammenheng er identifikasjon.  «Jesu Kristi 

legeme er selve den nye menneskelighet som han har antatt.  Jesu Kristi 

legeme er hans menighet.  Jesus Kristus er samtidig han selv og hans 

menighet.  Etter pinse lever Jesus Kristus på jorden i sitt legemes skikkelse, i 

menigheten.  Her er hans kropp, den korsfestede og oppstandne, her er 

menneskeheten som er antatt,» sier teologen D. Boenhoeffer, (1981: 11). 

Jesus er altså ett med sin kropp som er menigheten! 

 

2.  Menighetslemmenes forskjellighet og gjensidige avhengighet 

Når Paulus skal si noe om Kristuslegemets vesen og funksjon, understreker 

han altså på det sterkeste enhetsaspektet.  Men dette gjør han ikke på en slik 
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måte at han ikke får fram pluraliteten, det vi kan kalle forskjelligheten 

lemmenes funksjon på menighetslegemet.  Spesielt i Romerbrevsteksten 

kommer dette fram, og tankerekken er følgende: Forskjellige lemmer er gitt 

forskjellige oppgaver etter de forskjellige nådegaver som er gitt de enkelte 

lemmene.  Menighetslemmenes forskjellighet, som også er din og min 

forskjellighet, skal tjene et formål – nemlig de oppgaver som tilhører legemet, 

menigheten.  Og når apostelen taler om oppgavene som menigheten har å 

utføre, innfører han begrepet nådegaver som er gitt de enkelte lemmer.  Vi 

skal senere komme tilbake til både den paulinske nådegaveteologi og til nåde-

gavenes funksjon i menigheten i dag, men her skal vi bare registrere at 

nådegavene faktisk defineres som lemfunksjoner på menighetskroppen.  

Lemmene er nådegaver, nådegavene er lemmene og lemmene er deg og meg!  

Begrepet nådegave understreker også svært sterkt at grunnlaget for all tjeneste 

og funksjon som lem på legemet er nåden.  Paulus bruker også begrepet 

Åndsgave, jf. 1 Kor 12.1f.  Dette begrepet setter fokus på hvem det er som 

gir og formidler tjeneste i menigheten, nemlig Ånden. 

Forskjellighet er altså et stikkord når vi ser på lemmenes funksjon på 

menighetslegemet, men også avhengighet, gjensidig avhengighet.  Paulus sier 

at vi er hverandres lemmer samtidig som vi altså er legemets lemmer, jf. Rom 

5,12.  Vi tilhører altså ikke bare Kristus, men også hverandre i den kristne 

menighet.  I 1 Kor 12 argumenterer Paulus for denne avhengighets-tanken 

ved å si at ulike legemsfunksjoner ikke kan reservere fra tilhørigheten på 

legemet – og til de andre lemmene – ved å si at de ikke har samme funksjon 

som de andre lemmene.  Øret kan f.eks. ikke si at det ikke hører med til 

kroppen fordi det ikke er øye, jf. 1 Kor 12,19ff.  I denne gjensidige 

avhengigheten mellom menighetslemmene, ligger også begrunnelsen for mye 

av den omsorg som både fra Guds side for lemmenes verdi og funksjon og fra 

lemmenes side, i det at de har «samme omsorg for hverandre», som apostelen 

sier, jf. 1 Kor 12,25. 

Skulle vi forsøke å oppsummere noe av det viktigste av det vi her har løftet 

fram, må det være den grunnleggende verdi de menneskelige relasjonene (jf. 

forholdet mellom lemmene) i den kristne menighet og for det menighets-

byggende arbeid.  Og det er ikke vanskelig å se at i den stykke menighets-

teologi som vi her har satt fokus på, ligger en hel del fundamentale og viktige 

byggesteiner for tilrettelegging og utvikling av relasjoner.  Som eksempler på 

dette kan nevnes:  

 Verdisynet, det at alle lemmene har lik verdi, til tross for ulik funksjon.  

 Respekten og verdsettingen av andres nådegaver og utrustning.   

 Felles innordning i Guds vilje og mål med menigheten.  
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 Omsorgen for de andre lemmene. 

I en tid og i en kultur der det noe upersonlige organisatoriske og der det mer 

«tekniske» fort får en dominerende plass og betydning også i det menighets-

byggende arbeid, kan det være på sin plass å sette fornyet fokus nettopp på 

viktigheten av det som har med relasjoner å gjøre i Guds menighet. 

 

B.  Menigheten – under Kristi autoritet og omsorg  

La oss så se på noen av de tekstene fra Nytestamentet som taler om et annet 

aspekt ved menigheten som Kristi kropp, nemlig det faktum at det er Kristus 

selv som er hode for dette legeme. 

 

Kol 1,17-18a. 

Han er før alle ting, og alt består ved ham, han er hodet for legemet som er kirken. 

 

Ef 1,22-23: 

Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, har han gitt kriken, som er 

Kristi legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. 

 

Ef 4,15-16: 

Vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet og i ett og alt vokse opp til ham som er 

hodet, Kristus.  Fra ham kommer hele legemets vekst; det sammenføyes og holdes 

sammen av hvert støttende bånd, alt etter den oppgave som er tilmålt hver enkelt del, 

og slik vokser legemet og blir bygd opp i kjærlighet. 

 

Ef 5,23: 

For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er kirkens hode; han er frelser for sitt 

legeme. 

 

1.  Menighetsvekst under Kristi autoritet.  

Disse tekstene viser oss ikke bare at Kristus er hode for menigheten eller 

kirken, men over alt, dvs. over alt det skapte, og over alle makter og 

myndigheter, Kol 2,10. I dette ligger at det er Kristus som er øverste autoritet, 

han er Herre.  I NT presenteres en klar hierarkisk modell med betydning både 

for verdensanskuelse og menighetssyn: Gud er hode for Kristus, Kristus er 

hode for verden, for menigheten og for mann og kvinne i hjem og menighet.  

Paulus’ utsagn i Ef 5 reflekterer det syn at mannen er gitt det ansvarsfulle 

oppdrag å gjenspeile den guddommelige orden i hjem og menighet. 

At Kristus er hode for menigheten betyr at det er Kristus selv som er 

menighetens «styringsinstans», dens øverste og endegyldige autoritet.  

Menigheten er altså verken statsstyrt, biskopstyrt, eldstestyrt eller 

demokratisk selvstyret (autonom).  Nei, den er og skal være Kristusstyrt 
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(Kristonom).  Kristus trenger heller ingen mellommenn, eller mellominstans, 

for å styre sin menighet.  Han ønsker selv ved sin egen Ånd å gi sine lemmer, 

hver enkelt av dem, impulser og signaler om deres funksjon og tjeneste.  Når 

Paulus taler om at det er lemmer på legemet som har en styrende funksjon, jf. 

1 Kor 12,28, betyr ikke dette at de andre lemmene på menighetslegemet skal 

bli styrt av disse på den måten at de skal forholde seg til disse som sin 

autoritet.  Nei, alle lemmene står direkte under hodets, Kristi egen, autoritet 

og ledelse.  Styringsoppgaver er gitt menigheten for at den skal kunne 

navigere riktig i forhold til de farer som truer den og i forhold til de oppgaver 

den har å utføre i verden. 

Dette, at hvert enkelt lem står under Kristi autoritet og ledelse, er 

forutsetningen for å oppleve den vekst i menighetslegemet som apostelen 

taler om når han sier: «Fra ham kommer hele legemets vekst», Ef 4,15.  

Veksten i menigheten kommer altså som følge av at lemmene «sammenføyes 

og holdes sammen» og at de utfører «den oppgave som er tilmålt hver enkelt 

del».  Innordning og oppgaveutførelse er altså stikkordene for vekst.  Min 

innordning sammen med de andre lemmene under Kristi ord og vilje, og at 

jeg utfører de oppgavene som jeg har fått tilmålt av Kristus.  Det er en 

automatikk i den vekst som Kristus gir menigheten, veksten kommer, sier 

apostelen.  Av seg selv, «automatisk» (gresk: automate) gir jorden sin grøde, 

sier Jesus, jf. Mark 4,28.  Dette aspektet på vekst kan være viktig å ha med i 

vår planlegging av vekst i menigheten, og det står ikke i noen som helst 

kontrast til det moderne kirkevekstforskning har kommet fram til i sin 

påpekning av faktorer som er viktige for vekst og av de hindringer som ofte 

må ryddes av veien i menigheten for å veksten skal kunne finne sted. 

Men hva betyr apostelens uttrykk om at vi skal «vokse opp til ham som er 

hodet», Ef 4,14?  Kanskje vi kan kalle dette den grunnleggende og 

bestemmende dimensjon ved veksten i den kristne menighet.  Her handler det 

ikke om veksten innad eller utad, men oppad.  Kristi person, hans ord og vilje 

til etterfølgelse og etterlevelse, er denne vekstens mål og hensikt.  

Fundamentet for denne utvikling og vekst hos det enkelte lem og i hele 

menighetslegemet er «å være tro mot sannheten i kjærlighet», som apostelen 

sier.  Noe høyere og edlere mål er ikke formulert i Bibelen for den kristne 

menighet.   

Han, menighetens øverste autoritet, Herren selv, setter standarden for liv 

og tjeneste; å vokse opp til ham som hode for menighetslegemet i troskap mot 

sannheten i kjærlighet.  Det endelige mål er som apostelen sier, at vi når fram 

til «enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskap til ham, og vi blir den modne 

mann, som har nådd sin fulle vekst og har fått hele Kristi fylde», Ef 4,13. 
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2.  Hodet registerer kroppens tilstand! 

Vi har nå talt om den ene siden ved hodefunksjonen Kristus har i forhold til 

menigheten.  Som i et vanlig legeme går det altså styrende impulser fra hodet 

eller hjernen til kroppen.  Vi vet jo at det er dette som styrer kroppens 

funksjoner og som gjør at kroppen fungerer etter sin hensikt.  Men som i en 

annen kropp er det også en annen prosess som foregår mellom hode og kropp; 

nemlig hodets registering av kroppens tilstand.  Slik er det også forholdet 

mellom Kristus (som hode) og menigheten (som kroppen).  Kristus registerer 

og vet hvordan det står til i sin menighet.  Ikke minst blir dette klart for oss i 

budskapene til de såkalte sendebrevsmenighetene i Johannes Åpenbaring 

kapittel 2 og 3.  

Alle disse menighetene fikk høre de gjennom-trengende ordene: Jeg vet.....  

Herren visste om deres gjerninger som ikke holt mål (Tyatira, Sardes, 

Filadelfia og Laodikea).  Han visste om vrang og usann lære som hadde 

kommet inn i menigheten (Pergamon og Tyatira), og han visste om lunkenhet 

og manglende kjærlighet (Efesos og Laodikea).  Herren visste – og han vet!  

Herren Jesus vet nøyaktig hvordan det står til i hele sin menighet, i hver enkelt 

lokal forsamling og hos hver enkelt kristen og disippel.  Men budskapene til 

sendebrevsmenighetene viser klart at Herren ikke bruker og utnytter sin viten 

om tilstanden i menigheten for å dømme og straffe, men for å kalle til 

omvendelse slik at menigheten kan motta legedom og fornyet livsfellesskap 

med Herren.   

Herren vet med andre ord om vår situasjon – for at han ønsker å ha omsorg 

for oss, for sin menighet.  Som hode for menighetslegemet registrer altså 

Jesus smerte som måtte oppleves i sin kropp – som er menigheten.  Lider et 

lem, registrer han det.  Og som hode for legeme tar han ansvar for å gjøre noe 

med det.  Han registrer alt, fordi han har omsorg for sin egen kropp.  For et 

evangelium til Guds menighet i dag!  Vi er ikke overlatt til oss selv i vår 

tjeneste, og i all vår iver eller mangel på iver for menighetens liv og vekst.  

Herren vet, Herren registrer – fordi han har omsorg for sin egen kropp!   Hans 

høyeste ønske for menigheten også i dag er nok at vi skal begynne å erkjenne 

vår hjelpeløshet i vår «egenutvikling» av menigheten, jf. situasjonen i 

Laodikeamenigheten, og vår avhengighet av å slippe Jesus inn i dypet av våre 

liv og av menighetens liv, Åp 3,19-20. 

Vi har forsøkt å sette noen ord på hva det betyr for menigheten at Kristus 

selv er hodet for sitt legeme.  Nettopp dette punktet har vi sett er viktig for 

vår forståelse av vekstens grunnlag og vilkår i menigheten.  Dette er sånn sett 

også den praktiske kunnskap som kan hentes ut av denne bibelteologi om 
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menigheten.  Vi ha oppsummere dette på følgende måte rundt stikkordet 

vekst: 

 Vekst i Guds menighet er i sin dypeste grunn et resultat av at Kristus får 

utføre sin hodefunksjon overfor menigheten.  Det som har med vekst å 

gjøre i Guds menighet er altså et dypt teologisk og åndelig spørsmål.  Det 

handler med andre ord ikke primært om teknikker, metoder og rette 

vekstteorier.   

 Vekst kommer som en følge av at menighetslegemet utfører det Kristus 

som menighetens øverste autoritet bestemmer til enhver tid, dvs. at han får 

styre både det enkelte lem og legemets felles funksjoner.  Veksten kommer 

altså ikke som en følge av våre fine tanker og handlingsplaner for økt 

medlemstall. 

 Skal menigheten vokse og leve i vekst, innebærer dette også at Kristus må 

få utøve sin egen omsorg for lemmene og for hele menighetslegemet.  

Jesus vil selv stelle med sin menighet, sin kropp, og gi den nødvendig 

legedom for de så den måtte være påført, for at den skal bli frisk og fornyet. 

 

C. Menigheten – Guds sendelse til verden 

Vi har kommet fram til et tredje perspektiv i den bibelske lære om menigheten 

som en levende organisme, som Kristi kropp.  Denne gangen er det ikke 

menighetslemmenes «interne» funksjon det gjelder, heller ikke forholdet 

mellom kroppen og hodet, men menighetslegemets plass og rolle i den verden 

det er satt inn i.  Det er blitt sagt at som Kristi legeme er menigheten et synlig 

organ for Jesu skjulte gjerning i verden, den er Jesu egen jordisk-historiske 

eksistensform i dag. Det kan være riktig å si at det på en spesiell måte er 

menighetens oppdrag i verden som blir stikkordet for det vi tar fram av bibel-

materialet her. Som skriftmateriale henter vi her fram følgende tekster: 

 

Ef 3,5-6:  

Den (dvs. Kristi hemmelighet) var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, 

men nå er denne hemmelighet ved Ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og 

profeter: At også hedningene har fått del i arven; de hører med til det samme legeme 

og har del i løftet - i Kristus Jesus og i kraft av evangeliet. 

 

Ef 2,12-16: 

Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, ved Kristi blod kommet nær.  

For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned det gjerde som skilte, 

fiendskapet.  Ved å gi sitt legeme avskaffet han loven med dens bud og forskrifter.  

Slik skulle han stifte fred og skape ett nytt menneske av de to.  I ett legeme skulle 

han forsone dem begge med Gud da han døde på korset og der drepte fiendskapet.  
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1 Kor 6,15-17 og 1 Kor 3,16-17: 

Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer?  Vil du da ta Kristi lemmer og gjøre 

dem til en skjøges lemmer?  Det må ikke skje!  Eller vet dere ikke at den som holder 

seg til en skjøge, blir ett legeme med henne?  Det er sagt: «De to skal være ett.»  Men 

den som holder seg til Kristus, blir èn ånd med ham. 

--- Vet dere ikke at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?  Dersom noen 

ødelegger Guds tempel, skal Gud ødelegge ham.  For Guds tempel er hellig, og dette 

tempel er dere. 

 

Tekstene viser at menighetens rolle som Kristi legeme i verden er tosidig: På 

den ene siden er det ut fra Guds og menighetens synsvinkel et åpent 

inkluderende fellesskap, der alle mennesker «hører med», som apostelen 

uttrykker det.  På den annen side representerer Kristi legeme i verden det som 

kan karakteriseres som en «lukket» størrelse - sett ut både fra menighetens 

status som hellig, og ut fra verdens synsvinkel.  

 

1.  Kristi kropp – Guds frelsesredskap i verden 

Jesu Kristi forsoningsverk innebærer som apostelen sier at fiendskapet borte 

og både jøder og hedninger (alle mennesker) er «kommet nær».  I dette ligger 

at synden som skilte mennesket fra samfunn med Gud er sonet og borte og alt 

er fra Guds side tilrettelagt for nytt fellesskap. Kristi jordiske kropp var 

«redskapet» for denne forsoningshandling fra Guds side.  Og Kristi åndelige 

legeme, som er menigheten, er det redskap Gud bruker i dag for å bringe 

mennesker inn i forsoningsverkets realiteter.  Paulus sier at det er et 

mysterium som er blitt åpenbart ham at hedningene «hører med» og at de har 

fått «del i» Kristus.  Kristi legeme i verden er altså åpent inkluderende for alle 

som lar seg frelse.  De blir ved troen og Ånden podet inn i dette legeme, de 

blir (med)lemmer på Kristi kropp og de blir «et nytt menneske».  Vi kan på 

denne bakgrunn godt si at Guds menighet, kirken, med sin tilstedeværelse i 

verden er Guds egen innbydelse til fellesskap. 

Ut fra betraktninger av hvilke funksjoner menighetskroppen har, kan vi 

også si noe mer presist om hvilke oppgaver menigheten har i forhold til den 

verden den er satt inn i.  Det er vanlig å si at menigheten har tre eller fire 

hovedfunksjoner: La oss første nevne at den har en vitnende eller 

proklamerende funksjon i verden.  Jesus sier til sine disipler at de skal få kraft 

av Den hellige ånd til å være vitner i denne verden.  Og de de skal vitne om 

er jo nettopp forsoningens realitet og mulighet.  I forlengelsen av dette kan vi 

si at menigheten har en undervisende eller lærende funksjon.  Videre har 

menigheten en fellesskapsgivende funksjon.  Som vi var inne på i forrige 
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kapittel, tilbys det i menigheten et Åndens fellesskap med Gud og med de 

andre lemmene på kroppen.  Her er poenget å få fram at dette fellesskapet 

ikke er lukket og eksklusivt, men at det tilbys alle som hører innbydelsen og 

som takker ja til å delta.  Endelig må vi få fram at menighetslegemet også har 

en tjenende funksjon.  Den diakonale dimensjon er også slik at den 

selvfølgelig slik at den går på omsorgen lemmene imellom, men den er også 

«utadvendt».  Kristi legeme har en tjenende eller diakonal funksjon i verden.  

De tjenester som tilbys i den kristne menighet, tilbys også alle mennesker. 

Menigheten, Kristi kropp, er altså ikke til for sin egen skyld, men for at 

den skal oppfylle Guds misjon i verden.  Menigheten, dvs. lemmene, har 

derfor heller ikke rett til å kun bli opptatt med de interne funksjoner.  De har 

derimot plikt ut fra menighetens vesen og egenart å la menigheten være til for 

verden den er satt inn i.  Og fungerer menighetskroppen normalt og rett, er 

det til for alle mennesker.  Menigheten fungerer inkluderende og utadvendt!  

Menigheten som Kristi legeme er intet mindre enn Guds egen sendelse til 

verden.  Som Kristus i sin jordiske skikkelse var sendt til verden, slik er 

menigheten som Kristi legeme i dag sendt til verden! 

 

2.  Kristi kropp – hellig og adskilt fra verden 

Men så til den andre siden av menighetskroppens funksjon i verden.  

Menigheten er i verden, men ikke av verden.  Menigheten er til for verden, 

men verden skal ikke komme inn i menigheten.  Den er åpen og inkluderende, 

men ikke åpen og inkluderende på verdens premisser, men på egne.  Poenget 

er at som Kristi kropp er menigheten også en fremmed størrelse i denne 

verden.  Går vi til det apostoliske ord, vil vi se at menigheten kalles hellig.  

Og det er dette faktum som ligger bak det apostelen alvorlig taler med 

korinterne om i de tekstene vi har sitert.  Som vi har sett, sier han: Vet dere 

ikke at deres legemer er Kristi lemmer?  Driv derfor ikke hor! Vet dere ikke 

at dere er Guds tempel, og at Guds Ånd bor i dere?  Dette tempel er hellig, og 

det er dere!   

Et reelt problem for Guds menighet til alle tider har vært faren for å bli 

oppblandet, dvs. at verdens verdinormer, tankegang og handlingsmønstre får 

innpass i menigheten.  Dette var Laodikea-menighetens problem, som vi leser 

om i Åpenbaringsboken kapittel 3.  Og problemet var som vi kan se her 

lunkenheten: «Men du er lunken ikke kald og ikke varm.  Derfor vil jeg spytte 

deg ut av min munn», fikk menigheten høre, Åp 3,16.  Og lunkenhet har jo 

egentlig med det å være oppblandet å gjøre.  I det lunkne er jo både det kalde 

og det varme!  Dette var også menighetens problem den gang, som det er det 

i dag.  Å bli oppblandet betyr nemlig å blande denne verdens måte å tenke, 
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vurdere og handle på inn i den kristne menighet, som skal være styrt – som vi 

har sett – av hodet, Kristus selv.  Å bli oppblandet med verden har selvfølgelig 

med det vi vanligvis forbinder med «verdslighet» å gjøre.  Da tenker vi på 

ting og forhold som nokså umiddelbart kan plasseres i det bibelfortolkerne 

kaller en synde- eller lastekatalog.  Men minst like stor fare for å bli 

oppblandet ligger jo i det forhold at vi kan finne på å «tenke» kristenliv og 

drive menighetsliv etter denne verdens verdier, prinsipper og målestokker. 

Det har vist seg at menighetens dobbeltrolle i verden har vært vanskelig å 

finne ut av både teologisk og i praksis.  Menigheten er jo både et åpent og et 

«lukket» fellesskap samtidig.  Menigheten er ifølge god dogmatikk allmenn, 

men Bibelen lærer også at den er hellig.  Den er, som vi har sett, i sitt vesen 

utadvendt, men dette forhindrer tydeligvis ikke at vi lett blir innadvendte i vår 

fokusering og i våre aktiviteter.  Vi kan også se at den dobbeltrolle overfor 

verden som karakteriserer den kristne menighet, slår ut i to ytterliggående 

praksisformer.  På den ene siden finner vi folkekirketanken og praksisen som 

helt klart har en forkjærlighet for åpenhetsaspektet vi har vært inne på.  På 

den annen side finner vi det noen karakteriserer som «sekter».  En sekt 

karakteriseres ved at den lukker seg for verden og at den forsøker å etterleve 

menighetens hellighetsside ved å etterleve bestemte regler, forbud og påbud.  

Det kan imidlertid ikke være noen annen veg ut av det teologiske og 

praktiske dilemma som denne menighetens dobbeltrolle i verden kan bringe 

oss inn i, enn en bevisstgjøring på to plan: 

 En bevisstgjøring på menighetens hellighet og «annerledeshet» og på sin 

status som Åndens tempel og Kristi kropp.  I en tid med fokus på det 

pragmatiske og funksjonelle, er dette livsviktig erkjennelse for Guds 

menighet også i dag.  Vi trenger sannelig også å be om en ny villighet til å 

etterleve den hellighet som er gitt menigheten, uten at dette tvinger oss 

som menighet inn i sekt-vesenet. 

 En bevisstgjøring på menighetens misjon og hensikt, på det faktum at den 

ikke er til for seg selv, men for verdens frelse.  Menigheten har nemlig ikke 

evangelisasjon og misjon som en av mange aktiviteter, men som en del av 

sitt vesen.  Menigheten er misjon! 
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3.  DET PRAKTISKE PERSPEKTIV:   

MENIGHETEN I SPENNINGSFELTET MELLOM ORGANISASJON 

OG ORGANISME 

 

A.  Menigheten som organisme i dag:   

En oppsummerin 

Etter denne bibelteologiske gjennomgangen av de viktigste momentene i det 

vi har kalt den bibelske organisme-teologi om menigheten, er tiden inne til en 

kort oppsummering.  Og det samlende spørsmål ut fra dagens situasjon må 

bli: Dersom vi ønsker å tenke menigheten som en levende organisme i dag, 

hva er da viktig å legge vekt på?  La oss samle noen tråder fra det foregående 

materialet i noen punkter: 

(1) Dersom vi i dag ønsker å ta Bibelens tale om menigheten som en 

levende organisme, som Kristi kropp og Åndens tempel, på alvor, bør vi i vår 

tenkning, i vår tale og i vår forkynnelse om menigheten betone det nære 

forhold det er mellom Kristus og menigheten som er hans kropp.  Ja, så nært 

henger Kristus og menigheten sammen, at vi har sett at dette forhold best 

beskrives som identifikasjon.   Å få del i menighetens liv og gaver, er derfor 

det samme som å få del i Kristi liv og i hans gode gaver.  Denne store sannhet 

om menigheten kan forhindre at vi tanker for menneskelig og for snevert om 

det fellesskap vi får i den kristne menighet. 

(2) Dersom vi i dag ønsker å ta Bibelens tale om menigheten som en 

levende organisme, som Kristi kropp og Åndens tempel, på alvor, bør vi i vår 

tenkning, i vår tale og i vår forkynnelse om menigheten betone at det er 

relasjonene mellom lemmene, dvs. mellom menneskene som tilhører menig-

heten og som utgjør et fellesskap – som er hovedsaken.  I disse relasjonene 

ligger innebygget alt det Bibelen taler om tilgivelse, gjensidig kjærlighet og 

fellesskap i tjenesten for Herren.  Noen ganger kan vi se at både aktiviteter og 

formaliteter kan prege menighetsfellesskapet mer enn de gode relasjonene 

mellom menighetslemmene.  Da er det ekstra viktig å understreke at det er 

relasjonene som er viktigst. 

(3) Dersom vi i dag ønsker å ta Bibelens tale om menigheten som en 

levende organisme, som Kristi kropp og Åndens tempel, på alvor, bør vi i vår 

tenkning, i vår tale og i vår forkynnelse om menigheten betone at det er den 

styring av menigheten som Kristus selv sørger for som hode for sin menighet 

– som overordnes alle spørsmål om styring og ledelse i menigheten.   Alle 

styrings- og ledelsesmodeller, fra den mest demokratiske til den mest 

autoritære, må derfor prøves på dette ene spørsmål: Tjener vår styrings- og 

ledelsesmodell Kristi vilje og plan med menigheten, eller er den tvert imot til 
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hinder for denne?  Vi har sett ut fra bibelmaterialet at spørsmålet om vekst i 

menigheten henger nøye sammen med nevnte punkt. 

(4) Dersom vi i dag ønsker å ta Bibelens tale om menigheten som en 

levende organisme, som Kristi kropp og Åndens tempel, på alvor, bør vi i vår 

tenkning, i vår tale og i vår forkynnelse om menigheten betone at Kristus som 

hode for menigheten, sin kropp, vet om menighetens sanne situasjon.  Han har 

uansett hvordan vi har stelt oss omsorg for oss, og han vil gi menigheten den 

legedom den behøver for at den skal kunne bli frisk og fornyet i livets tjeneste.  

Vi har sett at dersom menigheten fungerer dårlig på ett eller flere av dens 

funksjonsområder, er det mye som taler for at den har fått sår og skader som 

følge av den åndskampen den står i.  Poenget i denne sammenheng er at vi i 

slike tilfeller må la Jesus selv, han som har full innsikt i menighetens sanne 

situasjon, stille diagnosen og vi må la han komme med sin legedom til et såret 

menighetslegeme. 

(5) Dersom vi i dag ønsker å ta Bibelens tale om menigheten som en 

levende organisme, som Kristi kropp og Åndens tempel, på alvor, bør vi i vår 

tenkning, i vår tale og i vår forkynnelse om menigheten betone at menigheten 

er en åpen og inkluderende størrelse, som vender seg til alle mennesker med 

Guds tilbud om frelse og nytt liv.  Sendelses- eller misjonsoppdraget er derfor 

ikke en brysom aktivitet som kan komme som et tillegg til alle andre 

aktiviteter.  Nei, menigheten er som Kristi legeme misjon.  Den skal derfor 

ikke sendes.  Nei, som legeme er den sendt.  Menigheten behøver heller ikke 

fatte noen beslutning om å drive misjon.  Nei, den er misjon!  Driver den ikke 

misjon, svikter den sitt oppdrag og sitt vesen! 

(6) Dersom vi i dag ønsker å ta Bibelens tale om menigheten som en 

levende organisme, som Kristi kropp og Åndens tempel, på alvor, bør vi i vår 

tenkning, i vår tale og i vår forkynnelse om menigheten betone at den er noe 

annet enn enhver annen sammenlignbar størrelse i denne verden.  Det nye 

testamentet kaller den hellig, og det er den fordi den er skapt av Gud ved 

Ånden.  Den eksisterer derfor kun på grunnlag av Åndes skapende og 

livsopprettholdende gjerning.  Menigheten lever kun etter de livslover og 

normer som Gud ved Ånden har gitt den.  Menighetens «annerledeshet» må 

vi være villige til både å akseptere og til å etterleve dersom vi skal ta Bibelens 

utsagn alvorlig – om at menigheten er Kristi kropp og Åndens tempel. 

 

B.  Menigheten som historisk-sosiologisk størrelse 

Hva er så forholdet mellom det faktum at den kristne menighet også i dag er 

åndelig teologisk størrelse, en levende organisme, og det faktum at 

menigheten også er en historisk- og sosiologisk størrelse, en organisasjon, 
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som har fått sin form og sin struktur preget av den tid den har blitt til i og som 

den lever i?  På sett og vis har vi vel foregrepet svaret på dette spørsmålet noe 

i innledningen til kapitlet, der vi fremmer påstanden om at det er 

organisasjonsperspektivet som er blitt den dominerende menighets- og 

virksomhetstenkning i mange menigheter i dag.  Det vi har kalt organisme-

perspektivet trenges dermed i bakgrunnen og får liten innflytelse på 

menighetsteologi og virksomhetsforståelse.  Dette er en beskrivelse av dagens 

situasjon som mange av oss kjenner oss igjen i, men som det også kan være 

forskjellige syn på.  Uansett skylder vi å drøfte mer prinsipielt forholdet 

mellom det vi har kalt organismeperspektivet og organisasjonsperspektivet.  

Men siden vi her har talt mye om menigheten som organisme, skylder vi også 

å si noen ord om menigheten som historisk-sosiologisk størrelse, som en 

organisasjon eller institusjon som er historisk betinget. 

La oss først ta med oss noen historiske betraktninger: I Det nye testamentet 

framstår menigheten helt klart som en ordnet organisatorisk størrelse.  

Allerede det i greske ordet, ekklesia, som vi oversetter med menighet/kirke, 

ligger et ordnende element. Ordet ekklesia betyr egentlig å kalle ut, eller 

utkalt.  I dette ligger at menigheten består av en samling mennesker som har 

kommet sammen av en helt bestemt hensikt.  Jesus samlet, som vi vet, disipler 

rundt seg som han underviser og som han gir bestemte oppgaver.  Også dette 

et tidlig tegn på ordning, organisering.  Det samme gjelder handlinger som 

dåp og nattverdfeiring.  Endelig ser vi at menighetene i nytestamentlig tid får 

sine egne ledere med ansvar innenfor lære/undervisning, omsorg og misjon.  

Allerede i NT ser vi at det ved siden av den karismatiske struktur med 

nådegaver og Åndsgaver som funksjoner og tjenester på menigheten, fantes 

en mer institusjonell tjenesteordning, der eldste-tjeneste og forstander-

oppgaver utgjorde strukturen.   

