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FORORD
”Jeg har alltid vært for tidlig ute,” sa Edin Løvås da jeg for noen år tilbake ringte han og spurte om han visste om det
fantes noe restopplag av boka ”Husmenigheten – et levende omvendelsesmiljø”. Han siktet til at boka ikke ble noen
stor slager, og så nevnte han i samme sammenheng at han som retreatbevegelsens far også hadde hatt mange økter
med å forklare og begrunne da han gikk inn for Jesusmeditasjon for mer enn 50 år siden. Det er vel profetens lodd
Den første utgaven av denne lille boken kom i 1981 på forlaget Land og Kirke, som Gyldendal forlag også var
involvert i. Men den utgaven jeg kom over var utkommet på Hermon forlag i 1984. Nå ville jeg ha flere, men nei –
det var tomt.
Etter noen få, men forfriskende erfaringer med huskirker og tanker rundt organisk menighetsliv, var det en real
oppmuntring å se at denne flotte representanten for folkelig frikirkelighet i Skandinavia, Edin Løvås, hadde begått en
slik bok. Et ønske om å dele boka var født.
Da jeg for et par år siden hadde en studiepermisjon, bestemte jeg meg for å reprodusere manus og få til en eller
annen utgivelse. Derfor skrev jeg til forfatteren og spurte om lov. ”Det er greit at du arbeider med et mulig nytrykk
av boken. Fint at den er til nytte og glede,” stod det i svarbrevet. Jeg hadde også utfordret forfatteren til å skrive
forord, men da het det at det ”var naturlig at vedkommende” forlagssjef skriver dette, om jeg skulle finne en sådan
som ville utgi boken. Så herved skriver jeg et lite forord til denne elektroniske versjonen av et manus.
Den første versjonen som kom av denne boken het ”Husmenigheten – et levende nærmiljø”. Jeg likte den tittelen
bedre, så derfor er den valgt. Den sier mer om huskirkenes betydning enn ”et levende omvendelsesmiljø”.
Husmenighet handler om å dele hele livet, og vil nettopp merkes i hele nærmiljøet.
Jeg er glad i denne lille boken. Edin Løvås skriver som han snakker og framstår, slik jeg har hørt han mange ganger.
Enkelt, liketil, med en herlig miks av formaning og humor. Det største alvor sammenholdes med veldig praktisk og
jordnær veiledning. Det er fornøyelig å lese hans skriverier.
Boken kan nok provosere inn i det tradisjonelle menighets- og forsamlingsliv. Det gjorde den da den kom, og lite
skjedde med dens anliggende, dessverre. Både derfor, og av andre grunner, er
boken fortsatt veldig aktuell. ”Slutt dere sammen i husmenigheter,” lyder
utfordringen fra Edin Løvås. Tenk om tiden kunne være inne for at kristne søsken
på tvers av konfesjoner og annet, rundt i boligfelt og blokker, bygder og
drabantbyen, kunne samles i husmenigheter. Ikke først og fremst som erstatning
for tradisjonell gudstjenestegang og kirkeaktiviteter, men for å leve kirke midt i
hverdagen. Med et levende forhold til Guds ord. Det ville gjøre veldig godt for by
og land, tror jeg.
Og det er min intensjon bak å distribuere boken – å oppfordre til forandring i
strukturer og tradisjonelt menighetsliv, for Livets skyld. Til dette formålet kjenner
jeg ingen røst som kan kombinere varm mildhet og sterk utfordring som høvdingen
fra Misjonsforbundet.

2. mai, 2012 - Geir Øystein Andersen, teltmaker og huskirkevert - http://levekirke.blogspot.com/
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HVERDAGSFELLESSKAP

Slutt dere sammen i husmenigheter!
Alt for lenge har den store massen av Guds folk og Jesu venner vært et publikum i kirkebenkene. Nå er tiden
kommet for denne appellen: Slutt dere sammen i husmenigheter! Dette betyr ikke at dere bør slutte å gå på de
vanlige gudstjenestene, men det betyr at det behovet dere har for kristent fellesskap og personlig nærhet til andre
Herrens disipler blir tilfredsstillet.
Det sitter fullt av ensomme og skuffede kristne rundt omkring i kirkene, bedehusene og misjonshusene. De
er ikke skuffet over evangeliet. De er glade for å være Guds barn. Ofte får de også stort utbytte av å høre prekener
og delta i sangen. Men de er dypt skuffet, og tvers igjennom utilfredse, fordi de ikke har funnet inn i et virkelig
kristent fellesskap.
Det finnes en historie om en mann som beholdt hatten på i kirken. Presten og klokkeren visket nervøst
sammen om saken. Til slutt gikk klokkeren ned og forklarte at vi pleier å ta hatten av oss i kirken. Strålende fornøyd
rakte mannen fram sin høyre hand til hilsen mens han med sin venstre tok av seg hatten. Jo - det vet jeg godt, sa
han, men jeg beholdt den på for å se om jeg kunne få hilse på noen.
Den samme skuffelsen og utilfredsheten rår i mange ungdomsgrupper. Tonen er noe ledigere, formene også,
men midt i den grepne og henførte eller den støyende og leende tenåringsflokken eller den festlige storsamlingen,
vrimler det av dypt ulykkelige unge disipler. Og årsaken er den samme. De når ikke fram til det fellesskap med sine
kamerater som Jesus har lovet dem. Enda lettere enn de eldre blir de et Guds publikum. Kommunikasjonen går hele
tiden mot dem fra talerstolen, alteret og plattformen, mot dem fra presten eller vekkelsespredikanten, mot dem fra
lederne og de populære sang- og musikkgruppene. Hele tiden er det tale