I etter-apostolisk tid ser vi at den institusjonaliserende utviklingen av 

kirken skyter fart.  Embets- og tjenestestrukturen bygges ut og biskopene får 

større makt.  Det er vanlig å ha to forskjellige vurderingsmåter av det som 

skjedde i denne overgangen fra nytestamentlig til etter-apostolisk tid.  Enten 

legger en vekt på kontinuiteten, på en slik måte at praksis i etter-apostolisk tid 

blir en ufrakommelig videreføring av elementer i urkristendommen, eller man 

legger vekt på at menigheten i etter-apostolisk tid skal ha gått inn i en forfalls-

prosess.  Kirken skal ha utviklet seg i katolsk retning, noe som innebærer økt 

sakramentalisering, gjerne på bekostning av det personlige element i 

kristentroen.  Den økte embetsorienteringen har vi allerede vært inne på, og 

denne innebærer en utvikling på bekostning av den frie karismatikk, som man 
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igjen mener er noe av kjennetegnet nytestamentlig og særlig paulinsk 

menighetsforståelse. 

Rett vurdering av utviklingen fra nytestamentlig til etter-apostolisk 

menighetsliv og menighetspraksis ligger antakelig et sted midt imellom 

forfallsteoriene og kontinuitetstenkningen.  Det er helt klart at det er snakk 

om en kontinuitet.  Men kontinuiteten ligger ikke nødvendigvis i verken i ytre 

ordninger eller i en bestemt læreform.  Nei, kontinuiteten ligger i at 

mennesker under skiftende kirkelige forhold helt fra aposteltiden av ved 

Ordet og Ånden har fått del i det samme Kristusliv og den samme livskraft 

som de første kristne fikk del i. 

Ser vi på kirkelandskapet i dag, ser vi en høyst variert flora av ulike 

menighets- og virksomhetsformer, ledelsesstrukturer og ulike utgaver av 

kirke- og menighetsordninger.  Noen er det vi kaller episkopale, andre pres-

byterianske eller synodale og atter andre er kongregasjonalistiske i sin 

struktur og i sin forståelse av hvordan menigheten skal organiseres.  Noen er 

det vi vil kalle autoritære, mens andre er mer demokratiske i sin ordning.  

Noen er ganske faste i sin form, mens andre legger stor vekt på frihet i 

formene.  Men felles for dem alle er at de ønsker å begrunne sin kirke- eller 

menighetsordning ut fra Det nye testamentet, dvs. at de vil være bibelske.   

Felles for alle utgaver av kirkelige organisasjonsformer og strukturer er 

også at de i stor grad er historisk og sosiologisk betinget.  Ingen av dem kan 

hente sine strukturer og former direkte ut av Det nye testamentet, selv om det 

finnes dem som mener at dette går an.  Endelig kan vi si at de alle har felles 

problematikken som vi i dette kapitlet baler med, om forholdet mellom den 

åndelig-teologiske og historisk-sosiologiske dimensjon ved den kristne 

menighet.  Her finnes det også forskjellige måter å vurdere saken på. 

 

C.  Ulike forståelsesmodeller 

 

1.  Harmoni-modellen 

Først noen ord om det vi kan kalle «harmoni-modellen», som ser menigheten 

som organisme og som organisasjon som identiske størrelser.  Man forsøker 

her ikke å problematisere forholdet mellom menigheten som åndelig-

teologisk og historisk-sosiologisk størrelse.  Man sier gjerne at det ikke går 

an å sette opp mot hverandre kirkens ytterside og dens innerside, (Baasland 

1993:190).  Sett i forhold til den historiske utvikling og overgangen fra 

nytestamentlig til etter-apostolisk tid, vil man med denne forståelsesmodellen 

legge stor vekt på den ubrutte kontinuitet mellom den kirke som etterhvert 

utviklet seg og urkristendommen.   
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Det er også interessant å merke seg at i denne forståelsesmodellen blir 

kirkens strukturer og institusjonelle former rettferdiggjort enten som kirkerett 

eller som adiaforon.  Det første er tilfelle innenfor katolsk og mer høykirkelig 

tradisjon, mens det siste har vært vanlig for eksempel i norsk folkekirkelig 

lutherdom.  Ifølge tradisjonell lutherske forståelse er ordningsspørsmål, ut 

over det som kreves for at evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet 

rett, praktiske ordningsspørsmål som man ikke behøver å gi en direkte bibelsk 

begrunnelse.  Uansett standpunkt her, ender man opp med å ikke prob-

lematisere forholdet mellom menighetens ytre strukturside i forhold til dens 

organiske vesen.  Videre er det nok slik at begrepet «fornyelse», som vi 

bevisst bruker på menighetsnivå (og ikke bare på personlig plan) i denne 

boken, i denne forståelsesmodellen nok blir noe fremmed. Begrepet 

«reformere» er nok heller vanlig, og da brukt om forandring og nyinnsatser i 

menighetens- eller kirkens liv sett i forhold til tidens krav og behov, - og ikke 

sett i forhold til behov for fornyelse og forandring av strukturer og former 

som springer ut av organismens egne livsytringer. 

 

2.  Konflikt-modellen 

Så til en helt annen modell for tilretteleggingen av forholdet mellom 

menigheten som organisme og organisasjon; nemlig det vi kan kalle 

«konfliktmodellen».  Stikkordet konflikt beskriver her hvordan man ser på 

menighetens- eller kirkens dobbeltsidighet.  Konflikt-perspektivet er spesielt 

aktuelt dersom vi ser på forståelsesmodellens vurdering av den kristne 

menighets historiske utvikling fra urkirken av.  For å begrunne dette synet, 

har man virkelig behov for den tidligere omtalte forfallsteori.  Den etter-

apostoliske kirkelige utvikling i retning av sakramentalisme og katolisisme, 

representerer nemlig, mener man, ikke bare et forfall sett i forhold til 

urkristendommens liv og kraft, men også et brudd med «det opprinnelige».  

Man har derfor behov for å både å bygge opp en ny kontinuitetslinje tilbake 

til nytestamentlig tid og for å identifisere seg i lære og praksis med de nytesta-

mentlige menighetene.  Dette kan man si ligger i hele reformasjonsverket på 

1500-tallet, men her er det viktig å skille mellom den mer moderate og den 

radikale reformasjon.  I den mer moderate reformasjon, der for eksempel den 

lutherske bevegelse må plasseres, var hensikten ikke å bryte med den nytesta-

mentlige og oldkirkelige kirkelige tradisjon, men tvert imot å reformere, 

forandre, eller gjøre noe med det forfall som hadde skjedd i kirken.  

Stikkordene «Skriften alene» og «troen alene» indikerer hva disse mer 

moderate reformatorer var viktig å identifisere seg med i forhold til 

nytestamentlig kristendom.   
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 I det som er blitt karakterisert som «den radikale reformasjon» der 

døperbevegelsen, kongregasjonalistene og andre friere retninger kan 

plasseres, forkastet man derimot den kirkelige tradisjon.  Man ville ikke bare 

reformere kirken, men bryte med den, fordi den ikke lenger ble betraktet som 

Guds sanne menighet.  Viktig i denne sammenheng ble da å finne en ny 

kontinuitets- eller identitetslinje tilbake til nytestamentlig menighetsliv.  

Bibelsk, eller baptistisk dåp, er en slik linje.  Det samme er den såkalte 

«bibelske menighetsordning», der tilstrebet ordningsmessig likhet med de 

nytestamentlige forsamlingene skal være kjennetegnet på menighetens 

bibelske identitet.  Åndsdåp og nådegaver (spesielt tungetale, profeti og 

helbredelse), er også for noen blitt kjennetegn på fungerende nytestamentlig 

menighetsliv.  De siste årene har vi også sett forkynnelse og teologi som går 

ut på at det i dag skjer en gjenopprettelse av menigheten og ikke minst av de 

nytestamentlige «åndelige» embeter som Paulus omtaler i Ef. 4,11.  Gud 

restaurerer sin menighet i dag, sies det.  (Jf. Walker: 1985:17-136, Edvardsen 

1978:7-37)   

Historiesynet som vi aner bak den radikale reformasjonstenkning og bak 

nevnte gjenopprettelses- eller restaurasjonsteologi, går altså ut på vektlegging 

av det forfall som skjedde i kirken i etter-apostolisk tid.  Med dette startet en 

nedgangstid, åndelig talt, for kirken - som nådde bunnivå i det vi kaller 

middelalderen (600-1500 tallet).  «Oppgangstidene» startet med reforma-

sjonen fra 1500 tallet, ifølge dette historiesynet.  På vegen oppover kan den 

nyere tids kirkesamfunn og vekkelsesretninger plasseres etter deres historiske 

framkomst.  Kongregasjonalistkirkene, baptistkirkene, metodistkirkene, 

Brødrebevegelsen, Frelsesarmeen, Pinsebevegelsen, den karismatiske 

bevegelse, og andre – kan her plasseres på rekke og rad.  Det hele peker fram 

til en tid da hele Guds menighet er restaurert og gjenopprettet og da de av 

Ånden gitte embeter fungerer på en ny måte.  I det som her er sagt om 

historieforståelsen som er innebygget i denne konflikt-modellen, ser vi også 

konturene av fornyelsestenkningen.  Den fornyelse Guds menighetet lokalt 

og globalt trenger i dag, består stort sett i at historiske og etablerte 

kirkesamfunn og menigheter forkastes og at man kaster seg med på «det nye» 

Gud gjør i vår tid.  

 Nevnte historiesyn, med det påfølgende syn på fornyelse som 

gjenopprettelse, er selvfølgelig like problematisk som den nesegruse 

idealisering av den tradisjonelle kirkelige utvikling fra oldkirken av, der 

middelalderens kristne enhetskultur ikke betyr bunnivå i en forfallsutvikling, 

men tvert imot toppnivå av kristen påvirkning av menneske og samfunn.  Den 

kristne menighets historie i verden fra har nok helt fra starten av ganske 
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mange både bølgedaler og svinger. Men det særegne har vært, som vi tidligere 

har påpekt, at Ordet og Ånden har gjort sin gjerning i menneskehjerter, 

menigheter og kirker i medgang og trengsel, i forfallstider og i 

gjenreisningstider for den kristne menighet.  I det bibelske historie- og 

endetidssyn er det framgang, seier for evangeliet – og trengsel – har gått hånd 

i hånd helt fra nytestamentlig tid og til dagen for Jesu gjenkomst da alt skal 

gjenreises, jf. Apg 3,20-21.   

  Skal vi ut over det som er sagt, våge oss på en liten kritisk vurdering av 

det vi her har kalt harmonimodellen og konfliktmodellen, kan det virke som 

disse to er rake motsetninger. Og det er de også i utgangspunktet.  Den ene 

opphever stort sett menighetens dobbeltsidighet ved at man ikke ønsker å 

problematisere forholdet mellom demensjonene, mens den andre dyrker 

organisme-dimensjonen på en slik måte at organisasjons- eller struktursiden 

uttydeliggjøres.  Og denne utydeliggjøringen vil antakelig være til stede helt 

til man oppdager at det som skjedde i det man forkastet historiske og 

tradisjonelle strukturer, var at man fikk nye historisk betingede strukturer og 

ordninger.  Dette nye mente man riktig nok var mer i samsvar med forståelsen 

av menigheten som levende og Åndsskapt organisme, og man overså i det 

lengste at disse nye og mer «åndelige» ordninger og strukturer i sitt vesen var 

like menneskelige og historisk betingede som de man forkastet.   Felles for 

begge forståelsesmodellene er at de ikke makter å skille og å holde sammen 

menighetens eller kirkens dobbelsidighet som åndelig organisme og 

menneskelig organisasjon på riktig måte.  Utfordringen må derfor bli å 

utforme en forståelsesmodell der det er nettopp dette som er hovedsaken. 

 

3.  Tilpasningsmodellen 

Denne bokens grunnleggende syn på menigheten er at den er en levende 

organisme som Åndens tempel og Kristi kropp, og den har en organisasjon, 

eller kanskje rettere – forskjellige organisasjonsformer, som igjen er historisk 

betinget, (jf. Pernveden 78:188). Kirken/menigheten har altså det vi kan kalle 

en dobbel eksistensform, men ikke et dobbelt vesen.  Teologen Emil Brunner, 

som vi har sitert innledningsvis i dette kapitlet, må gis rett i at kirken som 

Kristi kropp ikke er noen institusjon og at den derfor ikke har noe som helst 

institusjonelt preg, (Brunner 1951:13).  Organismen er saken, det som det hele 

dreier seg om. Organisasjonen er innpakningen.  Menigheten som organisme 

er skapt av Ånden og eier derfor guddommelig liv og den kan best beskrives 

ved hjelp av de metaforer og bilder som vi har sett at Nytestamentet bruker i 

sin beskrivelse av denne spesielle åndsvirkelighet.  Organisasjonen og 

ordningene er de former dette livet tar når det skal leves i denne verden.  Som 
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levende organisme er menigheten tidløs og evig, som organisasjon er den 

historisk betinget og tidsbegrenset.  Som organisme trenger ikke menigheten 

noen organisasjon for å være til, men fordi menigheten eksisterer i denne 

verden, har den en organisasjon.  Derfor finnes det heller ikke noen kristen 

menighet som bare er organisasjon, for er den bare organisasjon, er den 

nemlig ikke en kristen menighet, men bare en menneskelig forening. 

 Vi ser altså klart at menigheten som åndelig-teologisk og som historisk-

sosiologisk størrelse henger intimt og uatskillelig sammen, men samtidig ser 

vi at menigheten som organisme og som organisasjon kan være to forskjellige 

ting, eller at de bør betraktes i to forskjellige perspektiver.  Det er derfor viktig 

at vi også skiller mellom disse perspektivene på riktig måte.  Hovedsaken for 

oss her er å få fram at organisasjonen, strukturene og formene må tilpasses 

det liv som menigheten som Kristi kropp og Åndens tempel har.  Historien er 

nemlig full av eksempler på at man ikke har vært villig til å fornye og forandre 

strukturer og former etter Åndslivets vekst og utvikling i menigheten/kirken. 

Resultatet kan da bli det vi i denne boken har beskrevet som en 

fangenskapstilværelse menigheten kan komme i dersom den må leve i 

strukturer og former som ikke er i overensstemmelse med menighetskroppens 

liv og de ytringer dette liv gir seg.  Situasjonen kan også bli at Ånden gjøres 

til en flyktning i sitt eget tempel, slik vi talte om i forrige kapittel.  

Organisasjonen, strukturene og formene må derfor alltid tilpasses 

organismens liv.  Organismen må alltid ha førsteprioritet, for det er den som 

er selve saken. 

 

D.  Organismeteologiens konsekvenser for ordningsspørsmål 

 

Et sentralt spørsmål på denne bakgrunn må da bli: Hva er det som er normativt 

i Skriftens framstilling eller lære om menigheten som en levende organisme 

og som får konsekvenser for hvordan menighetsordningen eller dagens organ-

isasjonsform bør være eller kanskje – ikke bør være?  Med andre ord: Hvilke 

praktiske konsekvenser får det for menighetsordning, organisasjonsformer og 

strukturer at menigheten er en levende organisme, Kristi kropp og Åndens 

tempel?  La oss med utgangspunkt i den foregående gjennomgang av det 

bibelske materialet trekke noen linjer fra Bibelens lære om menigheten som 

en levende organisme til konsekvensene dette bør få for vår forståelse av 

ordningsspørsmål i dag.   

(1)  Med bakgrunn i det faktum at den kristne menighet er et legeme der 

det enkelte lem faktisk er podet inn i legemet (jf. Rom 11,17) som en Guds 

suverene handling ved Ånden, må troen på Kristus og dåpen til Kristus være 
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den grunnleggende «ordning» for enhver menighet.  Tro og dåp ser nemlig ut 

til å være konstituerende for hva som gjør forsamlingen til en kristen 

menighet, et legeme, Apg 2,38; 1 Kor 12,13.  Når det gjelder den klassiske 

diskusjonen om barnedåp eller såkalt voksendåp, er det grunn til å si med 

teologen Nils Alstrup Dahl: «Ut fra N.T. må en sette spørsmålstegn både ved 

praktisering av barnedåp, hvor barna virkelig ikke blir ført inn i menigheten, 

og ved praktisering av voksendåp, hvor «menighetsbarn» blir døpt på et mer 

eller mindre vilkårlig fastsatt tidspunkt.» (Dahl 1970:436).  Uansett 

praktisering av dåpsformer, må altså hovedsaken være å fastholde at troen på 

Kristus og dåpen til Kristus er en i Nytestamentet beskrevne «innlemmelses-

ordning» i den kristne menighet.    

    (2)  Videre kan vi si, med utgangspunkt i NTs beskrivelse av menigheten 

som kropp og lemmenes plassering og funksjon på legemet, at det i denne 

beskrivelse ligger normer og prinsipper for hvordan det er riktig å ordne 

fellesskapet i menigheten.  (a)  Det første som det i denne sammenheng må 

understrekes er at i den kristne menighet har alle med-lemmer like stor verdi.  

«Her er ikke jøde eller greker, trell eller fri, mann eller kvinne», sier apostelen 

(Gal 3,28).  I den kristne menighet skal ingen bli, eller føle seg utelukket fordi 

vedkommende står for bestemte meninger, eller om han eller hun mangler 

spesielle nådegaver eller opplevelser.  Nei, frelsens nåde og troen på Kristus 

sidestiller og likestiller alle lemmene som har del i det samme kropp.  

Nattverden er gitt menigheten nettopp for å synliggjøre og konkretisere dette 

nådens fellesskap av frelste syndere i Kristi legeme. 

(a) Videre gir det kristne fellesskap seg konkret uttrykk i lokale 

forsamlinger av Kristustroende. Menigheten er nemlig i sin form en lokal 

menighet dvs. en forsamling av mennesker som møtes i tro og tilbedelse.  Vi 

har sett i det bibelmaterialet som tidligere er hentet fram, at den lokale 

ekklesia er det konkrete uttrykk i denne verden for den universale ekklesia.  

Begge størrelsene kalles i Det nye testamentet Kristi kropp.  Uansett om man 

i dag er kongregasjonalist, og gir ordningsmessig prioritet til den lokale 

menighet, eller man betoner det større kirkefellesskapet, må det være riktig i 

en teologi og en strategi for menigheten å vektlegge den lokale forsamling av 

Kristustroende.  Det bør nemlig tydeliggjøres og synliggjøres at ethvert 

Kristustroende menneske, ethvert lem på Kristi legeme, tilhører en lokal 

kristen forsamling. 

(c) Endelig må det sies om den ordning som etableres rundt det fellesskap 

som finnes i menigheten, at det må ivareta den enkeltes rett og mulighet til å 

tjene med sin nådegave.  Nådegavene og tjenestene er riktig nok forskjellige, 

men de skal av den grunn ikke benyttes til å rangere noen som mer viktig og 
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verdig enn andre i det tjenestefellesskap som finnes i Kristi legeme.  Enhver 

nådegave er som legemsfunksjon er i prinsippet like viktig som alle andre, 

også på den måten at enhver har rett til å få rom til å tjene med sin nådegave.  

Derfor må enhver ordning eller virksomhet som setter begrensninger på 

menneskers mulighet til å tjene med sin gave i menighetssammenheng, bli 

satt under kritisk og bibelsk søkelys! 

(3)  Med utgangspunkt i bibelmaterialets tale om Kristus som hode for 

menigheten og om Den Hellige Ånds «ledelsesfunksjon» i menighetslegemet, 

må vi kunne si at det må være en styrings- og ledelsesordning i menigheten 

som ivaretar behovet for at menigheten blir styrt og ledet i pakt med Kristi 

evige vilje for menigheten slik denne kommer til syne i Guds ord og Åndens 

aktuelle tale til menigheten i dag.  Målt opp mot denne standard, vil ethvert 

menneskelig system for styring og ledelse falle gjennom.  Dette gjelder hele 

spekteret fra det ytterliggående demokratiske system til det såkalte teokratiet.  

Å sementere et bestemt organisatorisk orientert styrings- og ledelsessystem 

som mer bibelsk enn andre, gir heller ikke mening.  Om vi i dag kaller de som 

har et spesielt lederansvar i menigheten eldste (som i Nytestamentet), 

styremedlemmer, eller noe annet, gir dette ingen garanti for at vi er bibelske 

på dette punkt.  En person som får lederansvar i Guds menighet har heller 

ingen garanti i et bestemt organisatorisk styringssystem for at Kristi vilje ved 

Ordet og Ånden blir utført i menigheten.  Her er det nemlig bare en ting som 

teller: I åpenhet for Åndens innflytelsesgjerning i dag å innordne seg i Kristi 

legeme under den autoritet som Kristus er som hode for sitt legeme. 

Vi ser i Nytestamentet også at det finnes en nær sammenheng mellom 

ledelsesfunksjon og lærefunksjon i menigheten, se for eksempel 1 Tim 5,17 

som taler om eldste som spesielt «arbeider med forkynnelse og 

undervisning».  Den bibelske lære og danner nemlig basis for hvordan menig-

heten ledes.  Å lede en menighet uten lære – er derfor bibelsk forstått en 

umulighet.  Ledelsesspørsmålet i den kristne menighet er derfor ikke et rent 

organisatorisk eller teknisk spørsmål.  Nei, det er et åndelig spørsmål, som 

har med menighetens vesen og bibelske basis å gjøre.  I enhver menighet skal 

det derfor finnes et lederskap som har det øverste ansvar for at menigheten 

ledes i samsvar med Bibelens ord og den sunne lære.    

(4)  Med utgangspunkt i organismeteologiens tale om den omsorg som 

Kristus har for sin egen kropp – og med utgangspunkt i den viten Jesus har 

om tilstanden i sin egen kropp, bør det og skal det finnes en omsorgsordning 

i menigheten som gjenspeiler Jesu egne omsorg og kjærlighet for sin 

menighet.  Her skal alle nådegaver av diakonal art finne sin plass og komme 

til utfoldelse.  Ja, i den første menighet var denne delen av menigheten så 
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viktig at den ble institusjonalisert i diakonitjenesten.  Kirker og menigheter 

har gjort det samme gjennom århundrer, og enhver menighet som i dag ønsker 

å etterleve den bibelske menighetsteologi, vil gjøre det samme. 

(5)  Med utgangspunkt i Skriftens tale om Kristi kropp som sendt til verden 

for å inkludere mennesker i det frelsesgivende fellesskap, er det viktig å 

understreke at menigheten må ordne seg slik at forkynnelsen, proklamasjonen 

av evangeliet sikres.  Evangeliet er nemlig et budskap for verden, for alle 

mennesker.  Menighetens primæroppdrag er å gi evangeliet til verden.  

Svikter menigheten på dette punkt, svikter den sitt vesen og sitt gudgitte 

oppdrag.  Når evangeliet forkynnes, kalles nemlig mennesker sammen som 

ekklesia – som menighet.  Der evangeliet forkynnes, skapes det også et skille 

mellom dem som tror evangeliets ord og blir frelst – og dem som avviser 

budskapet.  Og selv om skillet mellom Guds menighet og verden kan være 

vanskelig å se noen ganger, skal menigheten ordnes slik at dette skillet 

eksisterer.  

(6)  Da er vi også over på det vi her vil trekke fram som den siste 

ordningsmessige konsekvens av Bibelens tale om menigheten som en 

organisme.  Vi har nemlig også sett at samtidig som menigheten er åpen og 

inkluderende i forhold til verden, er den adskilt fra verden fordi den er noe 

helt annet enn alle andre sammenlignbare størrelser i denne verden.  Det er 

med bakgrunn i dette viktig å framheve at det finnes en rettslig dimensjon i 

menighetens ordning.  Det vi i dag gjerne kaller «menighetstukten» har 

nemlig sin bakgrunn og begrunnelse i menighetens vesen som Guds hellige 

tempel og Kristi legeme.  I dette tempel og i dette legeme tåles nemlig ikke 

synd som ikke blir bekjent eller som ikke blir gjort opp.  Derfor har 

menigheten rett til å ikke bare si et «ja» til mennesker som tar imot evangeliets 

ord om frelse for syndere, men også et «nei» til syndere som ikke vil leve 

etter den «rett» og den Ånd som råder i Kristi legeme og Åndens tempel, jf. 

Matt 18,15-20; 1 Kor 5,1; 1 Tim 1,20; 1 Joh 2,18-23.  

 

E.  Menighetsfornyelse i lys av tilpasningsmodellen 

 

1. Former tilpasset organismens liv 

Så over til en den noe mindre prinsipielle og den mer praktisk side av det vi 

drøfter her: Organisasjonen og formene må ikke bare tilpasses organismens 

liv og livsytringer, men også den historiske og kulturelle «setting».  Noe av 

det unike med det liv som gis i Kristi menighet er at det er det samme Åndens 

liv og den samme Guds kraft til alle tider i kirkens historie og over alt på den 

vide jord; i alle raser, i alle kulturer, i alle sosiale sammenhenger, for alle 
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mennesker.  Men dette liv gis forskjellige former til ulike tider i historien og 

i ulike rasemessige og kulturelle sammenhenger.  Når det gjelder 

organiseringsformer og strukturer, er derfor vanskelig å kanonisere en 

bestemt ordning eller struktur som «den bibelske» eller som en allmenn 

kirkerett.  

Utfordringen ligger derfor ikke i å bruke tid og krefter på å finne bibelske 

argumenter til forsvar for bestemte organiserings- og virksomhetsformer i 

Guds menighet, men heller å tenke organisasjon og struktur tidsaktuelt både 

«innadvendt» og «utadvendt».  Den innadvendte delen består i å stille 

spørsmålet: Tjener den organisasjonsform og de strukturer vi har i dag 

organismens liv og behov for livsrom, eller skaper ordningene våre hindringer 

for livet og Åndens livsytringer?  Den utadvendte delen består i å stille spørs-

målet: Hvilke organisasjonsformer og strukturer er det i dag som best kan 

tjene menigheten i dens oppdrag i verden i dag.  Når det gjelder det sistnevnte, 

er det helt klart at man må tenke ordninger og organisasjons- og virksomhets-

former sammen med de sosiologiske og kulturelle faktorer som til enhver tid 

påvirker den kristne menighet og dens virksomhet. 

Begrepet «fornyelse» kan ut fra dette tilpasningsperspektivet sees i lys av 

menighetens dobbeltsidige eksistensform.  Sett i lys av menigheten som 

organismevirkelighet, blir poenget med menighetsfornyelsen i dag at vi 

faktisk makter å hente fram meningsinnholdet i det Nytestamentet taler om 

når det gjelder menigheten som Kristi kropp og Åndens tempel.  Vi snakker 

om å oppdage, kanskje gjenoppdage, en stor bibelsk sannhet om menigheten.  

Vi snakker også om at menigheten som bibelsk organisk åndsrealitet må få 

en mulighet til å bli virkeliggjort i vår tid, i våre liv og i vårt fellesskap.  

Nettopp denne oppdagelse med påfølgende iver for å realisere en bibelsk 

menighetstanke, finner vi nok som drivkraft og dynamikk bak mange nye 

menighetsdannelser i vår tid.  Her er det nemlig menigheten som Åndsskapt 

organisme som er idealet som man ønsker både å oppleve og etterleve.  

Gledelig er det også å se at det innenfor mer tradisjonelle kirkelighet i dag 

finnes en fornyet og økende interesse for denne siden av menigheten.  Både 

teologer og kirkeledere synes å fatte ny interesse for den genuint bibelske 

menighetsteologi.  

Det vi i dette kan er ane konturene av er en framtidig syntese av den mer 

organisatorisk orienterte menighetstenkningen og den mer organisk 

orienterte, (jf. Snyder 1983: 34ff.).  I dag kan vi i en del sammenhenger 

oppleve ganske stor avstand mellom disse to menighetsmodellene.  Den 

organisatorisk orienterte modellen legger vekt på programmer, organiserte 

aktiviteter, styre- og komitearbeid, kirkebygg, osv.   Den organisk orienterte 
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modellen legger vekt på relasjoner mellom mennesker, på Åndens gjerning 

og ledelse, nådegaver, osv.  I innledningen til dette kapitlet forsøkte vi å 

beskrive en aktuell konflikt mellom det vi kalte organismeperspektivet og 

organisasjonsperspektivet. Dette er en konflikt som vi har sett i noen tilfeller 

resulterer i menighetssplittelser, men som ikke er noe annet enn tragisk, da 

det jo ikke er snakk om prinsipielle lærespørsmål som gjør splittelse påkrevd 

og nødvendig.  Det som det er snakk om er betoningsforskjeller, som riktig-

nok kan ha ganske store praktiske konsekvenser.  Og selv om det kan ligge 

både forskjellig bibelbruk og historieforståelse bak praktiseringen av de ulike 

menighetsmodellene, bør det ikke finnes grunnlag på dette punkt til å splitte 

menigheter og kirkesamfunn.  

Behovet i framtida må derimot være arbeide for en tilnærming mellom 

disse to menighetsmodellene.   Og kan den organisatorisk og institusjonal-

istisk orienterte kirke- og menighetstenkningen fornyes av den bibelske 

organismeteologi om menigheten, og kan menighetsbyggere, som ivrer for 

gjenopplivelse av urmenighetens organiske liv i dag, akseptere at det de ivrer 

for like gjerne kan virkeliggjøres i gammel-etablerte strukturer som i ny-

etablerte, kan vi nok også kunne finne en tilnærming mellom de to menighets- 

eller kirkemodellene.   

Vi må imidlertid ikke underslå at bak en slik tilnærming som vi her snakker 

om, må ligge et valg vi har behov for å gjøre i våre menigheter og kirke-

samfunn i dag.  I mange år har vi nemlig i mange år hentet modellene for vår 

menighetsdrift fra organisasjonslivet, næringslivet og offentlig admin-

istrasjon.  Og tiden er nok moden for å spørre hva dette har gjort med vårt 

menighetssyn og vår virksomhetsforståelse.  Og tiden burde være inne for å 

vende seg til Bibelen for å finne nye forbilder og modeller.  

Vi taler altså om menighetsfornyelse i lys av tilpasningsmodellen, og vi 

taler om viktigheten og konsekvensene av å oppdage hva det innebærer for 

vår menighets- og virksomhetsforståelse i dag at menigheten er en levende 

organisme.  Som nok en praktisk konsekvens av en slik oppdagelse kan være 

at vi føler behov for en forkynnelse og undervisning om nådegavene og 

Åndsgavene forkynt og forstått innenfor et bibelsk menighetsparadigme.  

Med dette kunne vi også oppveie noe av skadevirkningene av en av en nokså 

ensidig individualistisk og karismatisk orientert opplevelsesteologi, som etter 

mer tjener forsvaret for en organisatorisk orientert menighetstenkning, enn 

fremmet av en bibelsk fundert menighetsdrift.  

Menighetsfornyelsen må, som vi har sett, alltid ta utgangspunkt i selve 

saken, i menighetens vesen som en levende Åndsskapt organisme.  Disse 

bibelske sannhetene om menigheten må oppdages, og gjenoppdages stadig, 
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for at de ikke skal bli borte i det menneskelige tankegods om Guds 

forsamling.  Det finnes nemlig i den bibelske menighetsteologi sprengstoff 

nok til å sprenge vekk og rydde unna alle falske forestillinger som måtte ha 

oppstått om hva menigheten er og ikke er i dag.  Tar vi praktiske konsekvenser 

av den bibelske organismeteologi, vil vi oppleve en dybdefornyelse av 

menigheten i dag! 

 

2.  Fornyelse som forandring   

Vi har sett på fenomenet fornyelse i lys av menigheten som en organisk 

åndsvirkelighet. Dersom vi ser på fenomenet fornyelse også i lys av det 

faktum at menigheten også er en historisk-sosiologisk virkelighet, blir 

perspektivet på fornyelsen – forandring.  Rammene, strukturene og formene 

bør nemlig verken kanoniseres eller konserveres.  De skal, som vi har sett, 

tilpasses og være tjenere for organismen.  Vi snakker her ikke om å forkaste 

verdifull tradisjon, men vi snakker om villighet til å endre former og 

strukturer som ikke lenger tjener menighetsorganismens livsutfoldelse i dag.   

Vi snakker heller ikke om ringakt for historien eller overfor mennesker som 

har bevart troen på «gamle tiders vekkelse».  Vi snakker heller ikke om 

manglende respekt for våre historiske røtter.  Men vi snakker om sindighet og 

evne til å skille klart mellom menigheten som hellig og uforanderlig Åndens 

skapning og virkelighet – og den samme menighetens menneskelige og 

foranderlige former og ordninger. 

Menighetsfornyelse har altså med vår vilje til å forandre menneskelige og 

historisk betingede strukturer og former å gjøre.  Forandring kan nemlig være 

livsnødvendig for menigheten av flere grunner: Er vi ikke villige til å forandre 

strukturer og former, kan vi risikere at disse på sikt blir «tepper» over 

menighetslivet som kveler livet og livsytringene slik vi har beskrevet dette i 

innledningskapitlet.  Dersom strukturer og former ikke forandres, kan vi 

nemlig risikere at de kanoniseres eller konserveres.  Begge deler er selv-

følgelig like galt.  Forandres ikke strukturer og former etter organismens og 

tidens behov, kan vi også risikere at menighetens oppdrag blir skadelidende.  

Det å fullføre det evangeliserings- og misjonsoppdrag som Herren har gitt 

oss, har nemlig også med spørsmålet å gjøre om våre strukturer og former er 

tjenlige for dette formål.  

De gamle sa: «Ecclesia semper reformanda» – kirken/menigheten må alltid 

fornyes.  Erkjennelsen av behovet den kristne menighet har for fornyelse og 

forandring, er nemlig like gammel som kirken selv.  Måtte vår menneskelig 

innebygde motstand mot forandring ikke frata oss viljen til å endre på det som 

skal og kan endres – for at menigheten skal oppleve fornyelse og vekst! 
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OPPGAVER TIL REFLEKSJON OG SAMTALE 

 

1. Hva kan vi lære av en vurdering av menighetens funksjonsdyktighet ut fra 

de perspektivene som vi i dette kapitlet ser menighetens virksomhet i; 

nemlig det organisatoriske og det organiske?   

 
2. Oppsummer og samtal om bokens framstilling av menighetslegemet sett i 

lys av det vi har kalt «innad-relasjonen» (menigheten som lemmer i 

samhandling), av «oppad-relasjonen» (Kristus som hode for legemet) og 

endelig «utad-relasjonen» (menighetslegemet som Guds sendelse til 

verden).  

 

3. Vurder om det kan få praktiske konsekvenser i synet på ditt eget kristenliv 

og din egen tjeneste i menigheten om du i sterkere grad betrakter deg som 

et lem på Kristi kropp, og ikke bare som et individuelt troende menneske. 

 

4. Drøft og vurder begrunnelsen boken gir for at menighetens organisa-

toriske, historisk betingede struktur alltid må tilpasses menighetens 

organiske struktur (jf. «tilpasnings-modellen»). 

 

5. Konkretiser og samtal om noen av de problemene vi kan støte på i 

forbindelse med at historisk betingede strukturer og former kan bli 

kanonisert og konservert slik at fornyelse og forandring hindres. 

 

6. Vurder og samtal om behovet for fornyelse og forandring i din menighet – 

ut fra visjonen om menigheten som et fungerende legeme.  
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Kapittel 3 

 

NÅDEGAVENE  
Menighetens fornyelse og vekst i lys av Bibelens lære om 

Åndens gaver 

 
Det er i dag et påtrengende behov for at åndelige nådegaver  

kan sees og bli forstått i sammenheng med menighetsstruktur, likesom i Det nye testamente.  Bibelsk forståelse av 

åndelige gaver er nødvendig for en bibelsk forståelse av menigheten.  Dette vil åpenbare hvorvidt vår struktur er 

basert på en karismatisk eller en institusjonalistisk modell.  

- - - At det legges vekt på Åndens gaver betyr en dynamisk menighetsstruktur med organisk liv.  Dette betyr en 

aktiv motstand mot verdslige organisasjonsmodeller for menighetsfellesskap.  En fellesskapsstruktur må basere 

seg på bibelske modeller, ikke på modeller fra industrien, fra undervisning eller offentlig administrasjon.  I mange 

tilfeller vil en riktig vekt på de åndelige gaver bety en fullstendig nytenkning når det gjelder menighetsstruktur. 

Howard A. Snyder 

 

If the charism of individual Christians were discovered and furthered and developed, what dynamic power, what 

life and movement there would be in such a community, such a Church.  

Hans Küng 

 

 

1.  DET AKTUELLE PERSPEKTIV:   

GUDGITTE GAVER TIL BESVÆR 

 

A.  Når gavene blir overflødiggjort 

Erkjennelsen av at den kristne menighet i sitt vesen primært er en spirituell 

og en organisk størrelse, bør være basis og fundament i enhver teologi eller 

strategi som ønsker å si noe bibelsk om fornyelse av menighetsliv i dag.  Som 

Åndens tempel og Kristi legeme er menigheten også en karismatisk størrelse.  

I dette ligger at menigheten fungerer som følge av at de gaver og tjenester 

som Herren av nåde og ved Ånden har lagt ned i sin menighet får fungere 

etter sitt vesen og etter sin hensikt.   

Nå viser det seg imidlertid at vi på dette punkt berører noe som det slett 

ikke har vært lett å komme overens med i den kristne menighets historie.  

Både i tolkning, vektlegging og praktisering av Åndsgavene, har kirke-

samfunn og menigheter gått forskjellige veier.  For den som har levd med det 

vi her har kalt «organisasjons-perspektivet» som den dominerende 

menighetsforståelse, har det vist seg at vi har fått problemer med å plassere 

nådegavene på riktig plass i menighetslivet.  Når Åndsgavene forkynnes og 

undervises for mennesker som i sin menighetstenkning noe ensidig fokuserer 
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på organisatoriske funksjoner og aktiviteter, skaper bibelsk nådegaveteologi 

ofte mer frustrasjon enn entusiasme og fornyede ideer om menighetens liv og 

drift.  I aktivitetsmenigheten er nemlig Åndsgavene ikke bare uvesentliggjort, 

men de er ofte overflødiggjort!  Saken er jo at organisasjons-aktivitetene 

greier vi å holde liv i uten spesielle guddommelige gaver og tjenester!  

I forlengelsen av dette må det også sies at mens Det nye testamentet helt 

klart taler om gavene i et bibelsk menighetsperspektiv, dvs. som lemmene på 

menighetslegemet, har vi i dag også lett for å individualisere forståelsen og 

bruken av gavene. Åndsgavene blir da først og fremst knyttet til den 

personlige utrustning til tjeneste.  Dette er selvfølgelig prisverdig, men det er 

absolutt et forkortet perspektiv på nådegavene!  Er det riktig ille, knyttes 

nådegavene ensidig til et personlig åndelig opplevelsesliv.  I det hele tatt står 

vi i den individualistisk orienterte vestlige tenkemåte i fare for å miste det 

genuine menighetsorienterte i vår forståelse av Åndsgavenes plass og rolle. 

Noen ganger har kan man også se at man holder på med en uvesentlig-

gjøringstaktikk når det er tale om Åndsgavene.  Man kan for eksempel 

uvesentlig-gjøre gavene ved å sette dem opp mot andre vesentlige bibelske 

anliggender som angår menigheten og kristenlivet.  Hvor ofte kan vi ikke høre 

om at det er kjærligheten som er viktigst, eller for den saks skyld at det er 

Åndens frukt vi først å fremst må etterstrebe.  Selvfølgelig er dette helt rett - 

og helt galt!  Det er rett at Åndens frukt, deriblant kjærligheten, er av 

livsavgjørende betydning.  Er kjærligheten borte, gagner gavene intet!  

Samtidig er det helt galt å sette Åndens frukt og Åndens gaver opp mot 

hverandre på nevnte måte for å uvesentliggjøre betydningen av den ene. 

 

B.  Innsnevringer i nådegaveforståelsen 

Men det finnes også andre grunner til at vi kan få problemer med å komme 

overens med den bibelske nådegaveteologi i dag.  En av disse er det 

ulykksalige skillet vi har innført mellom det såkalte lekfolket og en pastor- 

eller prestestand.  Uansett om det er en katolsk eller en reformatorisk utgave 

av denne tenkningen man tar utgangspunkt i, vil man ha store vanskeligheter 

for å komme til rette med en bibelsk teologi om gavene og tjenestene dersom 

et slikt kunstig skille opprettholdes. Fundamentet for den bibelske lære om 

gavene og tjenestene er ikke at disse gis på to ulike nivåer eller i to utgaver; 

en for såkalte lekfolk og en for prester eller pastorer. Nei, poenget i Det nye 

testamentet er at alle troende i utgangspunktet stilles likt i forhold til den 

utrustning Herren vil gi oss, men han gir oss forskjellige gaver etter de 

forskjellige oppgavene han ønsker å lede oss inn i.  Men heller ikke 
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oppgavene utføres på forskjellig nivå.  Nei, alt er ulike funksjoner på samme 

legeme. 

Det finnes også mer læremessig orienterte, skal vi kalle det 

«bortforklaringer» av gavenes plass og betydning i menighetens liv.  Noen 

har sagt at de ekstraordinære gavene som Skriften taler om opphørte i den 

første kristne tid, såkalt «dispensasjonalisme» eller tidshusholdningslære.  

Andre har innsnevret forståelsen av gavene til for eksempel å tale bare om de 

såkalte «ni overnaturlige» ut fra 1 Kor 12,7-11, men atter andre har talt om 

nådegaver som om alt av menneskelig aktivitetsutfoldelse i menighetens liv 

er nådegaver.  Felles for disse forståelsesmodellene er at man har problemer 

med tolkning og tilpasning av den bibelske nådegaveteologi i dag.     

Og så et fenomen som er av litt annen karakter, men som allikevel vitner 

sier noe om det problematiske området vi er inne på her.  Det finnes eksempler 

på at omtalen av nådegavene eller Åndsgavene som regel vært koplet på 

omtale av pinsevenner eller karismatikere, som også ofte forståes som litt 

«snåle» mennesker som vi nok skal ha med oss – og som kanskje til og med 

er fargeklatter i et ellers nokså grått og kjedelig kirkelig landskap.  Men 

nådegaver som Åndens åpenbaringskanaler eller som de skjulte ressurser, 

eller gavene som alternativ til eksisterende fastlåste strukturtenkning, hørt vi 

lite om i slike sammenhenger.  Mistenkeliggjøring av mennesker som ønsker 

å tjene med bestemte nådegaver hører også med i dette bildet.  Det samme 

gjør fryktholdningene overfor det som har med Åndens gaver å gjøre.  

Spesielt gjelder det gaver som på oss i dag virker fremmedartede. 

 

 

2.  DET BIBELSKE PERSPEKTIV:   

EN MENIGHET SOM PRIORITERER ÅNDENS GAVER 

 

Hvordan skal vi så komme til rette med Skriftens tale om nådegavene og 

tjenestene i den menighetssituasjon vi befinner oss i den enkelte av oss?  

Utvilsomt er H. Snyder inne på noe svært vesentlig i sitatet vi innledet kapitlet 

med.  Han taler om en aktiv motstand mot verdslige organisasjonsmodeller 

for menighetsfellesskap.  Dette innebærer aktiv motstand mot vår tids måte å 

tenke fellesskap og kristen virksomhet på.  Utfordringen er å adoptere den 

bibelske måte å tenke menighet og fellesskap på, og da har vi ingen annen 

veg å gå enn å prioritere Åndens gaver i vår menighetstenkning.   En riktig 

vekt på de åndelige gaver vil bety en fullstendig nytenkning når det gjelder 

menighetsstruktur, sier Snyder.   Han har antakeligvis rett, med det tillegg at 

dette også vil bety noe revolusjonerende for synet på min egen tjeneste og 
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min forståelse av min plass på menighetskroppen.  Vi må imidlertid tilstrebe 

en bibelsk sunn og riktig vektlegging av Åndens gaver i vår menighets-

tenkning og praksis.  Det finnes nemlig et bibelsk eksempel på en menighet 

som la vekt på gavene, men der dette førte til uorden og uro.  Derfor skriver 

Paulus til korinterne for å gi dem kunnskap om gavenes plass i menigheten, 

og for å formane dem i deres iver etter å bruke nådegavene om å søke gaver 

som oppbygger menigheten, jf.  1 Kor 14,12.  Ut over en formaning om å 

sette Jesu Kristi person og kjærligheten i sentrum, 1 Kor 2,2; 13,1ff., og 

formaninger om å omvende seg fra umoral og urenhet, 1 Kor kapittel 5, finner 

vi imidlertid ingen utsagn i dette brevet om at korinterne bør prioritere eller 

vektlegge noe annet i sitt menighetsbyggende arbeid enn Åndens gaver.  

Hva preger så en menighet som prioriterer Åndens gaver?  Vi skal her 

forsøke å belyse noen sider ved dette spørsmålet, og vi lar følgende påstander 

eller teser om saken lede oss i gjennomgangen: 

1) I en menighet som prioriterer Åndens gaver har alle (med)lemmene en 

eller flere nådegaver; dvs. alle er karismatikere.  

2) I en menighet som prioriterer Åndens gaver er det også atmosfære og 

miljø for oppdagelse og bruk av nådegaver.  

3) I en menighet som prioriterer Åndens gaver vil det stadig være behov 

for mer kunnskap om nådegavene og det Gud vil gi ved Ånden.  

4) I en menighet som prioriterer Åndens gaver er en menighet som har 

oppdaget hva den har fått og som vokser som følge av at nådegaver og 

tjenester fungerer.   

5) I en menighet som ønsker å prioritere Åndens gaver vil gavene og 

bruken av dem få betydning for hvordan menighetslivet organiseres og ledes.  

 Vi har tidligere i boken gjentatte ganger vært innom spørsmålet om hva 

nådegavene er og hva de betyr for menighetens liv i dag.  Tiden er nå inne for 

å systematisere og konkretisere en del av dette materialet.  Med utgangspunkt 

i det som er situasjonen i dagens menighetsliv, må vi forsøke også på dette 

feltet å hente kunnskap og inspirasjon i Det nye testamentets framstilling av 

gavenes plass og betydning i menighetslivet.  De mest sentrale tekstene som 

handler om Åndsgavenes plass og rolle i menigheten finner vi Rom 12, 1 Kor. 

7 og 12, Ef 4 og 1 Pet 4, tilsammen seks bibeltekster:  

 

Rom 12,4-6: 

Vi har ett legeme, men mange lemmer, og alle lemmene har forskjellige oppgaver.  

På samme måte er vi alle ett legeme i Kristus, men hver for oss er vi hverandres 

lemmer.  Vi har forskjellige nådegaver, alt etter den nåde Gud har gitt oss. 

 

1 Kor 7,7: 
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Jeg skulle ønske at alle var som jeg.  Men enhver har sin egen nådegave fra Gud, den 

ene slik, den andre slik. 

 

1 Kor 12,1-7:  

Når det gjelder Åndens gaver, brødre, vil jeg ikke la være å gi dere kunnskap om 

dem.  Dere vet at da dere var hedninger, ble dere revet med til de stumme avgudene 

og dratt hit og dit.  Men jeg sier dere at ingen som taler i Guds Ånd, kan si: 

«Forbannet er Jesus».  Og ingen kan si: «Jesus er Herre» uten i Den Hellige Ånd.  

Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.  Det er forskjellige 

tjenester, men Herren er den samme.  Det er forskjellige kraftige virkninger, men 

Gud er den samme, han som virker alt i alle.  Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne 

slik at det blir til gagn.  

 

1 Kor 12,28-31: 

Gud satte i kirken først noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, 

deretter mektige gjerninger, nådegaver til å helbrede, hjelpetjenester, 

styringsoppgaver, ulike slag tungetale.  Er vel alle apostler?  Er vel alle profeter eller 

lærere?  Gjør vel alle mektige gjerninger, har alle nådegaven til å helbrede?  Taler 

vel alle i tunger, eller tyder alle tungetale?  Streb etter de største nådegavene!  

 

Ef 4,7-13: 

Nåden er gitt hver enkelt av oss alt etter som Kristi Gave blir tilmålt.  Derfor står det: 

Han steg opp i det høye og bortførte fanger, til menneskene gav han gaver.  At han 

steg opp, må jo bety at han først var steget ned i jordens dyp.  Og han som steg ned, 

er den samme som steg opp over alle himler for å fylle alt.  Det er han som gav sine 

gaver.  Han satte noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til 

hyrder og lærere.  Han gjorde det for å utruste de hellige så de kan utføre sin tjeneste, 

og Kristi legeme kan bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds 

Sønn og i kjennskap til ham, og vi blir den modne mann, som har nådd sin fulle vekst 

og har fått hele Kristi fylde. 

 

1 Pet 4,10-11: 

Tjen hverandre, hver med den nådegave han har fått, som gode forvaltere over Guds 

mangfoldige nåde.  Den som taler, skal se til at han taler som Guds ord.  Og den som 

tjener, skal tjene med den styrke Gud gir.  Slik akal Gud i ett og alt bli æret, ved 

Jesus Kristus.  Ham tilhører herligheten og makten i all evighet!  Amen. 

 

A.  Når alle kristne blir karismatikere! 

Tekstene vi nettopp har sitert taler om svært viktige ting som har med gavenes 

plass og rolle i menighetens liv å gjøre. Alt vi skal se på understreker en stor 

og herlig sannhet: Ut fra Skriftens tale om nådegavene er det ikke som for 

noen som helst eksklusivitet - som om det skulle finnes en egen klasse kristne 
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som vi kunne kalle karismatikere, dvs. spesielt nådegaveutrustede mennesker.  

Nei, i bibelsk forstand er alle kristne, alle som er lemmer på Kristi legeme, 

utrustet med nådegaver til tjeneste!  Alle er dermed karismatikere!  Dette er 

da også bakgrunnen for at det vil være viktig for den enkelte av oss å oppdage 

hvilken nådegaveutrustning Herren har gitt oss.  Men ikke bare det, vi kan og 

skal også ifølge den apostoliske formaning søke om å få nye gaver til 

oppbyggelse av menigheten.  Vi skal straks se på både hvordan vi kan 

oppdage og hvordan vi kan søke nådegaver for menighetens utvikling og 

vekst, men først må vi få klarhet i hva Bibelen egentlig mener med nådegaver 

eller Åndens gaver. 

 

1.  Hva er en nådegave?  

I nådegavelitteraturen går man gjerne en av to veier når man søker etter en 

definisjon av nådegavene.  Enten gir man en definisjon som alminneliggjør 

gavene ved at man definerer inn i nådegavebegrepet det vi kan kalle naturlige 

evner som selvfølgelig også kan og skal brukes i Guds tjeneste, - eller man 

holder nådegaver og naturgaver definisjonsmessig fra hverandre.  Vår defini-

sjon følger sistnevnte tradisjon - av grunner vi straks skal oppgi.  Men først 

definisjonen som vi formulerer slik: En nådegave er den bibelske betegnelse 

på den utrustning Den hellige ånd av bare nåde gir til hver enkelt gjenfødt 

kristen for at hun eller han skal kunne tjene i menigheten som er Kristi 

legeme. 

Når en nådegave defineres som utrustning, er vi sikre på å få med et viktig 

anliggende angående gavene som Nytestamentet vektlegger, nemlig at 

gavene er gitt spesifikt av Ånden på forsoningens og nådens grunnlag.  I Det 

nye testamentet forstås altså ikke nådegavene som en slags åndelig foredling 

av naturgitte evner og talenter.  Riktignok er både Paulus og Peter svært åpne 

i sin bruk av begrepet nådegave slik at «enhver» har fått gaver til tjeneste og 

nådegavebegrepet ser ut til å bli brukt så vidt at så «ordinære» tjenester som 

det å gi av den en eier og gjestfrihet får plass i listene.  Ja, apostelen går så 

langt at han gir rom for å karakterisere både gift og utgift stand som en 

nådegave som kan brukes til tjeneste i Guds rike, jf.  1 Kor 7,7.  Men dette 

ordet kan ikke her forstås slik at det å leve i gift eller ugift stand automatisk 

gir oss en nådegave.  Det er hva både Herren og vi selv gjør med den 

livssituasjonen vi befinner oss i, som avgjør om den kan karakteriseres som 

en nådegave som er gitt oss av Herren og som derfor kan og skal brukes til 

tjeneste. 

Nok en grunn til at vi gir en noe smal og eksklusiv definisjon av 

nådegavene, er at Bibelen helt klart beskriver gavene som noe som er for 
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lemmer på Kristi legeme, dvs. av Ånden gjenfødte mennesker.  Alle 

mennesker kan nok på en eller annen måte med sitt liv «tjene Gud», men alle 

kan ikke tjene Gud på Åndens vis, jf. 2 Kor 3,8.  Gavene er altså en eksklusiv 

utrustning av lemmene på Kristi legeme til tjeneste som Ånden setter oss inn 

i og utruster oss for.  Men denne eksklusive utrustningen er for alle som av 

nåde hører til på legemet!  Her er det altså ingen eksklusivitet. 

De betegnelser eller navn Nytestamentet gir gavene, forteller også mye om 

nådegavenes vesen og karakter.  Vi finner tre forskjellige betegnelser, nemlig 

- som ordene lyder på gresk – charismata, pnevmatikos, og domata.  Charis-

mata er det mest vanlige ordet for åndelige gaver brukt av Paulus og av Peter, 

jf. for eksempel 1 Kor 12,4; 1 Pet 4,10.  Bokstavelig oversetter vi nåde-gave, 

eller en gave som er fritt og nådefullt gitt. Vi kan godt si at begrepet 

karakteriserer gavene ut fra mottakerens og brukerens synsvinkel.  Begrepet 

sier forøvrig mye om gavenes vesen og karakter.  Gavene gis både på nådens 

grunnlag og fritt av bare nåde.  Gavene skal altså gjenspeile nåden i alle dens 

fasetter.  Peter kaller nåden «mangfoldig», jf.  1 Pet 4,10.  Ordet mangfoldig, 

på gresk «poikilos», betyr nettopp å ha mange fasetter eller aspekter - eller å 

ha en rik mangfoldighet.  Dess flere nådegaver menigheten ser i bruk, jo mer 

ser den konkretisert av den rike og mangfoldige nåden den gjennom Jesu 

frelsesverk har fått del i. 

Pnevmatikos betyr bokstavelig åndelige ting eller som det er oversatt i vår 

norske Bibel – Åndens gaver, for eksempel 1 Kor 12,1.  På mange måter kan 

det være riktig å si at begrepet karakteriserer gavene ut fra giverens 

synsvinkel.  Det er Ånden som gir og utdeler, og de er preget av alt det Guds 

Ånd gir og formidler, til forskjell fra det som kommer fra mennesket eller 

andre kilder.  Det tredje begrepet som Nytestamentet bruker om nådegavene 

er domata, som rett og slett kan oversettes gave.  Det er dette ordet Paulus 

bruker i Ef 4,11ff.  Kanskje kan vi si at begrepet karakteriserer gavene fra 

menighetens synsvinkel.  «Han gav sine gaver», sier apostelen, og han gav 

dem til menigheten til utrustning, oppbyggelse og vekst.  

 

2.  Gavenes hensikt og formål 

Og da er vi over det vi kan kalle nådegavenes hensikt og formål – som også 

forteller mye om gavenes vesen og karakter.  Vi skal ta en rask oppsummering 

av noen viktige bibelske anliggender: Gavene beskrives framfor alt, som vi 

også tidligere har sett som lemfunksjoner på menighetslegemet, jf.  Rom 

12,4ff.; 1 Kor 12,4 ff.  I dette ligger framfor alt den lærdom for oss i dag at 

nådegavene er funksjoner som tilhører menigheten, og den individuelle 

nådegavebærer ikke har sin gave til «eget bruk».  Videre har vi sett at det er 
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et svært viktig element i den apostoliske undervisning om menigheten å 

understreke at gavene er gitt til oppbyggelse og vekst, jf.  1 Kor 14,1ff, Ef 

4,12ff.  Og ordet oppbyggelse må i denne sammenheng forstås på bibelsk-

ekklesiologisk bakgrunn og ikke pietistisk og individualistisk.  Det ser også 

ut til at noen nådegaver er viktigere enn andre med tanke på menighetens 

oppbyggelse og vekst, og disse er det derfor ekstra viktig å søke, sier 

apostelen, jf.  1 Kor 12,27-31. 

Paulus bruker også begrepet utrustning om nådegavenes formål og 

hensikt, jf.  Ef 4, 12.  Han gav sine gaver «for å utruste de hellige så de kan 

utføre sin tjeneste», sier han.  Ordet utruste kan lede tankene våre både til 

redskap vi trenger for å utføre en jobb, og til utstyr og våpen vi trenger i en 

kamp.  Begge bilder stemmer med sannheten om menigheten.  Den er både et 

byggverk vi er med å bygge (jf.  1 Kor 3,10ff.), og den står i en kamp der vi 

sannelig trenger det utstyr og de våpen Herren vil utruste oss med (jf.  Ef 4,10-

20).  Gavene er altså gitt menigheten til utrustning i menighetens tid, dvs. 

inntil Jesus kommer igjen, 1 Kor 1,8. 

Men gavene er ikke bare gitt for å utruste menigheten i tiden inntil Jesus 

kommer igjen, de er også gitt for å gi en forsmak på den tid som kommer.  

Paulus sier til korinterne at de hadde fått en rikdom på alle gaver, både tale 

og kunnskap, og de manglet ikke noen nådegave mens de ventet på at Jesus 

skulle åpenbare seg, jf.  1 Kor 1,5-8.  Det er her ikke snakk om en rikdom i 

form av fullkommen tale eller kunnskap, men kun en forsmak på det som vil 

komme.  Nådegavene rekker «stykkevis», som Paulus sier det i 1 Kor 13,9-

10, og de skal være der sammen med kjærligheten inntil det fullkomne 

kommer.  Ja, Ånden selv er jo gitt oss som pant og som forsmak på den 

Gudsfylde som skal komme i neste tidsalder, jf.  2 Kor 1,22; 5,5; Ef 1,14.  Det 

vi skal merke oss er at også dette som beskrives som forsmak og noe som kun 

er stykkevis, er en rikdom som menigheten er gitt og som den må bli klar 

over!  I Ef 4,13 taler apostelen som vi har sett om den oppbyggelse og vekst 

som gavene skal utvirke i menigheten.  Dette skal lede fram til, sier han, den 

fulle vekst og hele Kristi fylde.  Dette innebærer selvfølgelig at Kristusfylden 

som vi skal vokse fram og opp mot, også er noe vi får del i gjennom de gaver 

og tjenester som Herren ved Ånden har satt i menigheten.  Rikdommen Paulus 

snakker om i Korinterbrevet er altså intet mindre enn Kristusfylden som 

gavene gir oss del i. 

 

3.  Hva en nådegave ikke er! 

Vi har i det foregående forsøkt å klargjøre hva en nådegave er ut fra det 

bibelske materialet.  La oss også i denne sammenheng presisere hva en 
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nådegave ikke er, eller hva en nådegave ikke bør bli blandet sammen med.  

Det første vi skal understreke er at nådegaver ikke er det samme som 

naturgaver, dvs. alle de positive evner og muligheter som er lagt ned i 

mennesket fra Skaperens hånd.  Nådegavene gis av og ved Ånden til 

mennesker som får del i forsoningens nåde og konsekvenser.  Men det går 

ikke an å sette opp en skarp grense mellom nådegaver og naturutrustning.  

Ofte går dette i hverandre i en persons tjeneste.  Men det finnes også 

eksempler på fremtredende evner og muligheter som et menneske er gitt fra 

naturens side, ikke brukes spesielt som gave eller velsignelse for menigheten.  

Og motsatt finnes det mange eksempler på at mennesker bruker naturgitte 

evner og gaver til stor velsignelse i Gudsrike-sammenheng.  Vårt poeng her 

er at det kan være viktig å både skille og holde sammen naturgaver og 

nådegaver på rett måte. 

Videre er det riktig å si at Åndens gaver ikke er det samme som Åndens 

frukt.  Åndens frukt beskrives jo av Paulus som: Kjærlighet, glede, fred, 

overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse, 

Gal 5,22.  Åndens frukt er en normal og forventet konsekvens av kristen vekst 

og modning.  Nådegavene derimot, eksisterer ikke som en konsekvens av 

vekst og modning men som en gitt gave.  Men bruken av gavene kan i aller 

høyeste grad ha med åndelig modenhet å gjøre.  Mens Åndens gaver har med 

hva den kristne gjør, har Åndens frukt med hva han er å gjøre. I kapittel 13 i 

1 Korinterbrev blir det også klart av gavene er tidsbegrenset, de vil falle bort 

når det fullkomne kommer, mens frukten er evig, den vil vare. 

I den apostoliske undervisning blir det også klart at Åndens frukter er 

viktige for riktig og målrettet bruk av Åndens gaver.  Ja, apostelen sier at 

gaver uten frukt er verdiløs, 1 Kor 13,1ff.  Og for Korintermenigheten kan det 

ha vært dette som var problemet: Nok gaver, men for lite frukt.  Det er verdt 

å merke seg at hvert avsnitt hos apostelen Paulus som handler om gaver, står 

sammen med formaninger og utsagn om fruktens, spesielt kjærlighetens, 

betydning, jf.  1 Kor 12 som følges opp av det vi kaller «kjærlighetens 

høysang», kapittel 13.  I Rom 12 følges avsnittet som taler om nådegavene og 

menighetskroppen opp med formaningene om å vise oppriktig kjærlighet og 

at vi skal elske hverandre inderlig som søsken, Rom 12,9-10.  I Ef 4 taler 

Paulus å være tro mot sannheten i kjærlighet og om å bli bygget opp i 

kjærlighet, Ef 4,15-16, sammen med beskrivelsen av nådegavenes betydning 

for vekst i menigheten. 

Nådegaver er også noe annet enn det vi kan kalle kristent fellesansvar eller 

tjeneste som det er forventet at alle kristne deltar i.  Men det er grunn til å bli 

noe forvirret på dette punkt, da en del av de gavene og tjenestene som i 
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nådegavelistene beskriver som nådegaver, også i høyeste grad er noe alle 

kristne har del i.  Som eksempler kan nevnes; tro, gjestfrihet, givertjeneste, 

gjøre barmhjertighet.  Men, som vi tidligere har kommentert, er det klart at 

det å leve i gift og ugift stand, jf.  1 Kor 7,7, ikke automatisk tilsier at den 

livssituasjon vi måtte befinne oss i skal beskrives som en nådegave som er 

gitt oss til tjeneste, vil det også være rett å betrakte tro, gjestfrihet og giver- 

og barmhjertighetstjeneste og annet som nådegaver når det ble åpenbart at 

Herren brukte noe av dette i et menneskes liv på en helt spesiell måte til 

fremme av sitt rike.   Og for å ta et annet eksempel: Bønn er helt klart både 

en gave og en oppgave for alle kristne, men samtidig kan det være grunnlag 

for å si at noen kristne har bønnen som en spesiell nådegave-tjeneste, jf.  

Wagner 1979:74f.  

Videre kan det være både viktig og betimelig å minne om at nådegaver er 

noe annet enn det vi i dag kan karakterisere som roller eller stillinger som 

også finnes i menigheten.  Å være formann i et menighetsstyre, å være eldste, 

å være søndagsskolelærer, å være organist eller musikkleder - eller for den 

saks skyld å være pastor eller prest, bør ikke oppfattes som nådegaver som er 

gitt menigheten, men som det det er – nemlig roller og stillinger som er 

nødvendige og viktige nok i en menighets liv.  Blander vi roller og gaver kan 

vi nemlig ende opp i en farlig utvanning av vår forståelse av nådegavene.  Det 

som imidlertid er et poeng er at det bør være mest mulig samsvar mellom den 

rolle, stilling eller posisjon vi var valgt til eller satt i i menigheten og den 

nådegaveutrustning vi måtte ha.  Paulus taler for eksempel om eldste 

(rolle/stilling) som er gode menighetsforstandere (nådegave ifølge 

nådegavelistene), fortjener dobbel belønning, framfor alt de som arbeider 

med forkynnelse og undervisning (også nådegaver ifølge nådegavelistene). jf.  

1 Tim 5,17.  Ideelt sett skal nemlig de oppgaver vi måtte ha fått også i form 

av det vi her kaller roller og stillinger, stemme med de nådegavene Herren 

har gitt oss, jf.  Rom 12,6.  Manglende samsvar mellom oppgaver og 

nådegaver kan lede oss inn i både tjenestetretthet og en falsk og formalisert 

autoritetsforståelse. 

Så endelig: Det som ser ut som, eller det som ligner en nådegave, er ikke 

nødvendigvis det samme som en Åndens gave, dvs. en «ekte» nådegave.  Vi 

berører her det som mange synes er skremmende og farlig ved å vektlegge 

det som har med nådegaver å gjøre.  Nådegaver kan nemlig etterlignes både 

av oss selv (i hvert fall til en viss grad) og av vår motstander djevelen.  Gaver 

kan være falske.  Bibelen taler for eksempel klart om at falske profeter vil 

framstå blant gudsfolket for å føre dem vill, Matt 24,24; 5 Mos 13,1ff.  Jesus 

nevner både profeti, åndsutdrivelse og mektige gjerninger som «gaver» som 
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noen mennesker mener skal gi adgang til himmelriket, jf.  Matt 7,22-23.  Fra 

den gamle pakt kjenner vi for eksempel til trollmennene i Egypt som gjorde 

mange tegn og under, 2 Mos 7 og 8, og i Nytestamentet blir det også henvist 

til alle den makt og de tegn og under som Antikristen skal opptre med når han 

framstår, ja, det heter at han skal framtre «med stor makt» for å forføre 

mennesker, 2 Tess 2,9-10.   

På denne bakgrunn forstår vi hvor viktig det er for gudsfolket først og 

fremst å være i besittelse av «sannhetens Ånd» som jo er et av navnene på 

Den Hellige Ånd, Joh 14,17, slik at det falske kan avsløres.  Ikke minst må vi 

som ønsker å vektlegge og prioritere Åndens gaver i menighetstenkning og 

praksis understreke hvor viktig det er at gaven «evne til å prøve ånder», 1 Kor 

12,10, også får være i virksomhet.  Faren for at gavene kan etterlignes og at 

de kan være falske skal vi være klar over, og vi skal avsløre det som er 

etterligning og falskt, men frykten for det uekte skal ikke holde oss borte fra 

å søke og bruke gavene! 

 

B.  Hvordan oppdage, søke og utvikle nådegaver? 

Som vi har sett, finnes det solid bibelsk dokumentasjon for å påstå som vi 

gjorde innledningsvis at i en menighet som prioriterer Åndens gaver blir alle 

(med)lemmene sett på som nådegavebærere.  Alle er karismatikere i den 

forstand at de har en eller flere nådegaver som kan og skal brukes til 

menighetens oppbyggelse.  Denne påstand fører oss imidlertid over i en annen 

viktig sak; nemlig at i den menigheten som ønsker å gi prioritet til Åndens 

gaver, må det utvikles eller være en atmosfære og et miljø for både 

oppdagelse av gaver, for erfaring av nye nådegaver og for utvikling av de 

gavene som finnes og som er i bruk.  Det melder seg i denne sammenheng 

naturlig noen spørsmål vi bør søke svar på i fellesskap: Hvordan oppdager 

man nådegaver i sitt eget liv og i menigheten?  Hvordan søker man nye gaver 

og større nådegaveutrustning?  Hvordan kan man utvikle seg i bruken av en 

nådegave?  Og endelig: Hvordan utvikles et miljø for oppdagelse og utvikling 

i bruk av nådegaver? 

 

1.  Hvordan oppdage nådegaver? 

Det første som er viktig for en person og for en menighet som setter det vi 

kan kalle nådegaveoppdagelse på dagsorden er å oppdage mulighetene.  Skal 

vi få innsikt i den Åndens verden der menigheten som Kristi legeme og 

nådegavene hører hjemme, må vi som vi selvfølgelig gå til Skriften for å 

oppdage potensialet og det som stilles til rådighet for oss.  Et sentralt spørsmål 
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i denne sammenheng blir hva det vi har kalt nådegavelistene i tidligere siterte 

skriftsteder kan fortelle oss? 

Det første vi skal merke oss er at ingen av listene er komplette og at de 

overlapper hverandre.  Nådegaver som nevnes i en liste, nevnes også i andre, 

og ingen av listene nevner alle gavene som er satt navn på i Nytestamentet.  

Et oppsett av listene der gavene blir nummerert, kan gjøre dette tydelig: 

1 Kor 12,28 

1.  apostler 

2.  profeter 

3.  lærere 

4.  mektige gjerninger 

5.  nådegaver til å helbrede 

6.  hjelpetjenester 

7.  styringsoppgaver 

8.  ulike slags tungetale   

1 Kor 12,8-10 

9.  forkynne visdom 

10. meddele kunnskap 

11. særskilt trosgave 

(5) nådegaver til å helbrede 

(4) mektige gjerninger 

(2)  profetisk gave 

12. evne til å bedømme åndsåpenbarelser 

(8) ulike slags tungetale 

13. tydning av tungetale 

Ef. 4,11 

(1) apostler 

(2) profeter 

14. evangelister 

15.  hyrder 

(3)  lærere 

Rom 12,6-8 

(2)  profetisk tale 

16.  diakontjenste 

(3) lærer 

17. rettledning 

18. gi av det en eier  

19. forstandertjeneste 

20. gjøre barmhjertighet 
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1 Kor 7,7 

21. gift stand 

22. ugift stand 

1 Pet 4,10 

den som taler (dekker flere gaver) 

den som tjener (dekker flere gaver) 

Selv om vi altså kan sette tall på de gavene som er nevnt som gaver i 

Nytestamentet, er det altså mye som tyder på at nådegaveteologen framfor 

noen, nemlig Paulus, ikke hadde til hensikt overfor noen menighet å lage en 

autorisert utvalgsliste av nådegaver.  

Nok en ting vi også skal merke oss ut fra nådegavelistene er at de har noe 

forskjellig karakter i de forskjellige skriftene de finnes i.  Overfor menigheten 

i Rom bruker altså Paulus en annen opplisting enn overfor korinter-

menigheten, og i brevet til efeserne finnes kun et utvalg av gaver som også 

finnes for eksempel i Korinterbrevet.  Dette kan tyde på at en nådegaveliste 

er menighetsavhengig på den måten at ulike menigheter i noen grad har ulikt 

nådegavekart.  Slik sett er det helt bibelsk og riktig å tenke en lokal 

behovstilpasning av gavene. 

Videre kan vi også merke oss at listene er oppsummerende og «åpne» og 

lite strukturelle og hierarkiske.  Her nevnes apostler og profeter sammen med 

tungetalere og barmhjertighetsgjørere, hjelpetjenester sammen med lærere, 

osv.  Alt karakteriseres som nådegaver som er gitt menigheten, og som hver 

for seg er viktige for det behov og den funksjon de skal dekke.  Allikevel 

finnes det et sted hos Paulus, nemlig 1 Kor 12,28, som viser at Paulus i det 

minste ga en viss prioritering til noen nådegaver.  Gud satte i kirken først noen 

til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter en del andre 

gaver, sier han.  Ef 4,11 tyder vel også på en viss hierarkisk tankegang hos 

Paulus, i det han også her nevner apostler og profeter før evangelister, hyrder 

og lærere.  Men den type forrang som Paulus gir noen gaver, kan ikke brukes 

som begrunnelse for en rigid embetstenkning i noen form.  Dette materialet 

gir altså ikke grunnlag for å klassifisere nevnte prioriterte gaver i en egen 

gruppe, i en egen klasse eller på et eget nivå.  Prioriteringen av disse gavene 

er bestemt utelukkende ut fra hva hvilke gaver det er som i sterkest grad tjener 

menighetskroppens utvikling og vekst.  Dette stemmer helt med det Paulus 

gir uttrykk for i 1 Kor 14,12, der han sier at når korinterne la slik vekt på 

gavene, burde de søke å bli rike på gaver som tjenester til å bygge menigheten.  

Og profetgaven er i dette kapitlet nevnt spesielt som en slik gave som bygge 

opp menigheten. 
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Endelig skal vi merke oss at nådegavene som er nevnt i listene, ser ut til å 

dekke alle sidene av menighetens liv. Her er gaver som er rettet mot forstand 

og forståelse; vi kan nevne lære, profeti, tydning av tunger.  Andre gaver er 

rettet mot menighetens åndelige og psykiske velvære; vi kan nevne 

hyrdegave, hjelpetjeneste, barmhjertig-hetstjeneste.  Nok en gruppe gaver er 

rettet mot menighetens fysiske velvære; som helbredelse, mirakler og 

trosgave.  Andre gaver er rettet mot det ubevisste liv, som tungetale, - og la 

oss også ta med sang i ånden og bønn i Ånden som like «gaver».  Endelig har 

vi sett at det er gitt gaver som er rettet spesielt mot menighetens utadvendte 

liv; her kan vi plassere evangelisten, apostelen/misjonæren.   

Vi ser altså at om nådegavelistene ikke nødvendigvis er komplette verken 

hver for seg eller sammensatt, gir de allikevel en beskrivelse av en stor og 

herlig sannhet; nemlig at Herren ved Ånden har gitt sin menighet gaver som 

dekker alle sider av vår tilværelse som mennesker med fysiske, psykiske og 

åndelige behov og som lemmer på Kristi legeme som har behov for utrustning 

til vår tjeneste.  Derfor er det også en god idé for alle som ønsker å oppdage 

gavene både i sitt eget liv og i menighetens liv, å sette seg grundig inn i 

Skriftens presentasjon og tale om gavene! 

Men hva gjør du og jeg for å oppdage nådegaven som Herren har gitt oss 

den enkelte å tjene med? Jo, det viser seg at vi har fått en nådegave til tjeneste 

i Guds rike ofte gir trang og lyst til å tjene på et bestemt område.  En med 

gaver til hjelpe- og barmhjertighetstjeneste vil føle trang til å tjene nettopp på 

dette området.  En med lærerutrustning vil føle trang til å engasjere seg i 

bibelstudium, forkynnelse og undervisning.  En med evangelistgave vil 

brenne ekstra for både vinne mennesker for Kristus, men også å få resten av 

menigheten engasjert i det samme.  Og slik kunne vi fortsette.  Lysten til å 

tjene kan altså komme som et resultat av at vi har gaver og utrustning på et 

bestemt område, men vi skal også være klar over at lysten kan springe ut av 

menneskelig idealistiske eller selviske motiver.  I mine første år som kristen 

hadde jeg store forbilder blant kampanje-evangelistene, og jeg hadde lyst til 

å bli en av dem, men den «reelle» nådegaveutrustningen førte meg etterhvert 

inn på andre tanker og et annet hovedområde for min tjeneste. 

Lysten til å tjene på et bestemt område må også balanseres mot det 

virkelige behov som finnes i menighetens tjenestesituasjon.  Er man 

overbevist om at ens gaver ligger innenfor forkynnelse og undervisning, og 

det så viser seg at menigheten har nok at forkynnere og lærere, men har 

skrikende behov for mennesker som engasjerer seg i det utadvendte 

evangeliserende arbeid, kan det være at man bør søke og be om gaver og 

utrustning nettopp til å engasjere seg der det åpenbart er behov.  
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Lystprinsippet er altså godt og riktig det, men det bør korrigeres både av 

selvkritisk innsikt og motivprøving og en analyse av menighetens totale 

behovssituasjon. 

Det må også være lov å prøve og å feile når det gjelder nådegaveopp-

dagelse.  Ufullkommenhetsperspektivet er det sannelig godt at Bibelen gir 

uttrykk for når det gjelder nådegavene, jf. 1 Kor13,8ff..  Uansett hvor trenet 

og rutinert en nådegave-bruker er, forblir altså det hele stykkevis, sier 

apostelen.  Dette skulle også gi et godt grunnlag for aksept av at det må være 

lov både å prøve og å feile når det gjelder det å oppdage den nådegave Herren 

måtte ha gitt oss.  Og i starten kan sannelig det hele se både ufullkomment og 

famlende ut.  Han med profetisk gave som stotrer noen ord han er overbevist 

om at Herren har gitt ham.  Den nervøse tungetaleren som ikke opplever å få 

tydning på sitt budskap.  Forkynnerspiren som opplever at kilden gikk tom 

etter fem minutter.  Alle kan egentlig i sin nådegavedebut finne grunnlag for 

å gi opp hele prosjektet.  Men det må ingen finne på å gjøre, det er nemlig slik 

det ofte starter.  Nå kan imidlertid prøve- og feilemetoden noen ganger føre 

til at vi finner ut at vi ikke har noen spesiell utrustning til tjeneste på et 

område.  Men også det er jo positivt – både for en selv og for menigheten.  

Den tilbakemelding som de andre lemmene på legemet gir, dvs. responsen 

fra medkristne som står oss nær både personlig og i menighetssammenheng, 

kan også gi en viktig pekepinn på om et tjenesteområde vi «utprøver» er en 

nådegave eller ikke.  Har Herren gitt oss en nådegave eller et tjenesteområde, 

vil det som regel bli bekreftet av mennesker som ser vår tjeneste eller som får 

del i den – om det er en spesiell nådegave som vi tjener med.  Disse 

menneskene kan ofte også være i stand til å avkrefte om det kan være snakk 

om en nådegavetjeneste.  Tilbakemeldingen fra omgivelsene er altså viktig.  

Dette innebærer at dersom det er snakk om en gudgitt nådegave som er 

utgangspunkt for vår tjeneste, så vil den gi resultater som våre omgivelser vil 

erkjenne er en konsekvens av Åndens person og gjerning i og gjennom våre 

liv. 

 

2.  Hvordan utvikle seg i bruken av gaver? 

Når en gave er erkjent og oppdaget, gjerne ved prøving- og feiling, vil 

nådegavebrukeren gjerne vokse og utvikle seg i bruken av sin gave og sin 

tjeneste.  I denne sammenheng kan det være på sin plass å minne først og 

fremst om at det er viktig å akseptere sin gave og sin tjeneste og å være trofast 

i bruken av gaven.  Dette kan virke selvsagt, men det er ikke sikkert det er det 

for alle av oss.  Vi sammenligner fort vår egen gave med andres, og dersom 

vår egen gave og tjeneste synes mer ubetydelig og usynlig enn andres, kan 
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det være grunnlag både for misunnelse og misnøye.  Slike tanker og følelser 

er det derfor Paulus behandler nokså inngående i sin gjennomgang av de 

forskjellige lemmenes funksjon på menighetslegemet, jf.  1 Kor 12,19ff.  De 

lemmene som synes svakest kan være de som er mest nødvendige, sier han.  

Ja, Gud selv har føyet legemet sammen og han sørger for å gi ære til dem som 

mangler ære!  Og når vi får sett at det jo er Gud selv som har gitt gaven og 

tjenesten, lider vi med det lem som lider, gleder oss med dem som blir hedret!   

 Det å vise trofasthet i gavebruken og i tjenesten et viktig motiv i den 

bibelske forståelse av gudgitt tjeneste, jf.  for eksempel Matt 25,23; Luk 

12,42; 16,10; 1 Kor. 4,2; Kol 1,7; Hebr 3,2.  Derfor er det også viktig for oss 

å være trofaste i å bruke det Herren har gitt som nådefulle gaver til bruk i 

tjenesten. 

Videre er det viktig for den som er bevisst sin nådegave og som ønsker å 

utvikles i bruken av den å erkjenne at nådegaver kan variere i styrke.  I Rom 

12,6 taler Paulus om at den som har profetisk gave skal bruke den som «troen 

tilsier».  Dette uttrykket kan fortelle at en gave kan være mer eller mindre 

utviklet hos forskjellige brukere, eller for den kan være mer eller mindre 

framtredende i en persons liv i perioder.  Dette fenomen kan også ligge bak 

Paulus’ påminnelse til Timoteus om ikke å «forsømme» den nådegave som 

var i ham, 1 Tim. 4,14, og en noe seinere påminnelse om «å tenne» nådegaven 

som var i ham, 2 Tim 1,6.  Sannsynligvis hadde Timoteus tillatt nådegaven å 

bli svak eller lite framtredende i hans liv, kanskje ved at han hadde brukt 

gaven lite i sin tjeneste i menigheten.  En nådegave styrkes, den blir klarere 

og kraftigere dess mer den brukes. Om Apollos sies det i Apostelgjerningene 

at han var godt kjent i Skriftene, eller som det bokstavelig står at han var 

mektig eller kraftfull (dynatos) i Skriftene, Apg 18,24.  Dette kan jo tyde på 

en lærergave som var godt utviklet og hyppig i bruk.  Om Paulus heter det at 

han talte mer i tunger enn noen andre i Korintermenigheten, 1 Kor 14,18.  

Også et utsagn som tyder på en hyppig brukt – og dermed velutviklet gave.  

Utfordringen er helt klar ut fra nevnte skriftmateriale: Skal vi utvikle oss og 

bli «sterke» nådegavebrukere, må nådegaven være i hyppig bruk.  Med andre 

ord: Det er viktig at vi da konsentrerer vår tjeneste omkring det som er den 

av Ånden gitte nådegave i våre liv. 

Når vi taler om å utvikle oss i synet på og i bruken av nådegavene, kan det 

også være riktig å påpeke at Nytestamentet sannsynligvis vil formidle et mer 

dynamisk og fleksibelt syn på utvikling og bruk av nådegaver enn mange av 

oss er vant til å tenke i dag.  Her er det spesielt aktuelt å trekke fram det 

Paulus taler om i 1 Kor 12,11 der han sier: «Alt dette virker den ene og samme 

Ånd, som deler ut sine gaver til hver enkelt, slik han vil.» Ordet som her er 
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oversatt «dele ut» er en presens partisipp, noe som indikerer en kontinuerlig 

aktivitet over tid.  Ordet kan derfor oversettes: «Ånden utdeler kontinuerlig 

sine gaver til hver enkelt som han vil».  Dette gjør det mulig å tenke seg at 

Den hellige ånd etter sin suverene vilje kan styrke og svekke en nådegave i 

en persons liv.  Ja, han kan også trekke en gave tilbake – av grunner han selv 

har best oversikt over.  Og han kan fritt etter sin egen vilje gi nye gaver på 

områder han selv bestemmer.  Men selv om dette perspektivet bør og skal 

være med i vår tanke når vi ivrer etter å utvikle gavene i våre egne og i 

menighetens liv, gjør vi rett i å holde fast ved det som ser ut til å være den 

bibelske hovedregel når det gjelder Herrens utdeling av gavene; nemlig at 

sine nådegaver og sitt kall angrer Herren ikke på, Rom 11,29.   

 

3.  Hvordan søke nye gaver? 

Nytestamentet gir uttrykk for en dobbelthet mottakelse og bruk av gavene: På 

den ene side har vi sett at alle kristne, er i besittelse av nådegaver som det er 

meningen at vi skal oppdage og bruke.  På den annen side gir Nytestamentet, 

som vi også har sett, klart uttrykk for at nye gaver søkes og dermed erfares.  

Men hvordan søker man nådegaver?  La oss også her ta med noen sentrale 

råd ut fra Skriften. 

   Først: Når Paulus taler om at de kristne skal «strebe» etter nådegavene, jf.  

1 Kor 12,31; 14,1, eller at de skal «søke» spesielt de som tjener til å oppbygge 

menigheten, jf.  1 Kor 14,12, må det selvfølgelig i denne oppfordring ligge at 

vi skal be ham som deler ut fritt som han vil om å få de gavene som det være 

behov for. I Jak 1,5 gir Jakob en appell om at den som mangler visdom, han 

skal be til Gud, og han skal da få, for Gud gir alle, villig og uten bebreidelse, 

sier han.  Selv om det her er tale om visdom i videre forstand enn som 

nådegave, er det opplagt samme prinsipp som gjelder.   Bønn innebærer i 

denne sammenheng ikke bare at vi selv ber, men også forbønn, - og gjerne 

med håndspåleggelse etter apostolisk skikk.  Om Paulus’ medarbeider, 

Timoteus, kan vi lese at han minst to ganger har mottatt nådegaver ved 

forbønn og håndspåleggelse.  I 1 Tim 4,14 leser vi at «de eldstes råd» la 

hendene på ham, og i 2 Tim 1,6 kan vi lese at det var apostelen selv som 

hadde lagt sine hender på ham.  Begge gangene var ny nådegaveutrustning 

resultatet av håndspåleggelsen.  Bønn, forbønn og hånds-påleggelse kan altså 

være viktige stikkord når vi taler om å søke nådegaveutrustning til tjeneste. 

Skriften understreker også at det er viktig å søke gaver med rett motiv.  Når 

Paulus oppfordrer korinterne om å strebe og søke etter nådegaver, 

understreker han meget sterkt at det motivet og målet er gaver til menighetens 

oppbyggelse og vekst, 1 Kor 14,3ff.  Motivet må altså ikke være verken 
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selvrealisering, selvhevdelse eller selvisk opplevelseshunger. I Apostel-

gjerningene kapittel 8 kan vi lese om vekkelsen i Samaria.  Når apostlene ber 

for de kristne kommer Ånden over dem og Ånden manifesterer seg 

sannsynligvis også gjennom Åndens gaver.  Simon, som også drev med 

trolldom, var tiltalt av det som skjedde og han ville ha del i samme 

demonstrative makt ved Ånden, slik at den han kom til å legge hendene på 

fikk den Hellig Ånd, som han sa.  Peter avklarer imidlertid ganske umiddel-

bart at hans motiver var uholdbare, «for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud», 

sier Peter, kapittel 8,21.  Å søke Ånden og Åndens gaver er altså for den med 

et oppriktig hjerte – og som på nådens grunnlag og ut fra de behov som 

Herrens nåde skaper hos oss, ønsker kraft og utrustning til tjenesten. 

Når vi taler om å søke nye gaver til menighetens oppbyggelse, slik Paulus 

taler om det, betinger det egentlig at vi har syn for menighetens totale behov 

og ikke bare vår eget «lille» tjenesteområde.  Logikken i dette er egentlig 

uventet enkel: Ser vi at det er behov for at vi som enkeltkristne engasjerer oss 

i de behov som måtte finnes i menigheten eller i behov som mennesker måtte 

ha utenfor menigheten, ber vi om kraft og utrustning til å gå inn i disse 

behovene.  Det kan være behov for omsorg, støtte og hjelp, veiledning, 

forkynnelse og evangelisering eller andre ting.  Den som ser oppgavene og 

behovene, og som går inn i dem, er også den som sannsynligvis vil oppleve 

stadig større utrustning av Åndens nådegaver og kraft.  

 

4.  Miljø for nådegaver 

Vår ledetråd i det vi her har talt om oppdagelse, utvikling og erfaring av 

nådegaver er påstanden om at det i en menighet som prioriterer gavene, finnes 

aksept og miljø for nettopp dette.  La oss derfor avsluttende presisere noe som 

kan være viktig å si om menighetsmiljø for nådegaveoppdagelse.  Det første 

er ganske enkelt: Erkjennelse og imøtekommelse av behov framfor 

tilrettelegging av glimrende aktiviteter og fine programmer! Når det er 

aktiviteter, planer og programmer som står i sentrum for vår oppmerksomhet 

og som vi skal bruke tid og krefter på å gjennomføre, vil en menighet aldri 

komme fram til erkjennelse av de grunnleggende behov som finnes både i og 

rett utenfor menighetens dør.  Her kan det være snakk om behov for omsorg 

og personlig og åndelig felleskap, behov for å høre Guds tale inn i mitt liv i 

den aktuelle situasjon, behov for å få respons på min egen nådegavetjeneste, 

osv. 

Dersom nådegaveoppdagelse og utvikling av gavene blir stående sentralt i 

vår menighetstenkning og vår praksis, innebærer det også at vi ofte aktivt må 

bekjempe menneskefrykt og mange menneskelagde konvensjoner og 
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respektabilitetstradisjoner. Det finnes menigheter som har skrevne eller 

uskrevne «lover» som for eksempel sier at i «vår» menighet skal ikke 

tungetale forekomme.  Profetisk tale og helbredelsesgaver kan også ha trange 

kår.  I «vår» menighet foregår nemlig alt sømmelig og med orden, sies det 

gjerne.  Problemet er bare at normene og grensene for hva som er sømmelig 

og respektabelt er det ofte vi, og ikke Skriften eller for den saks skyld – ikke 

Ånden – som får lov å sette.  I menigheter som er preget av holdninger som 

vi nettopp har vært inne på, er det klart at frimodigheten hos enkelte 

gavebærere og gavebrukere settes på en alvorlig prøve.  Dette er synd, da 

menneskefrykten kan være plagsom nok – også under adskillig romsligere 

forhold. 

Romslighet er nok et viktig stikkord i forbindelse med det vi taler om.  

Romslighet innebærer aksept ikke bare av hele spekteret av de gaver og 

tjenester som Herren selv har satt i menigheten, men også aksept av at 

gavebruk ofte preges av ufullkommenhet og feil.  Vi har tidligere talt om 

prøve- og feilemetoden, som selvfølgelig innebærer både at vi kan dumme 

oss ut iblant og at vi ikke alltid taler helt som Herren hadde tenkt når vi 

profeterer og gjerne sier «så sier Herren».  I dette romslige menighetsmiljøet 

finnes det imidlertid også rom for irettesettelse, formaning og oppmuntring.  

Er det noen som trenger oppmuntring og formaning (NB! på gresk samme 

ord: parakalein), så er det nådegavebrukere.  At det utvikles en kultur der alt 

akseperes i nådegavenes og i frihetens navn, er like galt som vi lager sperrer 

og grenser for bruk av gaver Herren vitterlig har satt i menigheten!  Den 

romslighet vi her taler om er helt klart en del av den kjærlighetens virkelighet 

og atmosfære som vi har sett Paulus taler om i tilknytning til alle tekstene der 

han også underviser om gavenes vesen og bruk i menigheten. 

Endelig er det viktig i en menighet som ønsker å utvikle en kultur for 

oppdagelse og utvikling av gaver, at det gis rom for styring og ledelse av 

mennesker som har innsikt i gavenes verden og som selv er aktive 

gavebrukere.  Man legger helt klar opp til en vanskelig konfliktsituasjon 

dersom aktivitets- og organisasjonsorienterte ledere blir satt til å «styre» 

mennesker som ønsker å tjenestegjøre med gaver.  Vi kommer nemlig ikke 

bort fra at det kan være nokså grunnleggende forskjellige verdier og 

prinsipper som ligger til grunn for den organisatorisk orienterte og den gave-

orienterte ledelsesmodell.  Dette skal vi tale mer om i neste kapittel.  Det som 

her er viktig å slå fast, er at styring og ledelse er viktig nettopp i en menighet 

som ønsker å tjenestegjøre og vokse ved gaver.   

Vi skal legge merke til at gaver som har med styring og ledelse å gjøre står 

meget sentralt nettopp i de bibelske nådegavelistene!  I opplistingen av 
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nådegaver i Romerbrevet kapittel 12 finner vi forstandertjenesten nevnt som 

en spesiell nådegave-tjeneste.  Ordet som her er oversatt forstander betyr jo 

rett å slett – en som står foran, underforstått – for å lede (gresk: prohistemi).  

I en av listene over nådegaver i Korinterbrevet finner vi en gave som i den 

norske oversettelsen har fått navnet styringsoppgaver.  Det greske begrepet 

kyberneseis som har med navigasjon å gjøre, og kan oversettes med en som 

styrer i riktig kurs.  Noen kaller også gavene som er nevnt i Efeserbrevet; 

nemlig apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, for spesielle 

ledelsesgaver.  Fordi gavene har en mer permanent og heltjenestelig karakter 

– og fordi noen av dem strekker seg ut over tjeneste i en lokal menighet, kan 

det også være gode grunner til å forstå dem slik.  Men som vi også tidligere 

har påpekt finnes de fleste av disse gavene nevnt sammen med andre gaver i 

andre opplistinger, noe som kan tyde på både at de ikke skal oppfattes i en 

klasse for seg, og at ledergavene står midt i – og sammen med de andre gavene 

for nettopp å lede og styre mot felles funksjon og felles mål.   

 

C.  Kunnskapens betydning for utvikling  

og bruk av Åndens gaver  

Vi er framme ved tredje tese som vi formulerte om hva som karakteriserer en 

menighet som prioriterer Åndens gaver.  Tesen lyder: I en menighet som 

prioriterer Åndens gaver, vil det stadig være behov for mer kunnskap om 

nådegavene og det Gud ønsker å gi ved Ånden. Ja, det kunne være fristende 

å tilspisse påstanden og si: I en menighet som prioriterer Åndens gaver, får 

man aldri nok av denne type kunnskap.  Man vil er kjenne behov for stadig å 

fornye, utvide, supplere og få bekreftet kunnskap om Ånden, menigheten og 

gavene. I menigheter med vektlegging av aktiviteter og organisatoriske 

virkemidler, vil man ofte se at det er lite behov for slik kunnskap.  Dette er da 

også logisk nok, da kunnskapen både har lite å relatere seg til og behovet for 

kunnskapen er ikke skapet ved at gavene gis prioritet i det menighets-

byggende arbeid.   

Her vil vi først forsøke å besvare spørsmålet om hvorfor vi bør vektlegge 

kunnskap om gavenes karakter og funksjon.  Dessuten vil vi forsøke å gi noen 

kriterier for bedømmelse og bruk av Åndens gaver. 

1.  Hvorfor bør vi legge vekt på kunnskap om gavene? 

Først og fremst bør vi legge vekt på kunnskap om gavene for å unngå den 

kaosskapende og splittende utvitenheten.  Dette blir helt klart i det Paulus taler 

om i 1 Kor 12,1ff. der han sier: «Når det gjelder Åndens gaver, brødre, vil jeg 

ikke la være å gi dere kunnskap.  Dere vet at da dere var hedninger, ble dere 

revet med til de stumme avgudene og dratt hit og dit.  Men jeg sier dere at 
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ingen som taler i Guds Ånd, kan si: «Forbannet er Jesus.»  Og ingen kan si: 

«Jesus er Herre» uten i Den Hellige Ånd.»  Kunnskap kan altså hjelpe oss 

mot en svært farlig uvitenhet.  I vers 1 taler Paulus bokstavelig om uvitenhet. 

På gresk brukes ordet: agnoein.  Grunnformen av dette ordet er agnosis, kan 

oversettes ikke-kunnskap eller uvitenhet.  Og uvitenheten går på at man ikke 

forstår seg på hensikt og mening, grenser og normer for det som er gitt av 

Ånden til menigheten.  Slik uvitenhet vil, om man ikke gjør noe med den, føre 

til kaos og splittelse.  Dette er jo også en av grunnene til at Paulus til 

Korinterne taler om orden og sømmelighet når det gjelder bruk av gavene i 

menigheten, jf.  1 Kor 14,40.  Uvitenhet skaper også usikkerhet og frykt.  Og 

er det noe som virker lammende i byggende menighetsarbeid, så er det jo 

nettopp dette.  Og uvitenheten kan kun bekjempes med kunnskap. 

I det apostelen taler om ligger også at man bør vektlegge kunnskap om 

gavene for å skille ut hva som er fra Gud, og hva som simpelthen er 

hedenskap.  Det som ifølge Paulus gjør oss istand til å skille mellom det som 

naturlig hører med i det vi kan kalle Åndens rom, der gavene hører hjemme – 

og hedenskapet, som også har med krefter og kraft å gjøre, er personen Jesus 

Kristus.  Alt som Ånden gir, virkninger, frukt og gaver, er gitt med det ene 

formål å forherlige Jesu person og konkretisere og virkeliggjøre hans nåde.  

Vi skal noe senere si mer om dette i forbindelse med beskriver noen kriterier 

for bedømmelse og bruk av nådegaver.   

Endelig må det sies at kunnskap om gavene er viktig for å forstå 

menigheten var tenkt å skulle fungere som Kristi legeme.  Det er jo dette 

Paulus i sin undervisning om gavene, primært er opptatt av.   Gavene er, som 

vi også tidligere har definert dem som, lemfunksjoner på menighetskroppen.  

Beskrivelsen av gavenes karakter og funksjon er derfor intet annet enn 

beskrivelsen av hvordan menigheten som legeme var tenkt å skulle fungere!  

Nå finnes det nærmest et utall av måter å klassifisere gavene på, fra Peters 

enkle todeling; gaver som har med tale og gaver som har med tjeneste å gjøre, 

jf.  1 Pet 4,10, til ganske detaljerte og «fastlåste» systemer. Her skal vi 

imidlertid forsøke å gi en enkel klassifikasjon ut fra forrige kapittels 

beskrivelse av som karakteriserer den bibelske framstilling av menigheten 

som Kristi kropp, som en levende organisme. 

Vi har tidligere forsøkt å beskrive menighetslegemet i tre hovedrelasjoner; 

relasjonen til Kristus som hode for legemet, relasjonen lemmene har til 

hverandre og de «interne» funksjonene i legemet - og endelig relasjonen 

menigheten står i til verden, som Guds frelsesredskap.  Når det gjelder 

relasjonen menigheten har til Kristus som hode for legemet, kan det være 

dekkende å si at det er gitt menigheten kunnskaps- og styringsgaver for at den 
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tidligere påpekte dobbeltheten i denne relasjonen skal bli ivaretatt: Kristus vil 

både formidle sitt Ord og sin vilje inn i menighetens hverdag og gjerning - og 

han registrerer som hode for legemet hvordan det til enhver tid står til i sin 

menighet.  Som eksempler på kunnskaps- og styringsgaver kan nevnes: Gaver 

til å meddele kunnskap og visdom, profetisk gave, tunger og tydning av 

tunger, evne til å bedømme åndsåpenbarelser, apostel- og lærertjenester, gave 

til å rettlede/formane, forstandertjeneste. 

Når det gjelder den mer interne relasjonen vi har sett menighetslegemet i, 

det som gjelder fellesskapet og fellesfunksjonene lemmene har, er det gitt 

menigheten diakonale og koordinerende gaver.  Som eksempel på gaver 

innen dette feltet kan nevnes: diakontjeneste, gave til å gi av det en eier, 

barmhjertighetstjeneste, hyrdetjenester, hjelpetjenester, gaver til å helbrede.  

Og endelig: Som sendt til verden for å proklamere evangeliet og innlemme 

nye mennesker i frelsens realiteter, har også menigheten fått spesielle gaver 

for at den skal kunne utføre sin tjeneste.  Vi kan kalle disse gavene spesielle 

krafts- og formidlingsgaver.  Som eksempler kan nevnes: Mektige gjerninger, 

særskilt trosgave, apostel/misjonærtjeneste, evangelisttjeneste. 

Det vi skal merke oss med alle slike klassifikasjoner, er at de ikke er 

absolutte.  Det er gaver som overlapper med andre og det er tjenesteområder 

som griper inn i hverandre.  Allikevel er oversiktene nyttige både for å få 

innsikt i hvordan Skriften beskriver menighetslegemets funksjon og i 

forbindelse med det vi nettopp har talt om – nådegaveoppdagelse og gavebruk 

i dag.  

 

2.  Kriterier for bedømmelse og bruk av Åndens gaver 

Ett av målene for den kunnskap som Skriften taler om når det gjelder gavenes 

karakter og funksjon, er muligheten og evnen den enkelte gavebruker bør og 

skal ha både til å vurdere sin egen gavebruk og til vurdering av andre gavers 

funksjon.  Vi kan ut fra det bibelske materialet om gavene lage ulike typer 

kriterier for bedømmelse og bruk av nådegavene.  Det første sett kriterier kan 

vi kalle innholds- eller opphavsorienterte kriterier.   Denne måten å bedømme 

gaver på vurderer dem ut fra det som har med nådegavenes bibelsk beskrevne 

karakter å gjøre.  Først må her understrekes at det må være et viktig poeng for 

oss når vi i dag skal bedømme nådegaver og gavebruk, at det som gir seg ut 

for å være gaver og tjenester bør gjenkjennes i forhold til Skriftens tale om 

både gavene og Åndens person og gjerning.  Å gjenkjenne og bedømme gaver 

etter de gaver eller den type gaver som de bibelske listene nevner, kan nemlig 

hindre en utvanning av nådegaveforståelsen.  Ut fra Skriften er det videre 

klart at gavene er gitt av Ånden og de skal brukes «i Ånden».  Deres opphav 
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er Ånden og deres rette rom og miljø er det Ånden skaper.  Vektlegging av 

dette kan hindre oss både fra å havne i svermeriet og i bruk av etterlignede 

eller falske gaver.  Endelig kan det vi har kalt innholdsmessig bedømmelse 

av gavene hjelpe oss til å se at gavene alltid har nådens karakter – for de er jo 

nådegaver.  Dette kan hindre oss i å havne tvangsvesen og loviskhet.  

Historien kan framby eksempler både på utvanning av nådegave-forståelsen, 

svermeri og falskneri – og sannelig også eksempler på tvangsvesen og 

loviskhet i forbindelse med nådegavebruk.  At det derfor er viktig med 

kunnskap til bedømmelse av gavene på dette plan, er nokså åpenbart. 

Det andre settet med kriterier kan vi kalle siktemåls- eller 

hensiktsbestemmende kriterier.  Som vi tidligere gjentatte ganger har vært 

innom, skal gavene forherlige Kristus og hans nåde.  Gavene har både 

utspring i nåden og de sikter seg inn på nåden!  De her som hensikt å 

konkretisere nåden Kristus gir.  All bruk av gavene som tar sikte på fram-

hevelse eller forherligelse av noe annet, som for eksempel mennesker, 

spesielle kirkesamfunn eller trosretninger, eller noe annet, må derfor avsløres 

og korrigeres.  Gavene skal videre tjene fellesskapet.  Er det noe i bruken av 

gavene som setter nådegavebrukeren personlig i sentrum, eller som tjener 

vedkommende på noen måte, så må også dette avsløres og korrigeres.  Og 

endelig skal gavene, som vi også tidligere gjentatte ganger har vært innom, 

tjene menighetens oppbyggelse og vekst, ikke splitterisk og partisk 

virksomhet.  Skulle gaver brukes på den måten, har vi altså også gode grunner 

for å gripe inn og korrigere. 

Vi har her nevnt bedømmelseskriterier som både relaterer seg til 

nådegavenes innhold eller opphav og hva de har som hensikt eller siktemål.  

Et siste sett av kriterier relaterer seg til gavenes funksjon, og vi kan da kalle 

dette funksjonsbestemmende kriterier.  Som vi også tidligere har sett, er 

gavene er satt i menigheten for at den skal bli i stand til å utføre både sin 

forkynnende og undervisende funksjon, sin diakonale og omsorgsgivende 

funksjon og endelig det vi kan kalle den rent fellesskapsgivende funksjon.  

Holdes disse bedømmelseskriteriene sammen med de andre skulle vi være 

godt istandsatt til å vurdere nådegavene og bruken av dem.   

 

D.  Nådegavenes betydning for menighetens vekst 

Vår fjerde påstand om menigheter som prioriterer gaver er at dette er 

menigheter som er bevisste på hva de har fått av menneskelige og åndelige 

ressurser og som vokser som følge av at de gaver og tjenester Herren har lagt 

ned i menigheten fungerer.  Nå har oppbyggelses- og vekstperspektivet stått 

sentralt både i vår gjennomgang av den bibelske forståelse av menigheten 
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som Kristi legeme i vårt arbeid med nådegavene i dette kapitlet.  Og det må 

være rett å påstå ut fra dette materialet at oppbyggelse og vekst er den 

dominerende forståelsesmodell for Åndens gaver og tjenester sett i lys av vårt 

bibelmateriale.  Det er her selvfølgelig ingen grunn til å gjenta noe av dette, 

men det kan være klargjørende å gi en oppsummering av hovedelementene 

av dette bibelske oppbyggelses- og vekstperspektivet i lys av spørsmålet: 

Hvorfor er gavene viktige når vi ønsker og arbeider for vekst i Guds 

menighet?   Nå er det imidlertid slik at Det nye testamentets tale om forholdet 

mellom menigheten og Ånden, om menigheten som Kristi legeme og endelig 

om Åndens gaver og tjenester, er en del av et større bilde – som også har med 

vekstperspektivet å gjøre og som er viktig for vår forståelse av hva «bibelsk» 

menighetsvekst egentlig er og hva den går ut på.  Det bibelske oikodomé-

begrepet, som handler om menigheten som Guds byggverk, ligger nemlig bak 

alt det som har med nytestamentlig menighets- og vekstforståelse å gjøre.  

Derfor er det behov for å se på dette - sammen med et enda større 

sakskompleks som vekstperspektivet berører; nemlig menigheten som del av 

Gudsrikets virkelighet og vekst i verden i dag.  

 

1.  Nådegaver og kirkevekstteorien 

Men la oss før vi ser på de nevnte temaene, ta et lite sideblikk på hva 

kirkevekst-teoretikere i dag sier om nådegaver og menighetsvekst.  Fra en 

nokså sterk orientering omkring metoder, statistikk, etc. i kirkevekst-

bevegelsens første år, har kirkevekst-teoretikerne de siste årene i langt 

sterkere grad fått inn de teologiske dimensjonene i vekstbegrepet, (Jenssen 

1995:31f.)  Ikke minst blir det understreket hvor viktig frigjøring av de 

åndelige gavene og tjenestene i menigheten er for at veksten skal 

optimaliseres.  En gjennomgang av bibliografien bak i denne boken vil vise 

at det også i skandinavisk språkdrakt finnes flere framstillinger om nåde-

gavenes betydning for vekst.   

Kirkevekstprofessoren C.P. Wagners bok, Your Spiritual Gifts - Can Help 

Your Church Grow, er en framstilling av nådegavene sett i lys av menighetens 

vekst og åndelige funksjonalitet som vi har grunn til å merke oss.  Wagner 

slår her fast at det helt klart er et bibelsk forhold mellom åndelige gaver og 

menighetsvekst.  Hver gave menigheten er i besittelse av, er en ressurs som 

må brukes og som vi må stå til regnskap for, (Wagner 1984:51-52).  Wagner 

sier også at voksende kirker forstår dynamikken i de åndelige gavene og de 

inkluderer gavene deres menighetsplanlegging for å oppnå maksimal 

effektivitet.  De har også lært at det ikke er produktivt å bruke folks energi i 

aktiviteter som de ikke er utrustet for å gå inn i.  De gjør det de kan for å gi 
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Den hellige ånd frihet.  De vet hvordan de skal prioritere og de opplever at 

kirken vokser, (Wagner 1984: 108).  Så langt om kirkevekstteori og 

nådegaver.  La oss så gå over til spørsmålet om hvorfor gavene er så viktige 

for menighetens oppbygning og vekst. 

 

2.  Gavene og organismens karakter 

Vi har allerede belyst flere sider ved dette spørsmålet, og her vil vi bare 

oppsummere noen viktige punkter: Først og fremst er det slik at gavene er 

uerstattelige som vekstfaktorer fordi de er de «virkemidlene» eller de 

redskapene som stemmer med menighetens vesen og karakter.  Det er disse 

redskapene og midlene som Herren selv har gitt sin menighet for at den skal 

vokse.  Gavene har med menigheten som Åndsskapt virkelighet å gjøre.  

Nedtoner vi menighetens åndsdimensjon, og vektlegger sterkere den 

menneskelige eller organisatoriske, vil forutsetningene for sann og sunn vekst 

i menigheten avta proporsjonalt med nedtoningen.   

Det er også slik at de Åndsgitte gavene stemmer med eller svarer best til 

de behov og de oppgaver som menigheten står overfor.  Ånden er nemlig 

alltid «up to date» i sin måte å utruste menigheten på.  Han ser behovene og 

oppgavene, han arbeider med oss for at vi også skal se dem – og han gir oss 

nådegaver som svarer perfekt til behovene og oppgavene.  Derfor vokser også 

menigheten, når mennesker får guddommelig tiltale og hjelp i sin 

menneskelige livssituasjon og i sin nød.  Som Kristi kropp i verden er 

menigheten en guddommelig «institusjon», som også har de funksjonene som 

Herren selv hadde tiltenkt den.  Gavene svarer til disse funksjonene.  Vil vi 

se at menigheten skal fungere slik Herren (og ikke vi) har bestemt, må vi la 

de gavene Herren har gitt fungere. 

Endelig svar gavene til den type vekst som Nytestamentet beskriver for 

menigheten.  Dette kan vi gjerne kalle «totalvekst», en vekst som gjelder og 

er for hele menigheten i alle dens relasjoner og funksjoner.  Dette skal vi se 

mer på i det følgende. 

 

 3.  Gudgitte gaver i Guds byggverk (oikodomé-begrepet) 

Vi har i den bibelske beskrivelsen av menigheten som legeme og av 

nådegavene gjentatte ganger støtt på begrepet bygning, oppbygning og 

oppbyggelse.  Dette er da også nøkkelbegreper for å forstå menighets-

kroppens karakter, nådegavenes plass og funksjon - og endelig hvilken 

karakter veksten har i Guds menighet.  Bak begrepene bygning og 

oppbyggelse, ligger det greske oikodomé-begrepet, som kan karakteriseres 
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som et nøkkelbegrep i den bibelsk-paulinske framstilling av menigheten og 

dens oppbygning og vekst, (Skjevesland 1993:180-183).   

Begrepet brukes i bibelmaterialet både om den konkrete bygning, jf.  Mark 

13,1f.; Matt 24,1, - og dessuten om den pågående byggeprosess.  På sistnevnte 

måte bruker Paulus oftest ordet tilknyttet legemets oppbygning og 

nådegavenes plass og funksjon.  Hovedsaken for Paulus har vi sett er at alt 

som skjer i menigheten skal tjene menig-hetens oppbygning og vekst.  Ja, hos 

Paulus blir det faktisk slik at oppbygning og vekst brukes som synonym-

begreper, jf.  Ef 4,12ff.  

Ut fra menighetens legemsstruktur er oppbygningen og veksten tre-

dimensjonal: Det er en oppbygning og vekst «oppad» til Ham som er hode 

for legemet, Ef 4,15b.  Det er altså en oppbygning og vekst i menighetens og 

den enkelte kristnes tro og lydighet mot Jesus Kristus som hode.  Veksten i 

menigheten har også en «innad»-dimensjon.  Apostelen Paulus taler nemlig 

om sammenføyning, samholdet og samfunksjonen mellom lemmene på 

legemet, Ef 4,16; 1 Kor 12,14ff.  Vekst i Guds menighet handler derfor også 

om å vokse og utvikles i forståelsen av lemmenes/gavenes funksjon på 

menighetslegemet og i det å fungere sammen slik Herren hadde tenkt.  

Endelig har vi den oppbygning og vekst i menigheten som handler om 

menigheten som frelsesredskap i verden, der evangeliet proklameres og 

mennesker inkluderes i forsoningens nåde i den kristne menighet.  Kanskje 

kan vi kalle dette den «utadvendte» veksten. 

Det har ikke vært uvanlig å karakterisere vekst i Guds menighet som 

kvantitativ og kvalitativ.  Den kvalitative går da på åndelig fostring og 

disippelgjøring, og den kvantitative på det å vinne mennesker for Kristus og 

menigheten.  På mange måter kan dette være en klargjørende inndeling, men 

sett ut fra det nevnte tre-dimensjonale vekstbegrep, må vi presisere at all vekt 

i menigheten som Kristi legeme egentlig har karakteren av å være kvalitativ i 

den forstand at det hele handler om å virkeliggjøre Kristuslegemets vesen og 

funksjoner, oppad, innad og utad.  Og den kvantitative eller tallmessige 

veksten henger nøye sammen med hvordan menigheten oppfatter seg selv og 

hvordan den fungerer som legeme i de nevnte tre dimensjoner. 

I 1 Kor 3,6ff. gir Paulus en illustrerende framstilling av menigheten og 

tjenesten i et bygningsperspektiv: Menigheten er Guds bygning og Jesus 

Kristus er grunnvollen.  Apostelen er byggmester og sammen med sine med-

arbeidere er han Guds medarbeider i oppbygningen av menigheten.  Enhver i 

menigheten skal «se til» hvordan han bygger, for enhvers verk skal prøves av 

Gud selv.  Det overordnede perspektiv for hele byggverket og alt 

byggearbeidet er at «Gud gir vekst», vers 6. 
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4.  Menigheten, gavene og Gudsrikets karakter og kraft 

Den beskrevne oppbygningen og veksten i menigheten, ved Ånden og 

gavene, er en del av en større virkelighet; nemlig Guds rike.  Menigheten er 

ikke til for seg selv, men den er et redskap for noe større – Guds rike.  Gavene 

svarer ikke bare til menighetens karakter som Kristi legeme, men de svarer til 

Gudsrikets karakter og kraft.  La oss derfor se litt på det prinsipielle forhold 

mellom Gudsriket og menigheten der vi også ser litt på Åndsgavenes plass og 

funksjon. 

Gudsriket kan først og fremst defineres som Guds kraftfulle kongedømme.  

Dernest kan vi forstå Gudsriket som den sfære eller det område der dette 

kongedømme blir erfart.  Dette er slik å forstå at menigheten eller kirken er 

et gudsrike-fellesskap, men ikke den er ikke identisk med Gudsriket.  Riket 

er Guds kongedømme, der Gud selv hersker, menigheten er et samfunn av 

frelste syndere.  Forholdet mellom Gudsriket og menigheten kan klargjøres 

på følgende måte, (jf.  Ladd 1974:111-119): 

1) Menigheten er ikke identisk med Gudsriket.  Jesus og disiplene talte om 

at Gudsriket var nær, aldri at menigheten (ecclesia) var nær.  De talte om de 

gode nyhetene om riket, ikke om at disse handlet om menigheten. 

2) Gudsriket er bakgrunn for og skaper av menigheten.  Når mennesker får 

del i riket, blir de nemlig samtidig en del av det kristne fellesskap som er 

menigheten. 

3) Menigheten har som oppgave å vitne om riket.  Jesus sa at evangeliet 

om riket skulle forkynnes i hele verden til et vitnesbyrd for alle folkeslag, 

Matt 24,14.  

4) Menigheten er også forvalter for Gudsriket.  Menigheten er blitt overgitt 

nøklene til riket, sier Jesus, Matt 16,19. 

5) Menigheten skal også være instrument for riket ved at Den hellige ånd 

gjennom menigheten får manifestere Gudsrikets gaver og kraft.  I Åndens 

kraft skal derfor Jesu disipler (menighetens lemmer) helbrede syke, drive ut 

demoner, og i det hele tatt gjøre de samme gjerninger i Åndens kraft som 

Jesus gjorde for å demonstrere Gudsrikets   og kraft, jf.  Matt 10,8; Luk 

10,17; Mark 16,17ff.  

 Åndens gaver er altså gitt til menighetens oppbyggelse og vekst, og for at 

den skal fungere som Kristi kropp i verden.  Men gavene, og for den del også 

Åndens frukt, er også gitt menigheten for at de skal tjene Gudsriket.  I gavenes 

forskjellighet og variasjon, gjenspeiles Gudsrikets mangfoldighet og rikdom.  

I gavenes Åndskarakter, gjenspeiles rikets fullkommenhet og dets åndelige 
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kraft.  I gavenes nådekarakter, gjenspeiles Rikets innhold av kjærlighet og 

godhet fra Guds side som han ønsker å konkretisere inn i alle menneskers liv.  

 

 

3.  DET PRAKTISKE PERSPEKTIV: 

EN GAVESTRUKTURERT MENIGHET  

 

Vi har så kommet fram til vår siste tese om hva som særpreger en menighet 

som vektlegger nådegavene i sin menighets- og virksomhetsforståelse: I en 

menighet som ønsker å gi prioritet til Åndens gaver, vil gavene og bruken av 

dem få betydning for hvordan menigheten organiseres og ledes – i det hele 

tatt for hvordan den arbeider.  En menighet som gir prioritet til Åndens gaver 

ønsker nemlig å bekrefte og «praktisere» den eneste struktur som 

Nytestamentet kjenner til når det gjelder menigheten; nemlig kroppens eller 

organismens struktur.  Vi har tidligere i dette kapitlet gjort inngående rede for 

hvordan denne strukturen er, så vi har ikke behov for å gå ytterligere inn i 

dette materialet.  Men det kan være behov for en del oppklaringer av hva vi 

måtte mene med begrepet «en gavestrukturert menighet».  Vi skal også se noe 

på hvilke konsekvenser en prioritering av gavene gir for menighets- og 

strukturforståelse. 

 

A.  Hva er «en gavestrukturert menighet»? 

En gavestrukturert menighet er en menighet som i sine mål, sin virksom-

hetsform, sine vektlegginger og i sine valg av virkemidler ønsker i størst 

mulig grad å realisere og å leve ut i praksis menighetens karakter som Kristi 

legeme og Åndens tempel.  Modellen og idealet for det menighetsbyggende 

arbeid vil da være, nettopp, Kristi legeme - og ikke noen som helst 

menneskelig virksomhets- eller organisasjonsform.  Som vi allerede har sett, 

gir den bibelske beskrivelsen av menigheten som Kristi legeme uttrykk for 

det nye livsfellesskap med Jesus Kristus.  Alle som ved tro på Jesu 

forsoningsverk, Jesu død og oppstandelse, er født på ny – og dermed 

innlemmet i kroppen.  Dette innebærer både et nytt og unikt fellesskap med 

andre mennesker som også er innlemmet i den samme kropp, og det 

innebærer forening under ett lederskap – Kristus som hode og Herre.  Det 

grunnleggende og viktigste bånd som binder lemmene sammen, er troen, 

lydigheten og lojaliteten til Ham som er Herre for legemet. 

I den bibelske beskrivelse av menigheten som kropp blir det i Skriften, 

som vi også har sett, uttrykt et samspill mellom de ulike delen av legemet og 

de ulike funksjonene ved bekrivelsen av nådegavenes karakter og funksjon.  
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Det vi altså kan kalle menighetens struktur er derfor organisk i sin 

grunnkarakter, og handler altså om samspillet mellom gaver og tjenester i 

Kristi legeme.  Menigheten er altså i sitt vesen en organisme bygd på 

personlige forbindelser mellom lemmene.  Kroppen «sammenføyes og holdes 

sammen av hvert støttende bånd», sier apostelen, Ef 4,16.  Et bånd er 

forbindelsen mellom to eller flere lemmer.  Kjærligheten er et slikt bånd, sier 

Paulus, men også samspillet mellom to eller flere gaver på legemet.  Dersom 

vi i dag ønsker å se realisert noe av den «virkelighet» som ligger i den bibelske 

beskrivelse av menigheten som Kristi kropp, har vi ikke noe annet å gjøre enn 

å vektlegge og prioritere det som Skriften vektlegger i sin beskrivelse av 

menigheten, og da ikke minst den guddommelige kjærligheten og Åndens 

gaver.  

 

B.  Strukturelle konsekvenser av gaveprioritering 

Et viktig spørsmål i denne sammenheng må bli hva konsekvensene blir for 

vår forståelse av menighetsstruktur og menighetsdrift dersom det bibelske 

menighetsforbildet og Åndens gaver gis prioritet.  La oss først se på noen 

konsekvenser i vårt grunnsyn på menigheten. Ser vi menigheten i et organisk 

perspektiv, blir menigheten Guds sak.  Ser vi den i et organisatorisk 

perspektiv, blir den vår sak.  Poenget er videre at dersom menigheten skal 

bygges slik Nytestamentet taler om det, må Guds «virkemidler» brukes, ikke 

våre.  De menneskelige og organisatoriske virkemidlene kan være nyttige og 

brukbare på et visst nivå, men de kommer sørgelig til kort dersom de blir 

hovedaktørene i det menighetsbyggende arbeid.  

Dette har også å gjøre med måten vi betrakter menighetens ressurser på.  

I 2 Kor. 5,16 sier Paulus: «Så kjenner vi ikke lenger noen bare slik mennesker 

gjør.  Og har vi kjent Kristus slik, gjør vi det ikke lenger.»  Det apostelen taler 

om her er at i Guds menighet har vi en annen måte å vurdere og betrakte 

hverandre på enn det som er vanlig rent menneskelig sett.    Vi vurderer 

nemlig hverandre som lemmer ikke «etter kjødet» (gresk: kata sarka) eller 

etter det menneskelige.  Nei, som kristne og som lemmer på Kristi kropp 

betrakter vi hverandre som nye skapninger i Kristus på forsoningens 

grunnlag, jf.  2 Kor 5,17ff.  Da er det gamle borte, sier apostelen, det nye er 

blitt til, og alt dette er av Gud, jf.  2 Kor 5,17.   

Som nye skapninger i Kristus er vi blitt «Åndens mennesker» og vi taler 

om åndelige ting med åndelige ord, jf.  1 Kor 2,13-16.  Vi vurderer og 

betrakter hverandre «etter Ånden», (gresk: kata pnevmati).  Paulus sier også 

at han ikke har lært Jesus å kjenne i hans jordiske legeme, og derfor hadde 

han ikke noe «bilde» av eller forhold til Jesus som menneske.  Paulus hadde 
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møtt og hadde lært å kjenne Jesus som den herliggjorte og oppstandne 

Kristus.  Hadde apostelen valgt å legge vekt på å beskrive den menneskelige 

side ved Jesu person, hadde vi selvfølgelig stått overfor et svært begrenset 

Jesus-bilde og en framstilling av Kristus som ikke var sann og dekkende.  

Paulus hadde også valgt å ikke kjenne, herunder vurdere og betrakte, 

mennesker i Guds menighet etter deres rent menneskelige framtreden, dvs. 

deres utseende, status, samfunnsmessige funksjon, o.a.  Hadde han vektlagt 

dette ville han ha begrenset det nye og genuine Åndsskapte fellesskap vi får i 

Guds menighet til noe rent menneskelig på linje med andre typer fellesskap i 

denne verden, slik en vektlegging av Jesu rent menneskelige framtreden ville 

ha begrenset synet på Jesus. Vi skal for øvrig merke oss at Paulus ikke sier at 

vi mister vår rent menneskelige identitet når vi blir kristne og innlemmet i 

Kristi legeme.  Nei, det er ikke snakk om å benekte det menneskelige eller 

den rent menneskelige identitet, men poenget er at vi ikke skal bruke og 

utnytte denne for posisjon og tjeneste i menigheten.  Vi får nemlig en ny 

identitet som nye skapninger som Ånden har gjenfødt, fostret og utrustet.   

Når vi så legger vekt på å kjenne hverandre og betrakte hverandre «etter 

Ånden», er det blant annet nådegaven til tjeneste som blir sentral for 

innordning og funksjon i menigheten.  Nå vi da står sammen i den tjeneste 

hver av oss har fått ved Ånden, oppmuntrer vi hverandre til å bruke gavene, 

vi viser til hverandres tjeneste og vi gir rom til andres åndelige gaver. 

Vektleggingen av gavene i struktur- og virksomhets-tenkning får altså 

konsekvenser for hvordan vi betrakter min egen tjeneste og andres tjeneste i 

menigheten.  Vi kan nemlig lettere se både vår egen plass, vår egen 

begrensning og endelig vår avhengighet av de andre gavene for at vi hver for 

oss og sammen skal kunne utføre vår tjeneste på Kristi legeme. 

Også i måten vi arbeider på får tenkningen om «en gavestrukturert 

menighet» konsekvenser.  Enkelt sagt vi velger å prioritere mennesker og 

gaver – framfor metoder og programmer.  Vi velger å være orientert om behov 

og tilhørende oppgaver – framfor å bruke det meste av ressursene på selvlagde 

planer og tradisjonelle aktiviteter.  Og endelig vil vi prioritere det utfyllende 

samspillet mellom flere lemmer/tjenester på legemet.  Det kan her være snakk 

om det vi kan kalle en funksjonell og fleksibel team-tenkning framfor 

vektlegging av formelle ansettelsesforhold.  Vi skal se litt nærmere på disse 

nevnte aspektene ved gaveprioriteringens konsekvenser for måten vi arbeider 

på.   

Saken er jo at det i høy grad er de gaver og tjenester som faktisk finnes i 

menigheten som bør bestemme på hvilken måte man skal arbeide.  Har for 

eksempel menigheten mange gaver innenfor forkynnelse og undervisning, 
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kan det være en glimrende mulighet både til «indre» opprustning av kunnskap 

og lære i menigheten, men også utadvendte tiltak av evangeliserende karakter.  

Har menigheten rikt på gaver innenfor omsorg og sjelesorg, bør dette 

selvfølgelig utnyttes både til å dekke både menighetens egne behov, men også 

her er det riktig å tenke dekning av behov i det samfunn som er omkring 

menigheten.  Men nå er måten vi arbeider på utfra nådegaveprioritering ikke 

bare bestemt av de gaver som menigheten faktisk er i besittelse av – eller som 

er oppdaget.  Virksomhetsmåte og -form kan altså bestemmes av de gavene 

menigheten faktisk har, men i tillegg er det viktig at menigheten er våken for 

å søke og be om gaver man faktisk har behov for ut fra de utfordringer 

menigheten står overfor.  Det ser ut til at det er på dette punkt at vi i vår 

virksomhetstenkning i dag ofte tar feil.  Vi setter nemlig fort i gang aktiviteter 

når vi ser at vi bør gjøre noe på et eller annet område.  Skriften taler altså om 

at vi heller bør oppdage gavene som menighetens medlemmer har, 

identifisere dem, gjøre dem synlige, velsigne dem og gi dem rom – og endelig 

bruke dem i tro og tillit til Herren!  Ressursene og «kompetansen» på 

menighetens ulike tjenesteområder ligger nemlig i gavene Herren ved Ånden 

har og vil gi. 

Oppdagelse og bevisstgjøring omkring gaver og gavebruk hos meg selv og 

mine medkristne og medarbeidere i tjenestefellesskapet legger også en logisk 

grunn for å tenke team-arbeid.  Når jeg kjenner mine gaver, kjenner jeg også 

min begrensing og jeg kjenner behov for å tjene sammen med mennesker som 

har kompletterende gaver.  Paulus er et godt forbilde i denne type gave- og 

tjenestetenkning: På den første misjonsreisen bestod teamet av tre personer; 

nemlig Paulus, Barnabas og Johannes Markus, jf.  Apg kapittel 13-14.  På den 

andre misjonsreisen bestod arbeidsteamet av Paulus, Silas, Timoteus og 

Lukas, jf.  Apg 15,40; 16,1-3 og v.10.  Da menigheten i Korint ble grunnlagt, 

var det fem som tjente sammen: Paulus, Akvilas og Priskilla, Silas og 

Timoteus, jf.  Apg 18,1-5.  Da brevet til kolosserne ble skrevet fra Rom, 

arbeidet tydeligvis flere personer sammen med Paulus: Tykikus, Onesimus, 

Markus, Jesus-Justus, Lukas, Epafras og Demas, jf.  Kol 4,7-15. 

Virksomhetstenkning med utgangspunkt i menighetens gavestruktur ser 

altså ut til å ha grupperinger rundt forskjellige nødvendige og bibelsk 

beskrevne funksjoner; som omsorg, ledelse/eldstetjeneste, bønn, 

evangelisering, osv.  Team-tanken har på denne måten en helt klar bibelsk 

begrunnelse, og den ser ut til å passe sammen med menighetens 

kroppsstruktur.  Mange av kroppens lemmer er plassert i samarbeidende 

grupper, men alle gruppene er samordnet i forhold til hverandre gjennom 

nervesystemet der de får impulser fra hodet.  De fem fingrene på hånden er et 
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slikt team.  Øyne, ører, nese og tunge er et annet slikt team.  Det er altså viktig 

at menigheten, som er Kristi kropp, finner arbeidsformer som så langt som 

mulig minner om den menneskelige kroppens arbeidsformer.  Og en liten ting 

til slutt i forbindelse med det vi her er inne på: Behovet for å oppdage gaver 

er bare til stede når mennesker skal samarbeide og fungere sammen med 

andre.  Tenker jeg tjeneste individualistisk, og kanskje også egoistisk, vil jeg 

ikke ha behov for å definere min oppgave og tjeneste i forhold til andre 

mennesker. 

 

C.  Gavestruktur og etablert virksomhetsforståelse 

Det kan være naturlig å stille spørsmålet til slutt om hvordan det vi her har 

talt om gavestruktur i menigheten forholder seg til det vi kanskje kan kalle 

etablert virksom-hetsforståelse.  Situasjonen er vel den for de fleste 

menighetens vedkommende, at den mest «synlige» og framtredende struktur 

er den organisatorisk strukturelle, ikke den organisk strukturelle som vi her 

har talt om.  Ja, i denne boken har vi faktisk operert ut fra tanken om at den 

menneskelige organisatoriske struktur kan bli så dominerende og 

«enerådende» – at det som har med Åndens gaver og tjenester å gjøre, får 

svært lite å si for hvordan vi tenker og driver menighet. 

Fordi menigheten er en menneskelig-sosiologisk størrelse til stede i tiden, 

og med krav rettet til seg om at den skal kommunisere med mennesker i sin 

tid og i sin kultur, er det både legitimt og naturlig at den får både en 

organisatorisk struktur og en virksomhetstenkning som svarer til de 

funksjonelle behov.  Men det er to fare-momenter knyttet til dette.  Det ene 

er at menigheten trekker med seg foreldede historiske strukturer og 

virksomhetsformer slik at den kommuniserer dårlig med sin tids behov.  Dette 

skjer stadig og det må derfor stadig utfordre oss til nytenkning og forandring.  

Men det er det andre faremomentet, som vi også foran har pekt på, som er 

mest alvorlig i forbindelse med det vi her drøfter. Dersom menigheten får 

organisatoriske strukturer og virksomhetsformer som gjør at Åndens gaver og 

tjenester uvesentliggjøres eller overflødiggjøres, vil den organiske strukturen 

(som jo hører til menighetens sanne vesen) bli utydelig – ja, kanskje også 

borte på sikt.  Spørsmålet må derfor bli: Hvordan skal vi tanke oss de to 

strukturene, den organisatoriske og den organiske, som sameksisterende i en 

menighet? 

Svaret på spørsmålet ligger egentlig i forrige kapittels prinsipielle 

tilrettelegging av forholdet mellom menigheten som organisme og 

organisasjon.  Løsningen på problemet ligger da verken i en uforenlig 

konflikttenkning mellom de to strukturene, eller i en tilsynelatende 
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harmonisering, men i en tilpasningstenkning.  Menighetens organiske gave-

struktur, som altså ligger i menighetens vesen som Kristi legeme og Åndens 

tempel, vil da alltid måtte være basis, ideal og mønster både for enhver 

struktur og virksomhetsforståelse i Guds menighet.  Den organisatoriske 

strukturen, som altså både er avhengig av og som gjenspeiler sin tid og sin 

kultur, må vi alltid være villige til å tilpasse menighetens organiske struktur.  

I en slik tilpasning må det derfor alltid ligge en kritisk evaluering og prøving 

av etablerte strukturer og virksomhetsformer mot idealet og mønsteret.  Og 

det må selvfølgelig også på dette plan være vilje til å forandre og endre på 

strukturer, arbeidsformer og tankemåter som ikke støtter og fremmer 

menighetens oppbygging og vekst ved Åndens gaver.  Hovedsaken for enhver 

menneskelig organisatorisk struktur i Guds menighet må være at den skal 

være en hjelper for å gjøre menighetens gavestruktur synlig og operativ. 
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OPPGAVER TIL REFLEKSJON OG SAMTALE 

 

1. Hvordan kan vi gjøre nådegavene overflødige, og hva skjer når nådegave-

forståelsen innsnevres?  

 

2. Oppsummer og samtal om hva som preger en menighet som prioriterer 

Åndens gaver? 

 

3. Hva er en nådegave, og hva er nådegavenes hensikt og formål?  Vurder og 

drøft den definisjon av en nådegave som er gitt i boken, og den 

avgrensning som er foretatt i forhold til naturgaver, Åndens frukt, «falske» 

gaver og såkalte kristelige roller. 
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4. Oppsummer bokens framstilling av hvordan man kan oppdage, søke og 

utvikle seg i bruken av nådegaver.  Forsøk å aktualisere dette i forhold til 

ditt eget liv og din egen nådegave.  Samtal gjerne med gode kristne venner 

om hva du har funnet ut om din nådegave og din tjeneste. 

 

5. Drøft hvor aktuelt det er å tale om «miljø for nådegaver» i din menighet 

eller i det fellesskap der du er med?  Hva er etter din oppfatning viktig å 

legge vekt på når vi skal hjelpe hverandre til å bli frimodige til å bruke det 

Herren har gitt oss? 

 

6. Hvorfor er kunnskapen viktig for utvikling og bruk av Åndens gaver i en 

menighet?  Drøft i denne sammenheng også om de kriteriene som er nevnt 

i dette kapitlet kan være til noen hjelp til å vurdere og bedømme 

nådegavene og bruken av dem. 

 

7.  Hva er sammenhengen mellom Åndens gaver og menighetens vekst? 

 

8. Hva legger boken i begrepet «en gavestrukturert menighet»?  Vurder og 

drøft de strukturelle konsekvensene av gaveprioritering som er nevnt og 

drøftet i dette kapitlet. 

 

9. Drøft aktualiteten av følgende sitater fra avslutningen av dette kapitlet: 

 «Dersom menigheten får organisatoriske strukturer og virksomhetsformer 

som gjør at Åndens gaver og tjenester gjøres uvesentlige eller overflødige, 

vil den organiske strukturen (som jo hører til menighetens sanne vesen) bli 

utydelig - ja, kanskje også borte på sikt.» 

 «Hovedsaken for enhver menneskelig organisatorisk struktur i Guds 

menighet må være at den skal være en hjelper for å gjøre menighetens 

gavestruktur synlig og operativ.» 

 Drøft også i denne sammenheng om det er behov for at Åndens gaver og 

tjenester blir mer «synlige» eller «tydeliggjort» i den menighet eller i det 

fellesskap du er med i. 
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Kapittel 4  

 

LEDERSKAPET 
Menighetens oppbygging, fornyelse og vekst  

i lys av Bibelens forståelse av lederskap 
 
 

Når mindre enn 10 prosent av Guds folk utøver tjeneste,  
over 90 prosent bare er tilskuere, da får vi en forkrøblet kirke.  Kirken er generelt for lite opptatt av å 

oppdage og utruste nye ledere og den har et forkortet perspektiv på lederutvikling. 
Knud Jørgensen 

      
-- one of the greatest needs in the church and in the world today is the multiplication of effective 

Christian leaders.  The effective leader learns to recognise and develop the gifts of others and share 
leadership with them. 

Philip King 
 
 
 

1.  DET AKTUELLE PERSPEKTIV: 

LEDERSKAP SOM PROBLEM OG MULIGHET 

 

A.  Menighetsforståelse og lederskapsforståelse 

Vi har i de foregående kapitlene forsøkt å peke på behovet for en 

menighetstenkning der menigheten i første rekke blir sett på og «håndtert» 

som det den faktisk er ut fra Skriften – en levende organisme skapt og ledet 

av Ånden – der nådegavene og Åndens tjenester får førsteprioritet som 

vekstverktøy.  I denne menigheten vil nemlig grunnlaget være til stede for at 

lederskapet får lov til å fungere som ressursforløsere for alle de menneskelige 

og åndelige ressurser som er lagt ned i menigheten fra Skaperens og 

Frelserens hånd.  Dette er denne bokens hovedperspektiv på lederskap.  Sagt 

på en annen måte: Den organiske menighetsforståelsen er og bør være 

grunnlaget for en bibelsk fundert lederskapsforståelse også i dag. 

I dette ligger også at lederskap blir et problem dersom vi i for stor grad 

tenker og driver menighet ut fra et forkortet forenings- og organisasjons-  

perspektiv.  Lederskapets hovedoppgaver blir da det å være organisatorer og 

gjerne også vedlikeholdere av eksisterende strukturer og former.  Nå skal vi 

imidlertid være klar over, for ikke å miste ankerfeste og fotfeste i det virkelige 

liv, at kristent lederskap i likhet med menigheten selv, må forstås i lys av de 

samme dimensjonene som menigheten framstår i: Menigheten er, som vi 

tidligere har beskrevet, både en historisk-sosiologisk og en teologisk-åndelig 
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størrelse.  Den er et menneskelig fellesskap og den er samtidig Kristi kropp.  

Tilsvarende har lederskap en grunnleggende organisk eller karismatisk 

dimensjon, men også en organisatorisk og sosiologisk.  Det er viktig at vi 

tenker riktig om disse to dimensjonene knyttet til menighet og lederskap, og 

at vi ser hvordan de må samtenkes, atskilles på riktig måte og hvordan 

prioriteringen må være mellom dem.  Ikke minst er dette viktig i forbindelse 

med vår forståelse av hvordan lederskapet i menigheten bør fungere.  I denne 

boken har vi imidlertid spesielt pekt på hvor viktig det er at vi opprioriterer 

forståelsen av menigheten som teologisk-åndelig eller som organisk størrelse. 

Dersom menighetens lederskap ikke har forstått denne dimensjonens 

betydning, og dersom det ikke definerer sin funksjon primært innenfor denne 

virkelighet, vil vi her påstå at vi ender opp med et svært forflatet perspektiv 

på menighetslederskap i dag. 

 

 

B.  Lederskapsproblemets årsaker 

Grunnproblemet er, som vi ovenfor har vært inne på, at vi i dag har lett for å 

tenke og drive menighet i et forkortet eller innsnevret perspektiv.  Rett 

lederskapsforståelse henger nemlig sammen med rett menighetsforståelse.  Er 

menighetssynet innsnevret og forkortet, blir lederskapsforståelsen det samme.  

Utfordringen vår er derfor å si noe om hva det kan bety for menighets-

lederskapets selvoppfatning og funksjonsoppfatning at vi finner det primære 

ankerfeste for lederskapsforståelsen i forståelsen av menigheten som en 

teologisk eller organisk størrelse.  

Historien viser også at vi har svært lett for å tenke og utvikle kristent 

lederskap etter gale forbilder.  Utvalget av stereotypier og vrangbilder på 

lederskap er stort – fra den autoritære enehersker til den demokratiske 

bestevenn-med-alle-typen.  En av vår tids største farer for kristen lederskaps-

tenkning er at vi har lagt oss langflate etter modeller for lederskap som er tatt 

fra næringsliv og offentlig administrasjon – i det hele tatt fra vestlig, moderne 

organisasjonslære.  Det ser også ut til at den moderne organisatoriske 

tenkning om lederskap passer som hånd i hanske i en menighets-tenkning som 

er preget av det vi tidligere har kalt organisasjonsperspektivet.  Problemet 

som oppstår, er selvfølgelig en forflatet lederskapstenkning som kommer 

svært til kort overfor den bibelske beskrivelse av hva en menighet er og 

hvordan et lederskap bør fungere. 

Nok en grunn til at lederskapet slutter å fungere som ressursforløsere, kan 

være at oppdragsforståelsen er blitt uklar.  Her er det minst en av to ting som 

kan skje: Enten innsnevres forståelsen av oppdraget slik at det blir pleien av 
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dagens virksomhet som får oppmerksomhet og ressurser, eller forståelsen av 

oppdraget gjøres upersonlig, slik at det blir strukturene og organisasjonen 

som får oppmerksomheten. I Det nye testamente ser det ut til at det er utvik-

ling av mennesker, utrustning og disippelgjøring som er hovedoppdraget for 

menighetens lederskap.  Dette, sammen med betydningen av det misjons- og 

evangeliseringsoppdrag Herren har gitt, er perspektivet og horisonten for all 

kristen lederskapsforståelse. 

Det siste vi vil peke på som et problematisk område for vår forståelse av 

menighetslederskap i dag, er det vi kan kalle den uklare selvforståelse. 

Selvforståelsen henger jo sammen med både forbildetenkning, menighetssyn 

og oppdragsforståelse – som er nevnt foran.  Men selvforståelsen har også 

med et annet forhold å gjøre, nemlig lederens forhold til sannheten.  Ja, 

nettopp i dette forhold ligger det en nøkkel til sann selvinnsikt og til det å 

kunne fungere som et troverdig menighets-lederskap i dag.   

 

 

2.  DET BIBELSKE PERSPEKTIV: 

MENIGHETEN OG LEDERSKAPET 

 

Før vi ser nærmere på det bibelske materialet om lederskap, kan det være på 

sin plass med den definisjon av begrepet lederskap som brukes i denne boken: 

Med «lederskap» forstår vi i denne sammenheng personer i menighetsfelles-

skapet som i kraft av sin utrustning ser det som sin primære oppgave å 

påvirke/lede menigheten slik at den fungerer best mulig i pakt med sitt vesen 

som Kristi legeme og Åndens tempel i dag.   

Definisjonen fanger opp noen vesentlige aspekter angående lederskap i 

Guds menighet.  Først – og kanskje viktigst   er det å understreke at lederskap 

utøves av «vanlige» personer i menighetsfellesskapet.  For å tale teologisk, 

kan vi si at lederskapet står fram av det allmenne prestedømme.  Og i denne 

bibelske og reformatoriske kongstanke ligger blant annet at lederskap i Guds 

menighet ikke utøves av personer i en egen klasse, om den nå benevnes som 

«geistlighet», «salvet lederskap» eller noe annet.  Dette lederskap tjener i 

kraft av sin utrustning, der de naturgitte og Ånds-gitte gaver spiller sammen 

på en integrert måte slik at lederen blir i stand til å gjøre sin oppgave.   

Og oppgaven beskriver vi i denne boken som et «spesialoppdrag», som 

består i å forløse de ressurser som ligger i menigheten som Kristi legeme og 

Åndens tempel.  I praksis vil oppdraget da bestå i å hjelpe mennesker til å 

oppdage og få forløst sine gaver og evner.  Definisjonen vår føyer til slutt til 

– i dag.  Et ikke uvesentlig tillegg.  Lederskapet i Guds menighet må nemlig 
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være til stede i sin tid og i sin tids behov.  Noe av det karakteristiske med 

lederskapet er imidlertid at det er best i samsvar med tiden og menneskers 

behov i vår tid om det får lov å fungere ut fra det som er både sitt eget og 

menighetens genuine vesen og oppdrag. 

Det kan i dette kapitlet være naturlig å konsentrere framstillingen rundt 

følgende tematikk: 

1)  Lederskap i Guds menighet må og bør være orientert ut fra menighetens 

sanne vesen som Kristi legeme.  Vi vil derfor også si noe om det vi kaller den 

organiske menighetsforståelsens konsekvenser for vår lederskapsforståelse. 

2)  Som det er Den hellige ånd som gjør det kristne fellesskap til en Guds 

menighet, Kristi legeme og Åndens tempel, så er det den samme Ånd som 

gjør alminnelige mennesker i denne menighet til lederskap.  Det er derfor 

også naturlig å oppsummere hva som ligger innebygd av konsekvenser for 

lederskapsforståelsen i den tidligere bibelteologiske gjennomgang av 

forholdet mellom Ånden og menigheten.  

3)  Innblikk i de nytestamentlige forsamlingenes former for lederskap, kan 

gi noen viktige utfyllende holdepunkter for å si noe om de grunnleggende 

elementer for lederskapstenkning også i dag.  Disse grunnleggende 

elementene er viktige å få tak i når vi kommer til det punkt at vi skal forme 

ulike modeller for lederskap i menigheten.  

4)  Endelig vil spørsmålet om hva som blir lederskapets viktigste oppgave, 

dersom målet er et fungerende menighetslegeme, stå sentralt i dette kapitlet.  

Vi vil derfor forsøke å navngi spesifikke fornyelsesprosesser som 

menighetens lederskap er satt til å lede, for at menigheten skal fungere slik 

den var tiltenkt fra Herrens side.    

 

 

A.  Den organiske menighetsforståelsens konsekvenser for lederskap 

 

1.  Lederskap i organismens tjeneste 

Hva er lederskapet opptatt av når målet og intensjonen blir å virkeliggjøre 

stadig mer av menighetens vesen og karakter som Kristi kropp og Åndens 

tempel?  Vi har tidligere sett menighetslegemet i tre relasjoner: oppad, innad 

og utad.  Denne relasjonstenkningen knyttet til menighetens funksjon kan 

også hjelpe oss til å beskrive og forstå lederskapets oppgaver - sett ut fra et 

grunnleggende organismeperspektiv.  Dette gjør vi samtidig som vi for-

mulerer grunnleggende prinsipper for lederskap ut fra den bibelske presenta-

sjon av menigheten som Kristi legeme.   
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(1) For menighetslederskap som er bevisst på å utøve sin tjeneste i Kristi 

kropp og Åndens tempel, vil det være en prioritert oppgave å bidra til å 

oppdage og utvikle de forskjelligartede gavene som er gitt menigheten – 

nettopp fordi den er en kropp med forskjellige lemmer som skal dekke mange 

forskjellige funksjoner. Dette har å gjøre med det vi har kalt relasjonen 

«innad» i menighetskroppen.  Denne relasjonen går altså ut på forståelsen av 

menighetslemmenes særegne og forskjelligartede funksjoner sett som en del 

av en helhetlig fungerende kropp.  Oppdagelse og utvikling av nådegaver i 

menighetssammenheng, vil da måtte bli en prioritert oppgave for lederskapet.  

Dette henger nøye sammen med følgende prinsipp: 

(2)  For menighetslederskap som er bevisst på å utøve sin tjeneste i Kristi 

kropp og Åndens tempel, vil det også være en viktig oppgave å samordne og 

koordinere de forskjellige gavenes funksjon, slik at de ulike lemmenes 

virksomhet sammen tjener helheten og enheten i menighetskroppen. Vi har 

tidligere identifisert noen av lemmene/nådegavene som spesielle hjelpende 

og koordinerende gaver, som diakoni- og hjelpetjenester.  Hyrdegaven vil 

naturlig framstå som en ledergave blant denne type gaver i menig-

hetskroppen, jf. Ef 4,11. 

(3) For menighetslederskap som er bevisst på å utøve sin tjeneste i Kristi 

kropp og Åndens tempel, vil det videre være en sentral funksjon eller tjeneste 

– som Skriften selv kaller det – «å høre hva Ånden sier til menigheten». De 

ulike lemmenes særfunksjon og samfunksjon på legemet er det viktig å se 

sammen med det vi har kalt «hode-relasjonen» som menighetslegemet står i.  

Som hode for legemet har vi sett at Kristus ved sin Ånd både gir ledende 

impulser til kroppen og til det enkelte lem, men også at han registrer er og har 

omsorg for den reelle situasjon i sin kropp.  Vi kan formulere det sistnevnte 

som følgende prinsipp for lederskapet:  

(4) For menighetslederskap som er bevisst på å utøve sin tjeneste i Kristi 

legeme og Åndens tempel, vil det være en sentral funksjon og tjeneste å 

identifisere den åndelige situasjon som menigheten tid enhver tid befinner seg 

i - og formidle Herrens ord og omsorg inn i den aktuelle situasjon.  Vi har 

tidligere talt om kunnskaps- og styringsgaver, som er gitt menigheten for at 

den relasjonen som menighetslegemet har til Kristus som sitt hode skal bli 

ivaretatt.  Forstandertjeneste, apostelfunksjon og lærerfunksjon er eksempler 

på viktige lederskapsgaver som, sammen med andre gaver på dette feltet, bør 

fungere for at forbindelsen mellom hode og kropp, Kristus og menighet, skal 

bli ivaretatt.  Mye tyder på at Kristus som hode for kroppen involverer spesielt 

menighetens lederskap i den «tilstandsregistrering» som vi her taler om.  Bud-

skapene til sendebrevsmenighetene i Åpenbaringsboken kapittel 2 og 3 viser 
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dette.  Her finnes det nemlig meget sterke oppfordringer til menighetens 

lederskap om å høre hva Ånden sier til menigheten.  Det Ånden sier til 

menigheten, er nemlig nettopp det Kristus som hode vil si til sin menighet i 

den aktuelle situasjon.   

Vi skal også merke oss at disse budskapene er adressert til «engelen» for 

de ulike menighetene.  Nå finnes det ulike tolkninger av hvem denne engelen 

er, deriblant den som sier at menighetens engel må være menigheten hyrde 

eller leder.  Og er engelen menighetens leder eller lederskap, blir disse 

budskapene en meget sterk appell nettopp til lederskapet om å høre hva 

Ånden sier inn i den aktuelle situasjon i menighetens liv.  Av det vi har kalt 

et organisk orientert lederskap kreves det da både ydmykhet og vilje til å høre 

hva Ånden sier til menigheten i dag.  Skal Kristus som hode for menigheten 

ha noen sjanse til å gi sine ledende impulser inn i menighetens aktuelle 

situasjon, må noen nemlig høre hva Ånden sier.  Dette kan alle lemmene på 

kroppen gjøre, men mye tyder altså på at lederne i menigheten har et spesielt 

ansvar på dette området.  Det er i dette lys ikke underlig at profetgaven og 

profettjenesten står svært sterkt både som en nøkkelgave i det menighets-

byggende arbeid, jf. 1 Kor 14,1ff, og blant de såkalte «lederskapsgavene», jf. 

Ef 4,11.  Profetgavens og profettjenestens spesielle karakter og funksjon er jo 

nettopp å formidle hva Herren ved Ånden sier til menigheten i den aktuelle 

situasjon. 

(5) For menighetslederskap som er bevisst på å utøve sin tjeneste i Kristi 

kropp og Åndens tempel, vil det videre være en sentral oppgave å bevisstgjøre 

hvert enkelt lem på kroppen om at menigheten som helhet er Guds sendelse 

til verden.  Dette har å gjøre med det vi tidligere har kalt «utad-relasjonen», 

dvs. menigheten som sendt til denne verden som Guds frelsesredskap.  Det vi 

her skal merke oss, er at det ikke er deler av menigheten eller av lemmene 

som skal ha denne funksjonen.  Nei, det er hele legemet, dvs.  hele 

menigheten, hele kirken, som er sendt – og som derfor skal fungere inkluder-

ende til frelse.  Her ligger det da også en stor utfordring for lederskapet, 

nemlig å transformere denne målorienterte bevissthet om menighetens 

oppgave og gjerning i verden og for verdens frelse, ut i hele menighets-

legemet.  Det vil da også ligge i lederskapets oppgave å avsløre når 

menigheten blir fristet til å være seg selv nok og når den begynner å leve for 

seg selv og sine interne målsettinger.  Som vi også tidligere har sett, er det 

gitt menigheten spesielle lederskapsgaver, som vi i denne boken har kalt 

kraft- og formidlingsgaver, for at denne funksjonen ved menighetslegemet 

skal bli ivaretatt.  Evangelistgaven står i denne sammenhengen sentralt. 
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(6) For menighetslederskap som er bevisst på å utøve sin tjeneste i Kristi 

kropp og Åndens tempel, vil det endelig påligge en stor forpliktelse i å se og 

etterleve det faktum at menigheten som Guds sendelse til verden samtidig er 

hellig og atskilt fra verden. Dette faktum setter spesielt store krav til 

forståelse av menighetens karakter av å være hellig og atskilt fra verden.  Men 

det setter også krav til alle som tilhører Åndens tempel og Kristi legeme, at 

de skal leve i pakt med den hellighet de har fått del i.  Her er det viktig å 

understreke at Skriften faktisk setter spesielt store krav til menighetens 

lederskap om et hellig liv.  De kriterier som apostelen Paulus setter opp som 

krav til den som skal være leder i Guds menighet, må vi se i lys av dette, jf. 1 

Tim 3,1ff og Tit 1,5ff. 

 

2.  Lederskap i sannhetens tjeneste 

Dette perspektivet på menighetens lederskap fører oss over til nok en viktig 

sak som er en konsekvens som den organiske menighetsforståelsen får for vår 

lederskapstenkning og praksis.  Det er interessant å legge merke til at Skriften 

kopler sannhetsbegrepet opp til menighets- og lederskapsforståelsen.  I 1 Tim 

3,15 skriver apostelen Paulus: «Men hvis det drar ut, vil jeg du skal vite 

hvordan en skal ferdes i Guds hus, som er den levende Guds menighet, 

sannhetens støtte og grunnvoll.»  Dette sier apostelen i et kapittel der han 

skriver om lederskapet i menigheten.  Og saken er altså at det faktum at Guds 

menighet er sannhetens støtte og grunnvoll i verden – får konsekvenser for 

hvordan alle skal ferdes i denne menigheten.  Ikke minst får det konsekvenser 

for lederskapets opptreden og dets forhold til sannheten.  Endelig får lederens 

egen oppfatning av sitt forhold til sannheten, konsekvenser for det syn han 

har på sin egen rolle og oppgave i denne Guds menighet, som er Kristi kropp 

og Åndens tempel.  

 

(1)  Lederens personlige forhold til sannheten 

Kravene til en leders personlige moralske integritet og vilje til å leve i lyset 

med sitt liv, er ikke noe annet og ikke noe mer enn kravene som enhver kristen 

disippel må leve under, men konsekvensene av svikt på dette området synes 

å være størst når en leder svikter akkurat her.  Det er derfor spesielt viktig at 

en leder er klar over hva som kan skje dersom lederen ikke er tilstrekkelig 

klar over det grunnleggende sannhetskravet. 

Og hva kan skje?  Det går an å omgå sannheten, dvs. at en smyger seg unna 

når en hører sannhetens røst i sitt liv. Dette gjelder både vårt forhold til oss 

selv, vårt forhold til våre medmennesker/medarbeidere og vårt forhold til 

Herren.  Og det som er viktig på dette område, er at vi som ledere tør være så 
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ærlige og hele som mennesker som er satt til å lede Guds menighet, at vi våger 

å være – ikke bare sterke, men også svake, ikke bare vellykkede, men også 

mislykkede, ikke bare mennesker som mestrer, men også som feiler og som 

må gi opp. Kristen lederskapstenkning har lenge vært en del av en på mange 

måter usann, eller kanskje rettere, halvsann vestlig lederskapskultur, der 

styrke, effektivitet og vellykkethet har vært idealet.  Derfor er det viktig å 

søke tilbake både til basis i den bibelske menighetsforståelsen og til de 

bibelske idealene for lederskap i den kristne forsamlingen. 

I en pluralistisk tid har vi også sett at det heller ikke er uvanlig at 

mennesker lager sin egen sannhet, eller sin egen utgave av sannheten.  

Dermed blir sannheten bare noe subjektivt, og faren er at dette syn på 

sannheten får innpass i menigheten.  Resultatet er læremessig og moralsk 

liberalisme i strid med Guds ord.  Ofte er vi også fristet til å være selektive 

(utvelgende) i vårt forhold til sannheten, dvs. vi velger ut av sannhetsbildet 

det vi ikke liker og det som er ubehagelig for oss personlig.  Ja, til og med 

hykleriet, det at vi ser og taler om sannheten, men selv ikke «gjør» den, kan 

bli et akseptert blindspor for oss i vårt personlige forhold til sannheten. 

Farene og fallgruvene er altså mange når det gjelder vårt personlige 

forhold til sannheten.  På denne bakgrunn kan det være interessant å lese 

apostelens ord til sin medarbeider, lederen Gaius, i 3 Joh vers 3 og 4: «Det 

var en stor glede for meg da noen av brødrene kom og fortalte om din troskap 

mot sannheten; du lever i den.  Ikke noe gleder meg mer enn å høre at mine 

barn lever i sannheten.»  Her er idealet og «kravet» klart uttrykt: å leve i 

sannheten og være tro mot sannheten.  Lederens bønn – framfor noen – burde 

på denne bakgrunn bli den bønn David ber i Salme 51,8: «Se, du vil ha 

sannhet i menneskets indre, så lær meg visdom i hjertets dyp!» 

 

(2)  Sannhet og lederstil 

I 3 Johannesbrev, som vi nettopp har sitert fra, finner vi et godt, men negativt 

eksempel på en kristen leder som hadde sviktet i sin troskap til sannheten.  

Lederens navn er Diotrefes.  Trekk av «Diotrefes-stilen» i utøvelse av kristent 

lederskap, er dessverre heller ikke ukjent i dag.  La oss, for å illustrere, ta 

fram noen av disse trekkene (les gjerne vers 9-11):  

 Diotrefes ville gjerne være den fremste i sin menighet.  Denne lederen 

hadde sikkert svært åndelige argumenter for sine fortrinn i sitt kall, sine gaver 

og sin utrustning.  Likevel var han ikke i pakt med sannheten, som sier at den 

som vil være fremst, skal være de andres trell, Matt 20,27 og at vi skal 

underordne oss under hverandre i Kristi frykt Ef 5,2.  
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 Diotrefes brøt kontakten med mennesker som kunne ha gitt ham korreks 

og veiledning.  Han ville ikke ha noe med apostelen og hans medarbeidere å 

gjøre.  Igjen et typisk trekk ved Diotrefes-stilen, og livsfarlig med tanke på 

troskapen mot sannheten.  En leder som vil vandre i sannheten, mottar nemlig 

korreks og veiledning fra medarbeidere i tråd med oppfordringene til dette i 

Skriften, jf. 2 Kor 6,1; Hebr 3,13. 

 Diotrefes omtalte kristne medarbeidere ufordelaktig og fór med ondsinnet 

sladder.  Dette er en kjent taktikk for å hevde seg selv på andres bekostning, 

og er dessverre ikke ukjent blant kristne ledere.  At slik opptreden er stikk i 

strid med sannheten, skulle være unødvendig å minne om, jf. Ordsp 8,7; Ef 

4,25.  

 Det kan også se ut til at Diotrefes hadde problemer med å innordne og 

underordne seg i et større tjenestefellesskap.  Han nektet å ta imot brødrene, 

som det står.  Antakelig er det her snakk om omkringreisende predikanter.  

Kanskje kan dette tyde på at denne lederen stilte seg svært kritisk til «det 

etablerte», til «kirkesamfunnet» eller «dagens lederskap».  Kanskje var det 

ikke åndelig eller karismatisk nok, dynamisk og ekspansivt nok.  Uansett hva 

det her er snakk om, er dette en opptreden hos en kristen leder som apostelen, 

med den autoritet i forhold til sannheten som han stod for, reagerte på. 

 Diotrefes opptrådte i tillegg eneveldig og autoritært, han støtte mennesker 

ut av menigheten.  Igjen et trekk ved en lederstil som vi ser eksempler på også 

i dag.  Heldigvis er dette ikke det trekk i en ubibelsk lederstil som er 

vanskeligst å avsløre. Dette fordi det støter mot minst to klare bibelske 

prinsipper for lederskap.  Det ene er at også lederskapet skal innordne seg i 

menighetens samlede avgjørelse, og det andre er at også en leder er forpliktet 

på å følge Skriftens klare ord.  Når det gjelder utstøtelse av menigheten, har 

nemlig Jesus gitt en helt klar prosedyre for dette, se Matt 18,15ff.  Her er det 

menigheten som har den endelige avgjørelse. 

Disse trekkene i den type lederstil vi her taler om, må nødvendigvis stadig 

gå på kompromiss med Guds ord; enten må dette omtolkes eller så må det 

overses.  Denne lederstilen er heller ikke, uansett om vi møter den i moderat 

eller ekstrem utgave, forenlig med sannhetens ord og sannhetens krav til en 

disippel og en leder. 

 

(3)  Sannhetens forbilder for ledere 

Apostelen Johannes var tydeligvis klar over hvor viktig det var for kristne 

ledere at de hadde de rette forbilder i sitt forhold til sannheten.  Derfor sier 

han: «Mine kjære, ha ikke det onde til forbilde, men det gode!», jf. 3 Joh brev, 

vers 11.  Dernest framhever han Demetrius, som «sannheten selv vitner for», 
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vers 12.  Gaius framheves også i brevet som en som viser «troskap mot 

sannheten», vers 2.   

Apostlene oppfattet seg selv som forbilder i sannheten både når det gjaldt 

den personlige siden, som vi har talt om - og i det som gjelder lederstil og 

tjeneste.  Se 2 Kor 4,2; 6,7; 7,14; 2 Tim 2,15; 1 Pet 1,22; 2 Pet 1,12.  Men 

framfor alt er det den Herre Jesus Kristus selv som er kristenlederens store 

forbilde i sannhet.  Han er den som kom med sannheten, Joh 1,17.  Han er 

sannheten, Joh 14,6.  Han er den som sier sannheten, Joh 16,7; 8,40.  Og han 

er full av sannhet, Joh. 1,14.  I en tid der menneskene viser stadig sterkere 

tendenser til ikke å ville lyde sannheten, bøye seg for den og leve etter den, 

er det viktigere enn noen gang at det kristne lederskap bevisstgjøres i sitt 

forhold til sannheten og velger sine forbilder med omhu.  Jesus, apostlene og 

kristenledere som signaliserer troskap mot sannheten og som sannheten selv 

vitner for – bør derfor være lederens forbilder. 

Vil vi være «medarbeidere for sannheten», slik Johannes skriver (vers 8), 

trenger vi som kristne ledere en stadig bevisstgjøring – og kanskje korreksjon 

– både når det gjelder vårt personlige forhold til sannheten og når det gjelder 

spørsmålet om vår lederstil og våre arbeidsmetoder er i samsvar med 

sannheten.  Forbildene er i denne sammenheng viktige, både de vi finner i 

Skriften og de som «sannheten selv vitner for» i dag.  Og en ting til er viktig 

i denne sammenheng: Sannhetens evangelium gjelder også for kristenledere 

som har så stort ansvar i forhold til sannheten.  Dette evangelium forkynner 

at det er nåde og tilgivelse også for ledere som synder i tanker, ord og 

gjerninger. 

 

B.  Menighetens lederskap som Åndens lederskap 

Vi har tidligere formulert noen grunnleggende prinsipper for lederskap ut fra 

den bibelteologiske presentasjon av menigheten som Kristi kropp.  I det 

følgende vil vi også formulere noe grunnleggende og prinsipielt om hva som 

er særpreget for lederskap ut fra det materialet vi har arbeidet med, om 

forholdet mellom Ånden og menigheten.  Og skal vi finne fram til hva som 

er konstituerende og genuint for lederskap i Guds menighet, er det dette bibel-

materiale vi bør hente fram.  Dette kan formuleres på følgende måte: 

(1) Da menigheten er skapt av Ånden, må også lederskapet være opprettet, 

innsatt og «formet» av Ånden.  Da apostelen Paulus møter de eldste i Efesus 

og taler til dem, sier han: «Ta vare på dere selv og på hele den hjord som Den 

hellige ånd har satt dere som tilsynsmenn for», Apg 20,28.  Det ligger et 

dobbelt poeng i dette utsagnet.  a) Lederskapet i menigheten er innsatt av 

Ånden – ikke av noen annen, selv om apostelen kan ha vært «operatør» for 
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selve handlingen.  Og innsetter Den hellige ånd mennesker til lederskap i 

Guds menighet, tar han også ansvar videre for å forme og danne lederskapet 

slik han vil ha det.  b) Åndens hensikt med å innsette lederskap er «tilsynet» 

med menigheten.  Vi skal senere se på denne tittelen «tilsynsmenn», og vi 

skal her derfor bare registrere at dette begrepet og denne tittelen på lederskap 

gjenspeiler det faktum at Herren som hyrden har omsorg for sin hjord, 

menigheten. 

(2) Da menigheten er et tempel for Ånden, har dette som konsekvens at 

lederskapet er «åndelig». Lederskapet inngår nemlig sammen med alle de 

troende som levende steiner, hellig presteskap i det åndelige tempel som 

apostelen Peter beskriver i 1 Pet 2,4ff.  Lederskap i Guds menighet dreier seg 

derfor ikke om å beherske organisatoriske teknikker og virkemidler for å 

oppnå de mål man måtte ha.  Det dreier seg heller ikke om at enkelte 

funksjoner og gjøremål er mer eller mindre «åndelige» enn andre.  Men det 

handler om at en leder med sitt totale liv tjener i Åndens tempel, der alt hører 

Herren til og der alt er innvidd til Herren. 

(3) Siden menigheten er det sted der Ånden levendegjør Jesu Kristi 

nærvær, er konsentrasjonspunktet, siktemålet og retningen gitt for 

lederskapets tjeneste i menigheten.  Dette kan fortelle oss noe om at 

lederskapet ikke er til for sin egen del, og det er ikke satt i menigheten for å 

samle oppmerksomhet rundt seg selv og sine egne ambisjoner, men det er til 

for å knytte menighetens (med)lemmer til den nærværende og levende 

Kristus.  I Apostelgjerningene kapittel 6,1ff. finner vi en tjeneste beskrevet i 

Guds menighet som vi antakeligvis lettest kan forstå og forklare ut fra dette 

perspektivet, nemlig det som apostlenes ønsket – å konsentrere seg om 

«bønnen og Ordets tjeneste».  Bønnen og forkynnelsen av Guds ord er derfor 

en «apostolisk prioritet» i menigheten, noe som innebærer at dette er en leder-

skapstjeneste som skal ha prioritet til alle tider i Guds menighet.  Og 

lederskapet kalles til side og ut av andre krevende oppgaver for å ta seg av 

denne tjenesten.  Hensikten og målet er intet mindre enn å synliggjøre og 

tydeliggjøre Kristi eget nærvær i sin menighet.  I dette perspektiv kan vi også 

si at lederskapsgavene, slik disse er beskrevet i Ef 4,11 som aposteltjeneste, 

profettjeneste, evangelisttjeneste, hyrde- og lærertjeneste, har som 

hovedhensikt å synliggjøre og virkeliggjøre Kristi person og hans liv i og 

gjennom menigheten. 

(4)  Siden menigheten er under Åndens herredømme, er det viktig, ja, 

avgjørende, at lederskapet er styrt og ledet av Ånden i sin tjeneste i 

menigheten.  La oss hente fram et par skriftsteder som vi også tidligere har 

pekt på.  I Antiokia-menigheten, der lederskapsgavene tydeligvis beskrives 
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med begrepene «profeter og lærere», talte Den hellige ånd og sa: «Ta ut 

Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem 

til,» Apg 13,2.  De innvies og sendes av Ånden og menigheten, og er 

avhengige av å bli ledet av Ånden i sin tjeneste.  Vi leser da også ganske 

karakteristisk i kapittel 16,6: «Den hellige ånd hindret dem i å forkynne Ordet 

i Asia; derfor fortsatte de gjennom Frygia og Galaterlandet.»  De var altså 

avhengige av å bli ledet og styrt av Ånden i den tjeneste Ånden selv hadde 

kalt dem til.  Prinsipielt er det ingen forskjell på denne lederskapets 

avhengighet av å bli styrt og ledet av Ånden – og det behov hvert enkelt lem 

på menighetslegemet har for å bli ledet.  I sak er det dette apostelen Paulus 

skriver om i Gal 5,16, der han gir appellen til alle kristne om å «leve et liv i 

Ånden». 

(5)  Som menigheten er utrustet og sendt av Ånden, blir også lederskapet 

utrustet, salvet og sendt av Ånden.  Det paulinske vitnesbyrd i Ef 3,7 kan 

bekrefte dette.  Her sier nemlig apostelen: «Og jeg ble en tjener for evangeliet 

da Gud grep inn med sin kraft og gav meg sin nådegave.»  Tjenere for 

evangeliet blir alle kristne - og deriblant menighetens lederskap, etter samme 

prinsipp.  Og dette er helt og fullt et verk av Ånden – ved Åndens kraft og 

nådegave!  Vi har dristet oss til å bruke ordet «salvelse» i denne sammenheng.  

Den Åndens salvelse som lederskap i Guds menighet får del i, tolker vi 

imidlertid ikke på bakgrunn av Det gamle testamentes bekrivelse av hvordan 

konger, prester, profeter – eller andre personer som Gud brukte på en spesiell 

måte, ble salvet til sin tjeneste.  Vi oppfatter det slik at Kristus ved sitt liv og 

sin tjeneste i den nye pakt har oppfylt de gammeltestamentlige lederskaps-

formene, jf. King 1987:41-45.   Konsekvensene av dette blir at den salvelse 

til tjeneste som alle kristne (og deriblant menighetens lederskap) trenger, er 

den som Ånden gir gjennom Jesus Messias, dvs.  den som Gud selv har salvet 

og innsatt i sin tjeneste.  Den salvelse som Ånden gir, er derfor ikke personlig 

eksklusiv som i Det gamle testamente, men knyttet til det å tilhøre 

frelseskongen, Jesus Messias, og det nye salvede gudsfolket, den 

nytestamentlige menighet.  Like fullt må det sies at den salvelse Ånden vil gi 

til tjeneste, er helt avgjørende for at menighetens lederskap skal fungere etter 

sin hensikt. 

 

2.  Lederskapets åndelige autoritet 

Det er relevant å tale om autoritet og lederskap i sammenheng med den 

tematikk som vi her behandler.  Men før vi sier mer om dette, kan det være 

på sin plass gi en definisjon av begrepet og fenomenet.  Med autoritet forstår 

vi her den egenskap og utrustning som gjør en leder i stand til å påvirke andre 



Skjulte ressurser.  
Elementer til en teologi for menighetens oppbygning, fornyelse og vekst 

Rex Forlag 1997 

141 
 

mot definerte mål - og til å bistå i oppbyggelsen av menigheten i ydmyk 

tjeneste og med guddommelig myndighet. Personlig-menneskelige og 

åndelige faktorer spiller her sammen i det å ha egenskaper og utrustning for 

å øve denne påvirkning og tjeneste.  

Basis for lederskapets autoritet er den myndighet og autoritet som ligger i 

det å være en Jesu etterfølger.  Lederens autoritet er ikke vesensforskjellig fra 

denne autoritet, men den kan være tydeligere eller mer synliggjort i utøvelse 

av påvirkning.  Den autoritet vi her taler om, er den som ligger i det å tilhøre 

den oppstandne og levende Jesus Kristus i denne verden.  Den ligger også i 

det vi kan kalle en sendelsesautorisasjon.  «Meg er gitt all makt i himmel og 

på jord.  Gå derfor ut...», sier Jesus til sine disipler, Matt 28,18.  Heri ligger 

også den autoritet en disippel har «i Jesu navn», jf. Luk 10,17.  Denne 

autoritet gjør disippelen i stand til å tjene oppbyggelsen av menighetslegemet 

i den åndskamp menigheten står i så lenge den er i denne verden, jf. Luk 

10,19, Ef 6,10-20.  Det er i denne sammenheng også relevant å tale om den 

autoritet som ligger i å tjene med den gave og den utrustning som Den hellige 

ånd har gitt hvert lem på menighetslegemet.  Her inngår både Åndens frukt, 

jf. Gal 5,22, og Åndens gaver som avgjørende bestanddeler i lederens liv og 

utrustning.  «Forskjellen på naturlige ledere og åndelige ledere er Åndens 

utrustning i form av nådegaver og åndelig myndighet,» sier Knud Jørgensen.  

Og han fortsetter: «Den naturlige leder kan ha alle de naturlige lederegen-

skaper han eller hun bare vil, men uten Åndens frukt og Åndens gaver er 

vedkommende ikke utrustet til lederskap», (Jørgensen 1991:189). 

Men hva er så spesielt med den autoritet som lederskapet i menigheten 

har?  Først og fremst må vi understreke at det er relevant å tale om autoritet 

og lederskap.  I Hebr 13,17 heter det: «Vær lydige mot deres ledere og rett 

dere etter dem!»  En engelsk bibeloversettelse (NIV) lyder:  «Obey your 

leaders and submit to their autority».  Det kan her være interessant å merke 

seg at når det i Det nye testamente er snakk om lydighet mot Gud eller mot 

sivile myndigheter, brukes på gresk et sterkt ord for lydighet, nemlig 

peitharcheô, jf. Apg 5,29,32; Tit 3,1.  Her i Hebreerbrevet, og når det er snakk 

om lydighet under et lederskap i menigheten, brukes et svakere ord for 

lydighet, nemlig peithô.  Det kan også se ut som det her er snakk om 

eksemplets autoritet, da vi i vers 7 i samme kapittel kan lese: «Glem ikke 

deres ledere, de som talte Guds ord til dere.  Tenk tilbake på hvordan de levde 

og døde, og ta eksempel av deres tro!»  Betegnende er det også at vers 8 setter 

et ubetinget fokus på Jesus Kristus, som i går og i dag er den samme, ja til 
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evig tid.  I dette kan ligge en antydning om ikke å «overdrive» det med leder-

autoritet i Guds menighet, samtidig som de siterte skriftord klart oppfordrer 

til å iaktta lederskapets autoritet. 

Går vi videre til de to listene med kvalifikasjonskrav til eldste i de 

paulinske forsamlingene (1 Tim 3,1ff og Tit 1,5ff), kan vi skille ut noen 

områder der lederskapets autoritet blir tydeliggjort.  Det første er at en leder 

må ha personlig og moralsk integritet, med den «autoritet» dette gir i hjem og 

menighet.  Dessuten må vedkommende kunne styre sitt eget hus på den måten 

at barna har naturlig respekt og lydighet.  Endelig må vedkommende kunne 

undervise og rettlede andre etter den sunne lære.  Timoteus får også høre: 

«Dette skal du pålegge og lære,» 1 Tim 4,11.  Bakgrunnen for den autoritet 

lederskapet opptrer med i forkynnelse og lære, ligger selvfølgelig ikke hos 

den aktuelle leder eller lærer, men i læren, eller i Gudsordets egen autoritet. 

Skal lederskapet ha «makt» til å innsette nye ledere, eller sine 

etterkommere?  Spørsmålet er aktuelt både ut fra det nytestamentlige 

materialet og sett i lys av dagens lederskapsdebatt.  Spesielt ut fra paulinsk 

misjonspraksis kjenner vi til at lederskap/eldste ble innsatt av apostelen og 

hans medarbeidere når nye menigheter ble stiftet.  Paulus ber også sin 

medarbeider Titus innsette eldste i menighetene som ble til på Kreta, jf. Tit 

1,5.  Men vi finner også eksempler på at menighetene valgte sine ledere og 

sine representanter.  Går vi til Apg 6,1ff, der vi finner beskrevet opprettelsen 

av hjelpetjenesten i menigheten i Jerusalem, kan vi lese at det er menigheten 

som får oppfordringen om å velge ut syv menn, vers 3.  I Apg 15 leser vi om 

at temaet om hedningenes frelse blir tatt opp på lederplan i menigheten i 

Jerusalem, (jf. de eldste og apostlene drøfter saken, vers 6).  Men vi kan også 

lese at hele menigheten er involvert i det vedtak som ble fattet ved at de var 

med på å velge medarbeidere til å representere denne menigheten i 

presentasjonen av det som «Den hellige ånd og vi» har besluttet, jf. vers 28.  

I 2 Kor 8,19 leser vi at Titus blir valgt av flere menigheter til å reise sammen 

med Paulus for å overbringe pengegaven til menigheten i Jerusalem. 

Vi kan altså ikke ut fra Det nye testamente slutte noe entydig og klart om 

det er riktig «demokratisk» å velge ledere i menigheten eller om eksisterende 

lederskap har et spesielt ansvar for å rekruttere og motivere nye ledere.  At 

utpeking av lederskap i de paulinske misjonsforsamlingene var vanlig praksis, 

behøver heller ikke ha noen prinsipiell betydning i dette spørsmål.  Dette 

kunne nemlig være en ren nødvendighet, inntil menighetene hadde vokst i 

selvstendighet og modenhet slik at de kunne utpeke/velge sine ledere selv. 

Det kan altså diskuteres som ledere fullt ut skal velges på demokratisk vis 

eller om de skal utpekes og innsettes av eksisterende ledere. Nå finnes det 
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imidlertid en tredje mulighet for etablering av lederskap.  Saken er vel den at 

ledere utpeker seg selv ved den utrustning og tjeneste som Ånden har gitt 

dem!  Menighetens ansvar er å se dette og sørge for at de ulike ledergavene 

kommer i funksjon, og det etablerte lederskap må være så fleksibelt at det gir 

aksept og rom for nye ledere. 

I bunnen for den åndelige autoritet vi kan tale om i forbindelse med 

lederskap i kirke og menighet, ligger Ordets autoritet. Vi ser det slik at den 

spesielle autoritet som var knyttet til aposteltjenesten, ikke nødvendigvis 

videreføres som en spesiell embetsautoritet i kirken, men at denne autoritet er 

«nedlagt» i det vitnesbyrd eller den forkynnelse/undervisning som apostlene 

har etterlatt seg.  Dette er menighetens og lederskapets grunnvoll i dag, jf. Ef 

2,20; 2 Tim 3,16-17.  Det er også denne grunnleggende Ordets autoritet 

Ånden bekrefter og bygger på i sin anvendelse av lederskap i menigheten i 

dag.  

Til slutt noen presiserende ord om hva åndelig autoritet er og ikke er.  

Lederskapets autoritet ligger altså ikke i å kunne demonstrere makt for å 

oppnå sine mål, men i kjærlighet og etterfølgelse av Kristi eksempel.  

«Åndelig myndighet vokser ut av syndsbekjennelse.  Der møter jeg Guds 

kjærlighet i Kristus Jesus, naglet til et kors, og det er disse korsmerker i mitt 

liv som gir meg det som andre måtte se i meg av åndelig autoritet», Jørgensen 

1991:86.  Åndelig autoritet ligger heller ikke i stillinger og posisjoner, men i 

praktisk tjeneste og i omsorg og ansvar i hjem og menighet.  Og endelig: 

Åndelig autoritet ligger ikke i makt til å plassere noen innenfor og noen 

utenfor den rette lære og den rette moralkodeks, men i forvaltningen av et 

hellig evangelium som forkynner nåde og tilgivelse for alle som tenker og 

handler i strid med Guds ord og vilje. 

 

 

C.  Hva er normativt i de nytestamentlige lederskapsformene?   

Vi har til nå sagt en del grunnleggende og prinsipielt om menighetslederskap 

ut fra et menighetssyn som betoner menigheten som en spirituell, organisk og 

karismatisk størrelse.  I denne sammenheng kan det også være viktig å stille 

spørsmålet om hva som kan være normativt for vår lederskapstenkning i dag 

i de nytestamentlige lederskapsformene.  Og da vil vi først skaffe oss en 

oversikt over de lederskapstermer som vi møter i Det nye testamentet.   

 

1.  Lederskapstermer i Det nye testamente 

Følgende oversikt viser hvilke lederskapstermer og -former vi møter i NT: 
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Eldste   Apg 11,30; 14,23; 15,2 og 4;  16,4; 20,17; 21,18;  

  1 Tim 4,14, 5,19, Tit 1,5; Jak 5,16; 1 Pet 5,1 og 5;3 Joh 1  

Apostel Matt 10,2 

 Apg 1,2 og 26; 2,37 og 42f; 4,33-37; 5,2-6,6; 8,1.14.18; 11,1; 

14,4 og 14; 15,2.4.6.22f  

Ef 2,20; 3.5; 4,11; (1 Kor 10x, 2 Kor 6x); Rom 1,1; 1 Tim 1,1; 

2,7; 2 Tim 1,1.11; Tit 1,1 

  1 Pet 1,1 

Profet  Apg 11,27; 13,1; 15,32; 21,10 

  Ef 4,11; 1 Kor 12,28; 14,29 f   

Evangelist  Apg 21,8;   

   Ef 4,11; 2 Tim 4,5 

Hyrde  Matt 9,36; Mark 6,34; Joh 10,11ff  

  Apg 20,28;  

  Ef 4,11; 1 Pet 5,2f 

Lærer  Matt 23,8-10 

  Ef 4,11; 1 Kor 12,28f; 1 Tim 2,7;  

  2 Tim 1,11; 4,3 

  Jak 3,1 

 Tilsynsmann Apg 20,28;  

  Fil 1,1; 1 Tim 3,1 og 2; Tit 1,7;    

  1 Pet 5,2 (2,25) 

Forstander Rom 12,8; 1 Tess 5,12; 5,17 

Tjener  Matt 20,26;  

  Fil 1,1; 1 Tess 3,2; Rom 16,1; 1 Kor 3,5;  

  2 Kor 3,6; Ef 6,21; Kol 4,7; 1 Tim 3,8.12; 4,6;  

Jak 1,1 

 

En slik oversikt over ledelsestermene i NT viser at det ikke fantes én 

innarbeidet ledelsesterm- eller tittel i de nytestamentlige forsamlingene.  

Oversikten viser også at begrepet «prest» mangler.  Vårt ord prest er for øvrig 

avledet av det greske ordet for eldste – presbyteros.  Den tids ord for prest 

(gresk hiereus) brukes i NT kun om jødiske og hedenske prester.  Det er klart 

at Det nye testamente bare er antydende når ledelsesstrukturene beskrives, og 

man har i forskningen hatt ulike tradisjoner når det gjelder tolkning av det 

som går på normative elementer i den nytestamentlige beskrivelsen, (jf. 

Baasland 1993:184f).   

1) Eldre, liberale teologer innordnet ledelsestermene i forhold til en 

historisk utvikling: Jesus – de tidlig-jødiske menighetene – hellenistiske 
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menigheter – og endelig den tidlig-katolske utvikling i etter-nytestamentlig 

tid.  Denne tolknings-tradisjonen la vekt på at menighetene fra først av var 

åpne, frie, demokratiske og organisasjonsløse.  Det var de karismatiske led-

elsesgavene som var framtredende.  Den senere utvikling førte imidlertid til 

en institusjonell, hierarkisk og embetsstyrt kirke.  Denne tolkningsmodellen 

når det gjelder kirke- og embetsutvikling, har også vært vanlig innenfor mer 

konservativ, lavkirkelig og gjerne karismatisk teologi.  Ikke minst legges det 

i denne tolkningstradisjonen vekt på overgangen fra nytestamentlig til såkalt 

etter-apostolisk tid og det forfall som skal ha skjedd med konsekvenser både 

for kirkesyn og ledelsesforståelse. 

2)  Mer konservative og kirkelig orienterte fortolkere har gått ut fra 

apostolatet som utgangspunkt for all ledelses- og embetstenkning.  De senere 

titlene skal være avledet av apostolatet.  Mest direkte skal apostolatet være 

videreført gjennom hyrde- eller biskopsembetet.   

3)  Nyere forskning, sier Baasland, betoner sterkere de enkelte skrifters 

egenart.  Konsekvensene er at søkningen etter mer normative elementer i det 

nytestamentlige materialet, etter en slik tolkningsmodell, er nytteløs.  Hver 

skriftgruppe, ja, nesten hvert skrift, gir nemlig uttrykk for ulik ledelses-

forståelse. 

4)  Endelig nevner Baasland at det i dag finnes flere eksegeter som ønsker 

å tolke det historiske vitnesbyrd om ulike ledelsesformer i Det nye testamente 

sammen med den grunnleggende kirke- eller menighetsforståelsen.  «Kirke-

forståelsen skaper visse mønstre for lederskap,» sier han, (1993:184).  Men 

denne erkjennelsen kan man gjerne ha sammen med en erkjennelse om at 

jødekristne hadde andre titler og idealer for lederskap enn en hadde i de 

paulinske og hellenistiske forsamlingene.  I menighetene som eksisterte i 

etter-nytestamentlig tid, og som ble sterkt preget av romersk kultur, kom også 

lederskapstenkningen til å bli preget av sin tid og sin kultur.  Og misjons-

historien viser at dette alltid er tilfellet der den kristne tro stadfester seg i en 

ny kultur.  Denne erkjennelse må imidlertid understreke igjen for oss hvor 

viktig det er å ta utgangspunkt i den grunnleggende menighetsforståelsen når 

de normative elementene i vår lederskapsforståelse skal beskrives.  Men fordi 

også de nytestamentlige ledelsesformene har utgangspunkt i en teologisk 

fundert framstilling av menigheten/kirken, er spørsmålet fremdeles 

interessant om hva som kan være normativt i den bibelske presentasjonen av 

nytestamentlige ledelsesformer.     
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1.  Eldstefunksjonen 

I form er selve eldsteordningen en ledelsesform som har sitt mønster i eldre 

jødisk samfunnsliv.  Som fenomen kan ordningen derfor sies å være gammel-

testamentlig og jødisk, men med et nytt (og nytestamentlig) innhold og i en 

ny ramme.  Oppgaver og kvalifikasjonskrav knyttet til ordningen ble derfor 

også forskjellig fra den gammeltestamentlige, jødiske ordningen.  Begrepet 

eldste, presbyteros, brukes i NT som et parallelluttrykk til episkopos, en som 

ser til – eller en som fører tilsyn med.  Ordet brukes også om Kristus selv, 

som tilsynsmann og hyrde for våre sjeler, 1 Pet 2,25.  Episkopê betegner selve 

tilsynsgjerningen, jf. 1 Tim 3,1, og episkopoi (plur. av episkopos) er lederne 

i den lokale menighet, Fil 1,1; Apg 20,28.  Mye tyder altså på at presbyteros 

og episkopos i NT sikter til samme tjeneste.  I Apg 20,28 sier Paulus til de 

eldste i Efesos at det er Den hellige ånd som har satt dem til tilsynsmenn 

(episkopos) i menigheten.  Begge ordformer brukes også i Tit 1,5 og 7 om 

samme tjeneste.  Først ut i 2. århundre ser vi at termene betegner forskjellige 

tjenester.  I de nytestamentlige forsamlingene ble det imidlertid skilt klart 

mellom menighetstjenere eller diakoner og de eldste, se Fil 1,1; 1 Tim 3,8-

13. 

Eldsteordningen framstår i NT som en meget viktig ledelsesfunksjon i 

menighetene.  I Jerusalemsforsamlingen spiller de eldste en viktig rolle.  

Dette ser vi bl.a. ut fra beskrivelsen av det såkalte apostelmøtet, jf. Apg 15. 

Her opptrer de eldste sammen med apostlene i en viktig avgjørelsesprosess i 

menighetens liv.  Vi ser også at det var en prioritert oppgave for misjonæren 

Paulus å innsette eldste som et ansvarlig lederskap i de menigheter han stiftet, 

jf. Apg 14,23; Tit 1,5.  Også ut fra kravet til de eldstes personlige og 

funksjonsmessige kvalifikasjoner, ser vi at man i de første kristne menig-

hetene stilte store krav til denne ledelsesfunksjonen, jf. 1 Tim 3,1f og Tit 1,6f. 

Oppsummerende kan vi si at de eldste hadde følgende oppgaver i de 

nytestamentlige forsamlingene:   

 Lede den lokale menighet, 1 Tess 5,12; 1 Tim 3,5.    

 Representere menigheten, Apg 15,4; 21,18.   

 Lære og undervise, 1 Tim 3,2; 4,13; 5,17. 

 Utøve personlig sjelesorg og veiledning, 2 Tim 2,24 og 25; Tit 1,9. 

 Våke over menigheten, Apg 20,28-31. 

 Våke over den enkeltes utvikling og behov, Hebr 13,17. 

 Be for syke, Jak 5,14f.  

Noen ord framtrer som særlig viktige i beskrivelsen av denne ledelsesformens 

oppgaver i menighetens liv: Vi har allerede sett på tilsynstjenesten som er 

tillagt denne ledelsesformen.  De eldste er dessuten satt til å være forstandere 
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(1 Tess 5,12; 1 Tim 3,5).  Videre framstilles de eldste som voktere av Guds 

menighet (Apg 20,28; 1 Pet 5,2), som Guds husholdere eller forvaltere (Tit 

1,7). 

Det normative i den nytestamentlige beskrivelse av eldstefunksjonen kan 

vi oppsummerende si ligger på to plan:   

 Menigheten skal ha en formell og ansvarlig ledelse. 

 Dette formelle og ansvarlige lederskap skal ha noen grunnleggende 

funksjoner som har sammenheng med den virkelighet som de er satt til å 

lede.   

I dette ligger ikke at det er et poeng i dag å kopiere navn eller tittel på denne 

ledelsesformen.  En eldstefunksjon kan utføres av et ansvarlig lederskap 

uansett benevnelse.  Bevisstgjøringen omkring ledelsesfunksjonens mål og 

hensikt er derimot et poeng.   

I dag ser vi at eldstefunksjonen kan få ulike former. En del kirker har 

eldsteordning i form av eldsteråd som menighetens eller kirkesamfunnets 

øverste styringsinstans, dvs.  et såkalt presbyteriansk system.  Pastoren eller 

presten sees som en del av dette.  Noen kirkesamfunn vektlegger den tilsyns-

messige siden ved presbytertjenesten ved at det er biskoper som blir øverste 

styringsinstans i kirken.  Og det episkopale system har sine røtter i pres-

byternes episkopale funksjon i den første menighet.  Det finnes også 

kirkesamfunn som har en eldstefunksjon som del av eller som en parallell 

styringsfunksjon ved siden av et menighetsstyre.  Disse ulike formene viser 

at man i praktiseringen av eldstefunksjonen går noe forskjellige veier, etter 

hva man vektlegger i det bibelske materiale. 

Noen vil også mene at spørsmålet om kjønn er et normativt spørsmål 

knyttet til denne ledelsesformen.  I Det nye testamentet finner vi bare menn 

som fungerende eldste.  Spesielt lærefunksjonen, som er knyttet til de eldstes 

tjeneste, mener noen kun er knyttet til menns tjeneste under henvisning til ord 

som 1 Tim 2,11-15 og 1 Kor 14,32ff.  Det er en mengde tolkningsmessige 

problemer knyttet til dette punktet som det vil føre for langt å gå inn i.  

Spørsmålet er imidlertid viktig tolkningsmessig og bibelsynsmessig, men vårt 

poeng her er å betone at – uansett om det er mann eller kvinne som i dag 

utfører denne tjenesten, må hovedsaken være at denne tjenesten ivaretar de 

foran beskrevne funksjoner som Nytestamentet tillegger eldstetjenesten. 

 

2.  De karismatiske lederskapsgavene 

Vi har tidligere benevnt de fem tjenestene som Paulus nevner i Ef 4,11 som 

ledelsesgaver som er gitt kirken eller menigheten.  De fem er – den 

rekkefølgen de står: apostler, profeter, evangelister, hyrder og lærere, og vi 
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har tidligere sett på hvor i NT disse ledelsestermene dukker opp.  Siden alle 

disse ledelsesgavene er til stede i de såkalte nådegavelistene, kan det også 

være riktig å benevne dem som karismatiske ledelsesgaver.  Vi skal straks si 

noe mer om disse gavene, men det kan være nyttig å minne om at man i kirken 

og i teologien har tolket og vurdert gavene på vidt forskjellig vis.  Her svinger 

oppfatningene fra dem som mener at tjenestene opphørte med den første 

kristne menighet (mens biskopstjenesten, presbytertjenesten og diakon-

tjenesten ble værende i kirken), til dem som opphøyer disse tjenestene (av 

noen kalt åndelige embeter) som svaret på kirkens problemer i dag.  Kirken 

trenger legedom og gjenoppreisning, sies det, og Herren gjenoppretter en 

forfallen menighet i endens tid primært ved å gjenopplive disse tjenestene, 

(jf. Hodne 1996: 8ff).   

Vi oppfatter imidlertid de karismatiske ledelsesgavene som karismatiske 

«hoved»tjenester som har vært i kirken fra dens første tid - og som er 

nødvendige i menighetens liv, lokalt og universalt, for at menigheten skal 

vokse og utvikles som Åndens tempel og Kristi kropp. Spesielt for disse 

tjenestene er at de synliggjør og tydeliggjør menighetsorganismens vesen og 

karakter funksjonelt sett.  Dette innebærer at dersom vi i dag skal se et 

menighetslegeme fungere i «bibelsk» forstand, må disse tjenestene være i 

funksjon.  La oss se nærmere på hva hver at tjenestene inneholder og 

innebærer. 

(1) Apostel (gresk: apostolos) betyr bokstavelig «en som er sendt», og 

ordet er brukt på to forskjellige måter i NT.  1)  Ordet er brukt restriktivt om 

de personer som var utvalgt og sendt av Kristus selv (som Kristi apostler) for 

å legge grunnlaget for den kristne kirke, jf. Ef 2,20. Denne formen for apostel-

tjeneste opphørte selvfølgelig med dem som i NT defineres innenfor denne 

gruppe. 2)  Men ordet er også brukt i NT på en mer generell eller allmenn 

måte om de personer som er sendt av menigheten (som menighetens apostler) 

for å etablere virksomhet på nye steder og for å være «kirkens stifinnere», 

(Jørgensen 1993:79).  NT nevner noen slike apostler: Barnabas, Apg 14,4 og 

14, Silvanus og Timoteus, 1 Tess 2,6-7 sammenholdt med vers 1 i samme 

kapittel.  Det er helt klart at apostelfunksjonen (uansett hvordan vi benevner 

denne i dag) er en avgjørende og viktig tjeneste som menigheten trenger i dag.  

Er det slik at menigheten som helhet er sendt til verden, trenges apostel-

tjenesten for å synliggjøre og tydeliggjøre menighetens sendelsesoppgave og 

for å bryte nytt land. 

(2) Profet (gresk: profêtês) er en person som har mottatt et ord fra Herren 

(en åpenbaring) og som bærer dette fram med den autoritet som ligger i den 

gitte åpenbaring.  Det ser ut til at vi også når det gjelder denne gaven, møter 
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den i to utgaver i NT.  1)  En profettjeneste med autoritet på linje med den 

spesielle aposteltjenesten, jf. Ef 2,20.  Her taler Paulus om at kirken er bygd 

opp på apostlenes og profetenes grunnvoll.  Denne profettjeneste må vi se 

avsluttet på linje med den spesielle aposteltjeneste.  For oss er det vitnesbyrd 

og de ord som er etterlatt i Skriftens form, den opprinnelige apostoliske og 

profetiske autoritet som vi som menighet i dag skal bygge på.  2)  Like fullt 

taler NT om profeter, profetisk tjeneste og profetnådegaver som skal være i 

funksjon i menighetens liv til alle tider, jf. Apg 13,1; 15,32; 21,10, 1 Kor 

12,10; 14,29f.  Den autoritet denne profettjeneste har kan imidlertid ikke 

sidestilles verken med profetens autoritet i GT eller den apostolisk-profetiske 

tjeneste vi nettopp har omtalt. Men gaven er gitt menigheten for at den skal 

fungere også i dag.  Og som ledelsesgave er profeten, ut over det å tale inn i 

– og derved lede menigheten i konkrete situasjoner, gitt spesielt for å 

oppmuntre, trøste, advare og formane gudsfolket, jf. 1 Kor 14,3. 

(3) Evangelist (gresk: euangelistês) er den spesielle tjeneste som går ut på 

å representere og presentere evangeliet på en slik måte at ikke-troende får 

hjelp til å krysse grensen mellom ikke-tro og tro på Kristus.  At vi i NT møter 

termen evangelist tre ganger, Apg 21,8; Ef 4,11 og 2 Tim 4,5, behøver ikke 

si noe om at denne tjenesten skulle være mindre viktig eller mindre sentral 

enn andre ledelsesgaver.  Tvert imot: Ser vi tjenesten ut fra menighetens 

situasjon og behov, er dette en ledelsesgave og en tjeneste som vi trenger sårt 

å ha fungerende.  Som ledelsesgave kan den spesielt opptre som en vekkende, 

motiverende og opplærende funksjon i forhold til andre lemmer på 

menighetslegemet.  Evangelistene kan på denne måten bidra til å vekke alle 

menighetslemmenes ansvar for å bringe evangeliet videre i handling og i 

vitnesbyrd. 

(4) Hyrde/lærer (gresk: poimên/didaskalos).  Grunnen til at vi behandler 

de to sistnevnte ledelsesgavene under ett, er at de i den greske teksten står 

sammenstilt med felles artikkel.  Det kan her godt være tale om to forskjellige 

ledelsesfunksjoner, men det kan også se ut til at de overlapper hverandre mer 

enn de andre tjenestene.  Hyrdegaven består i det å ha ansvar for og å lede 

menigheten, gi den beskyttelse, næring og omsorg.  I NT blir begrepet hyrde 

knyttet til Kristus selv, Joh 10,11ff; 1 Pet 5,4, og, som vi har sett, til de eldstes 

tjeneste i menigheten, Apg 20,28, 1 Pet 5,1f.  Lærerens funksjon er å gi 

evangeliets sannheter (Guds ord) videre i undervisningens form – slik at 

menighetens lemmer vokser i kunnskap og kjennskap til Guds ord og 

dessuten inspireres til lydighet mot Kristus i tro og handling.  Benevnelsen 

lærer brukes om dem som er ansvarlige for å undervise for at legemet skal bli 

utrustet, jf. Ef 4,11; Jak 3,1; 2 Tim 1,11.  Det er denne funksjonen vi her 
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betegner som ledelsesgave. I NT ser vi imidlertid at Jesus Kristus selv kalles 

lærer, apostelen Paulus kaller seg selv en lærer for folkeslagene, 1 Tim 2,7 – 

og Timoteus formanes til å ikke gi opp når han lærer menigheten, 2 Tim 4,2f.  

Eldste kan også ha en lærergjerning i menigheten, 1 Tim 5,17.  Sett i lys av 

NTs vektlegging av læredimensjonens betydning for menighetens oppbygg-

ing og vekst, blir det innlysende at lærergaven som ledelsesfunksjon blir 

viktig. 

De karismatiske ledelsesgavene er altså knyttet til personer som i kraft av 

sin samlede nådegave- og naturutrustning får en særegen lederfunksjon i 

kirken eller menigheten.  Gavene har altså i utgangspunktet ikke noe med 

formelle lederposisjoner å gjøre, men kan gjerne (og de er ofte) koplet 

sammen med slike.  Å få det mer formelle eller institusjonelle lederskap – og 

det karismatiske – til å fungere godt sammen, kan være en stor utfordring 

både for lokale menigheter, kirkesamfunn og misjonsorganisasjoner i dag.  At 

gavene ikke undertrykkes eller minimaliseres, er i hvert fall av avgjørende 

betydning for menigheter og kirker som ønsker sunn oppbyggelse, fornyelse 

og vekst.  

  

1) Øvrige ledelsestermer i Det nye testamente 

Det gjenstår å si noe om de andre lederskapstermene som vi finner i NT.  Det 

er spesielt tre ord som da krever en kort gjennomgang:  

(1) Forstander (gresk: proistêmi) er en term som brukes åtte ganger i NT.  

Noen av disse går på funksjonen å lede en menighet, jf. 1 Tim 3,4 og 17, og 

et par ganger brukes ordet om det «å lede an» i det å gjøre gode gjerninger, 

jf. Tit 3,8 og 14.  En gang brukes ordet som beskrivelse av en Åndens gave, 

Rom 12,8.  Av dette kan vi i hvert fall slutte at «det å lede» eller være en leder 

i Guds menighet har med nådens og Åndens utrustning å gjøre.  At naturlige 

gaver og talenter spiller inn, er en selvfølge.  Denne termen er altså det 

nærmeste vi i NT kommer vårt begrep «lede».  Bokstavelig betyr ordet «å stå 

foran».  Tankene kan gå til hyrden som leder flokken ved å være «foran».  

Paulus taler om eldste som er gode menighetsforstandere, 1 Tim 5,17.  Det er 

altså ikke sikkert at det skal være en betingelse at alle eldste skal ha denne 

spesielle ledergaven, men det er viktig at gaven også finnes representert i et 

ansvarlig lederskap i en menighet.  Denne gaven bør sees sammen med neste 

lederskapsbegrep som vi finner i NT. 

(2) Styringsgave (gresk: kybernêsis) er en ledergave som er nevnt i 1 Kor 

12,28.  Ordet kan ha med navigasjon av en båt å gjøre, og kan derfor handle 

om å være styrmann for en skute i farlig farvann.  I greske sammenhenger 

kunne ordet også ha med styring av pengesaker og administrative oppgaver å 
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gjøre.  Det er altså her snakk om en spesiell gave som er gitt Guds menighet 

og som uttrykker seg i evne til å stake ut kurs og utøve lederskap.  På engelsk 

oversettes dette ordet med «administration», som altså har med evnen til å 

organisere og styre å gjøre.  Denne spesielle gaven må vi se ikke bare som en 

selvstendig gave eller tjeneste, men også som en gave som kan inngå i den 

utrustning som både et formelt og et såkalt karismatisk lederskap kan besitte.   

(3) Tjener-begrepet står sentralt i den bibelske presentasjon av lederskap.  

Til forskjell fra de andre ledelsestermene som vi har vært innom, ser tjener-

begrepet ut til å være et mer overordnet begrep.   Alt lederskap i Guds 

menighet må nemlig ha karakteren av å være tjenende lederskap.  I NT brukes 

flere begreper om denne dimensjonen ved lederskap: 

- Diakonos - betyr en tjener, og brukes om Jesus selv, Luk 22,27 og om hans 

etterfølgere, Matt 20,26.  Det handler om praktisk tjeneste, og det at vi som 

Jesu etterfølgere er satt til å tjene hverandre.   

- Doulos - betyr bokstavelig slave, dvs.  en som tjener i relasjon til sin Herre.  

Også dette ordet brukes om Jesus selv, jf. f. eks. Fil 2,5f, der det heter at Jesus 

tok en tjeners, dvs.  slaves, skikkelse på seg.  Også apostelen Paulus betegner 

seg som Jesu Kristi slave, Rom 1,1; Fil 1,1.  Ja, han går så langt i denne 

tankegangen at han sier at han betrakter seg som en av de mange «tjenere (eg. 

slaver) for dere», dvs.  menigheten i Korint, 2 Kor 4,5. 

- Hyperetes - betyr bokstavelig en slave som var lenket til benken for å ro på 

slaveskip.  Paulus gir korinterne en appell om å betrakte Paulus selv og hans 

medarbeidere som Kristi tjenere (hypêretês) og som forvaltere av Guds 

hemmeligheter, jf. 1 Kor 4,1.  I dette ligger at det lederskap som apostelen og 

hans medarbeidere utgjorde, stod under en kommando og slik sett var bundet 

til den oppgave som Herren hadde gitt dem overfor menigheten.  

- Leitourgos - beskriver en tjener eller en «liturg» som er satt til å gjøre sin 

del av en samlet eller helhetlig oppgave.  Ordet brukes blant annet om Kristi 

yppersteprestlige tjeneste i himmelen, Hebr 8,2 og om Paulus’ tjeneste for å 

bringe folkeslagene evangeliet, Rom 15,15-16. 

Uansett hvilken innfallsvinkel man begrepsmessig har til lederskapets 

tjeneste i Guds menighet, vil man se at denne dimensjonen er selve 

prøvesteinen på om lederskapet er fundert på de bibelske verdiene, eller om 

de bygger på rent menneskelige og samtidspregede forutsetninger.  Det er da 

også betegnende at samtidens greske ord for leder, hegoumenos, bare sjelden 

er i bruk i NT og da aldri om Jesu tjeneste.  Men det er noen steder brukt om 

menighetens lederskap, Hebr 13, 7 og 17.  Dette ordet har nemlig med det å 

dominere og herske å gjøre.  De grunnholdninger og verdier som Jesus 

forkynte når det gjelder lederskap, stod i kontrast både til fariseernes og de 



Skjulte ressurser.  
Elementer til en teologi for menighetens oppbygning, fornyelse og vekst 

Rex Forlag 1997 

152 
 

skriftlærdes lederstil og til samtidens romerske og hellenistiske idealer. Og 

Jesus var tindrende klar i sin forkynnelse på dette punkt, jf. Matt 20,20-26; 

23,1-12; Luk 22,24-27; Joh 13,1ff.     K. Jørgensen henter på følgende måte 

fram viktige prinsipper for «tjenende lederskap» i teksten i Matt 23,1-12,  

(Jørgensen 1993:52-53): 

vers  3:  Ord og handling må stemme overens. 

vers  4:  Å delegere gir bare mening dersom jeg selv deltar. 

vers  5:  Status er ikke en bibelsk verdi. 

vers  6:  Det finnes ingen privilegier for kristne ledere. 

vers  7:  Stolthet over anerkjennelse hører den falne verden til. 

vers  8:  Vær forsiktig med titler.  Legg heller vekt på å være søsken. 

vers  9:  Relasjonen til Gud som far er grunnsteinen. 

vers 10: Sammen med Guds folk anerkjenner vi bare en mester. 

vers 11: Vi er satt til å tjene hverandres behov. 

vers 12: Ydmykhet i ferd og livsstil er varemerket på en kristen leder. 

Ut over det som her er sagt om tjenende lederskap som fundamentet for alt 

lederskap i Guds menighet, kan vi også minne om at tjeneste/diakoni nevnes 

som en av Åndens gaver, Rom 12,7, og diakonitjenesten har på grunn av sin 

betydning og tyngde i menigheten festet seg som en mer institusjonalisert 

lederoppgave i den første menighet, jf. 1 Tim 3,8ff som har forskrifter for 

diakonene i menigheten.  Ser vi på praksis i ulike menigheter og kirkesam-

funn i dag, finner vi et nokså entydig vitnesbyrd om at denne tjenesten 

oppfattes som normativ slik den framstår i de nytestamentlige skriftene.  De 

fleste har nemlig en ordnet diakonal tjeneste.   Men at denne dimensjonen ved 

menighetens samlede tjeneste i verden kan oppgraderes og styrkes, kan det 

vel heller ikke være tvil om, jf. Skjevesland 1992:190-206. 

 

 

3.  DET PRAKTISKE PERSPEKTIV: 

ELEMENTER TIL EN LEDERSKAPSSTRATEGI FOR 

MENIGHETENS FORNYELSE OG VEKST 

 

A. Litt om hva menighetsfornyelse handler om og hva lederskapets rolle 

er 

Det finnes minst to måter vi kan forstå fenomenet fornyelse på 

menighetsplan: Vi kan ta utgangspunkt i menigheten som historisk-sosio-

logisk størrelse – og forstå menighetsfornyelsen som en størst mulig grad av 

tilpasning av menighetens organisasjons- og møteformer og av aktiviteter og 

programmer til den tid vi lever i.  Spørsmålet om hva menighetens vesen og 
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karakter er som en spirituell, organisk og karismatisk størrelse, skyves 

dermed noe i bakgrunnen, og det er spørsmålet om kulturell og sosial 

tilpasning som blir dominerende.  I denne type fornyelsestenkning vil man 

være meget bevisst på at menigheten står i en «tidsflyt», der oppfatninger, 

former og aktiviteter gjenspeiler den tid de er blitt til i.  Dette gjør at 

menigheten som et menneskelig fellesskap i aller høyeste grad lever i 

forandringens verden, og at den dermed har et konstant behov for forandring 

og fornyelse for å tilpasse seg tidens og menneskers behov i dag. 

Det andre utgangspunkt eller den  andre innfallsvinkelen til forståelse av 

fenomenet menighetsfornyelse, er å framheve menigheten som åndelig-

teologisk størrelse og da definere menighetsfornyelse slik vi har gjort i denne 

boken, som «den prosess en menighet befinner seg i når den i sitt menighets-

teologiske ståsted, i sine visjoner, målsettinger, prioriteringer og valg av 

virkemidler i dag – ønsker å realisere stadig mer av menighetens vesen og 

karakter som Åndens tempel og Kristi legeme».  Med et slikt utgangspunkt 

blir det viktig å spørre om hvilke prosesser og virkemidler som frigjør de 

ressursene som er gitt menigheten som Kristi legeme og Åndens tempel.  Det 

førstnevnte perspektivet på menighetsfornyelse vil på ingen måte være 

utelukket med denne forståelsen, men tidstilpasningen blir underordnet 

nevnte perspektiv på menigheten.   

 Vi har tidligere i boken gjort rede for at vi forstår lederskap som personer 

i menighetsfellesskapet som i kraft av sin utrustning ser det som sin primære 

oppgave å påvirke/lede menigheten slik at den fungerer best mulig i pakt med 

sitt vesen som Kristi legeme og Åndens tempel i dag.  Lederskapets hoved-

oppgave er med andre ord å få menigheten som Kristi legeme til å fungere.  

Nettopp dette er det Paulus skriver om i Efeserbrevet 4,11ff.  Her navngir han, 

som vi tidligere har sett, de karismatiske lederskapsgavene, for deretter i v 12 

å understreke at Kristus gav disse gavene til menigheten for å utruste de 

hellige så de kan utføre sin tjeneste, og Kristi legeme kan bygges opp. Og 

spørsmålet blir for oss: Hva gjør et menighetslederskap når det er et 

fungerende menighetslegeme som er målet?  Vi velger her å besvare 

spørsmålet ved å peke spesielt på hvilke prosesser som er viktige for en 

menighet som i dag ønsker å realisere stadig mer av menighetens vesen og 

karakter som Åndens tempel og Kristi legeme.  I de prosessene vi straks skal 

gå nærmere inn på, er det altså viktig at lederskapet er strateger og pådrivere.  

Vi gjør imidlertid oppmerksom på at det her kun er noen elementer eller 

prosesser til en ledelsesstrategi for menigheten som behandles, men vi mener 

at det er noen av de viktigste elementene i en strategi som leder til oppbygging 

og vekst av menigheten som et fungerende legeme. 
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B. Beskrivelse av fem viktige prosesser 

De prosessene som er redegjort for nedenfor, er ment å skulle identifisere 

viktige strategiske elementer for det fornyende arbeid i menigheten – dersom 

menigheter i størst mulig grad ønsker å realisere potensialet som ligger i at 

menigheten er Kristi kropp og Åndens tempel.  Vi skal her kort beskrive hva 

vi legger i hver av disse prosessene/tiltakene.  Den praktiske siden, 

spørsmålene om hvordan tingene gjøres, handlingsplanene og de konkrete 

tiltak, må vi overlate til den enkelte menighet å utforme og iverksette etter 

egne behov og målsettinger. 

(1)  Disippelgjøring 

Disippelgjøring handler om hvordan vi som lemmer på Kristi legeme fostrer 

disipler slik at de blir Kristi etterfølgere og begynner å fungere i sin tjeneste 

som lemmer på menighetslegemet.  Dette innebærer undervisning om de 

grunnleggende prinsipper for kristen tro og tjeneste, og det innebærer aktiv 

involvering i menneskers aktuelle livssituasjon for å knytte dem til Kristi ord 

og eksempel.  Disippelgjøringen er, for en menighet som vil oppbyggelse og 

vekst, det helt sentrale og avgjørende element.  Grunnen er at disippelgjør-

ingen har et dobbelt siktemål: Den handler om at vi som lemmer på Kristi 

legeme er underlagt hodet for legemet og om hvordan et liv underlagt Kristi 

autoritet leves i praksis.   

Dessuten handler disippelgjøringen om den tjeneste og funksjon som vi 

har som lemmer på legemet.  Slik sett kan man si at disippelgjøring, som 

prosess på menighetsplan, også inkluderer eller omfatter de andre prosessene 

som her skal navngis.  Men her velger vi å spesifisere noen av disse, da dette 

kan være nødvendig både for å identifisere prosessene og for å arbeide seriøst 

med dem.  

(2)  Nådegaveoppdagelse 

Nådegaveoppdagelse handler om hvordan den enkelte kristne som lem på 

Kristi legeme kan oppdage sine nådegaver og naturlige talenter og få 

frimodighet til å bruke sin Gud-gitte utrustning i aktiv tjeneste.  På menig-

hetsplan handler nådegaveoppdagelse om menighetens samlede utrustning av 

gaver og tjenester og om hvordan disse kan fungere sammen under Kristi 

autoritet slik at menighetens oppdrag i verden kan utføres til ære for Gud som 

gavenes giver.  

Grunnen til at nådegaveoppdagelsen som kontinuerlig prosess i en 

menighet er viktig er, som vi tidligere utførlig har gjort rede for, at som en 
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organisk størrelse fungerer menigheten ved at de gaver og tjenester som 

Ånden har utrustet menigheten med, oppdages og får sin rettmessige plass.  

Ja, dette er faktisk så viktig at det er den eneste vegen å gå for en menighet 

som vil oppleve sann, bibelsk oppbyggelse og vekst. 

(3)  Tjenestegjøring 

Tjenestegjøring handler om hvordan de ulike lemmene på Kristi legeme gir 

hverandre omsorg og hjelp på alle livets områder slik at hvert enkelt lem på 

legemet kan bli fri i liv og tjeneste under Kristi autoritet.  Tjenestegjøring 

handler altså om den åndelige hjelpetjeneste i menigheten, der det å lege sår, 

individuelt og på menighetsplan, vil stå sentralt.  Den sjelesørgeriske samtale 

og forbønnstjeneste vil da være viktige virkemidler. 

Selv om begrepet tjenestegjøring er relativt nytt og for noen fremmed, kan 

det hjelpe oss til å identifisere en meget viktig side ved byggende 

menighetsarbeid.  I fokus står det faktum at det er svært mye som vil hindre 

en disippel både i det å leve et overgitt kristnet liv og i å utføre den tjeneste 

man har fått.  Hindringene finnes i vår egen menneskelige natur, i det 

menneskelige fellesskap, i den verden vi skal leve i som kristne – og endelig 

i det faktum at vi står i en åndskamp som i aller høyeste grad kan berøre oss 

og utfordre oss.  Stilt overfor slike realiteter trenger vi både de andre 

menighetslemmenes støtte og hjelp, Herrens egen legedom for sår vi blir 

påført, og hans kraft frigjort og virkeliggjort til liv og tjeneste. 

(4)  Evangelisering 

Sett ut fra et organisk og helhetlig menighetsperspektiv, handler evangeli-

sering om hvordan hele menighetslegemet – og dermed den enkelte kristne, 

kan fungere aktivt evangeliserende og misjonerende i dag.  Evangelisering og 

misjon handler dermed ikke om en eller flere aktiviteter som menigheten 

driver, men om å virkeliggjøre menighetens vesen som en Guds sendelse til 

denne verden. 

Å sette fokus på evangelisasjon og misjon er avgjørende viktig for en 

menighet, da det viser seg at dette er et funksjonsområde som synes mer utsatt 

for å stivne til eller tørke inn enn andre livsfunksjoner på menighetslegemet.  

Et av de viktigste kjennetegnene på en menighet i oppbygging og vekst, er da 

også at den er en utadvendt, evangeliserende og misjonerende menighet. 

(5)  Ledertrening 

Ledertrening handler om hva de grunnleggende prinsipper for lederskap i 

Guds menighet som Kristi legeme er, og om hvordan lederskapsgaver 

oppdages og kommer i funksjon.  Vi forstår altså ledertrening ut fra et 

organisk – og ikke et organisatorisk menighetsparadigme.  Dette får først og 
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fremst konsekvenser for hva som prioriteres i lederopplæringen og leder-

treningen i menigheten. 

Er målet for lederskapet å få menigheten som Kristi legeme til å fungere, 

blir det også viktig for en menighet å målstyre ledertreningen mot virkelig-

gjøring av denne visjonen.  Ledertrening etter «nådegaveprinsippet» blir 

dermed like viktig som prioritering av åndsgavene i det menighetsopp-

byggende arbeid.  Disse to tingene betinger for øvrig hverandre gjensidig. 

 

C. Fornyelsesprosessenes mål: Et fungerende menighetskropp 

Generelt sett kan vi si om de prosessene som her er navngitt, at de er person- 

og relasjonsorientert. Prosessene handler altså om hvordan troende 

mennesker som lemmer på Kristi legeme finner sin identitet og tjeneste i den 

nye livsvirkelighet som menighetsfellesskapet er.  Men selv om prosessene 

som er navngitt, ikke er aktivitets- eller handlingsorientert, er de allikevel 

«aktive» på den måten at de angir klare mål for de oppbyggende og fornyende 

prosessene i menigheten.  Og la oss presisere:   

 Disippelgjøringens mål er lemmer på Kristi legeme som har forstått hva 

de har fått del i og som har som høyeste ønske i livet å underkaste seg 

Kristi autoritet i tro, liv og tjeneste. 

 Nådegaveoppdagelsens mål er lemmer på Kristi legeme som har oppdaget 

sine egne nådegaver og naturgitte talenter og som ønsker å frigjøre 

menighetens samlede ressurser i det menighetsbyggende arbeid og til 

velsignelse for verden. 

 Tjenestegjøringens mål er lemmer på Kristi legeme som blir satt i frihet 

fra ulike typer av sår, bånd og bindinger og som gjennom hjelpende 

tjeneste får erfare stadig mer av den Åndens kraft og fylde som er gitt 

menighetslegemet.  

 Evangeliseringens mål er lemmer på Kristi legeme som hver på sin 

særegne måte synliggjør menighetens oppdrag og sendelse til verden. 

 Ledertreningens mål er lemmer på Kristi legeme som blir inspirert, styrt 

og ledet i pakt med menighetens vesen og karakter som en spirituell, 

organisk og karismatisk størrelse, ved at de ledelsesgavene som finnes i 

menigheten, fostres og utvikles.  

En menighet som utformer sine visjoner og mål - og som prioriterer sine 

ressurser innenfor disse prosessene, vil kunne oppleve «å realisere stadig mer 

av menighetens vesen og karakter som Kristi legeme og Åndens tempel».  

Grunnene til dette er at prosessene vil kunne fange opp og virkeliggjøre 

mange av de viktigste elementene i den tidligere beskrevne organiske 

menighetstanken.  For å bruke ord og uttrykk fra bokens innledningskapittel, 
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kan vi si at det er de ressurser og den kapital som finnes i menighetens 

«dypstruktur», som blir frigjort og som igjen påvirker og former menighetens 

«overflatestruktur», dvs.  aktiviteter: planer, programmer, møteformer og 

organisasjonsformer.  Og målet er jo at menighetens overflatestruktur 

kontinuerlig skal forandres og fornyes i pakt med menighetens dypstruktur, 

slik at den ikke blir en tvangstrøye og et fengsel for det liv som er gitt 

menigheten som Kristi legeme og Åndens tempel. 

 

 

LITTERATUR TIL KAPITTEL 4 

 

Asheim 1976, Baasland 1993, Brierlay 1989, Clinton 1992, Harper 1977, 

Holmberg 1978, Jørgensen 1991(1) og (2), King 1987, Hansson 1991, 

Malm 1990, Petersen 1993, Råmunddal 1993, Skjevesland 1993: Del IV, 

Skjørshammer 1991, Williams 1972, Aalen 1976 

 

 

OPPGAVER TIL REFLEKSJON OG SAMTALE 

 

1. Hvordan henger menighetsforståelse og lederskapsforståelse sammen? 

 

2. Drøft om den måten vi definerer lederskap på i denne boken yter nok 

rettferdighet til begge dimensjoner ved menigheten, både den organiske og 

den organisatoriske?   

 

3. Oppsummer og drøft noen av de konsekvensene som den organisk 

orienterte menighetsforståelsen kan få for synet på lederskapets vesen og 

oppgave i menigheten.  Drøft spesielt hva det vil si at lederskapet skal stå 

i sannhetens tjeneste. 

 

4. Hva innebærer det at menighetens lederskap er «et Åndens lederskap»? 

 

5. Drøft spørsmålet om hvor viktig såkalt åndelig autoritet er for et menig-

hetslederskap, og presiser hva denne autoritet består i og ikke består i ut 

fra Guds ord. 

 

6.  Oppsummer hva som er eldstetjenestens formål og innhold ut fra Det nye 

testamente, og drøft (dersom det er aktuelt) hvilken form denne tjenesten 

bør få i den menighet eller det fellesskap du er med i. 
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7.  Om de karismatiske ledelsesgavene sier vi i dette kapitlet at dette er 

karismatiske «hovedtjenester» som har vært i kirken fra dens første tid - 

og som er nødvendige i menighetens liv, lokalt og universalt, for at menig-

heten skal vokse og utvikles som Åndens tempel og Kristi legeme. Spesielt 

for disse tjenestene er at de synliggjør og tydeliggjør menighetsorganis-

mens vesen og karakter funksjonelt sett.  Dette innebærer at dersom vi i 

dag skal se et menighetslegeme fungere i «bibelsk» forstand, må disse 

tjenestene være i funksjon.»   

 Drøft sitatet og vurder i denne sammenheng viktigheten av at apostel-

tjenesten (forstått som menighetens aposteltjeneste), profettjenesten, 

evangelisttjenesten, hyrdetjenesten og lærertjenesten fungerer lokalt og 

universalt i Guds menighet. 

 

8. Oppsummer hva som ligger i tjeneste-begrepet slik det framstilles i dette 

kapitlet.  Hva er grunnlaget for at man kan si at alt lederskap som utføres 

i Guds menighet skal være «tjenende lederskap»? 

 

9. I dette kapitlet redegjøres det for ulike hovedmodeller for lederskap i 

menighetssammenheng.  Drøft de modellene som er nevnt - både ved å se 

på hvilke sider ved det bibelske materialet den enkelte modell spesielt 

ønsker å ivareta, og ved å drøfte lederskapsmodellens aktualitet og «bruk-

barhet» i relasjon til menighetsbyggende og fornyende arbeid i dag.   

 Vurder spesielt spørsmålet om å gi lederskapet mer autoritet løser noen av 

de problemene vi i dag står overfor når det gjelder det å oppleve vekst og 

fornyelse i ulike menigheter. 

 

10.Dette kapitlet avsluttes med å beskrive disippelgjøring, nådegaveopp-

dagelse, tjenestegjøring, evangelisering og ledertrening som fem viktige 

prosesser i en menighet som ønsker at fellesskapet skal fungere som et 

legeme.  Oppsummer gjerne kort bokens definisjon og målbeskrivelse 

knyttet til de ulike begrepene/prosessene. Drøft også i hvilken grad disse 

prosessene er tydelige i den menighet eller det fellesskap som du er med i.  

Hva kan eventuelt gjøres for at prosesser kommer i gang og at de får 

mulighet til å utvikle og fornye menighets-fellesskapet?   
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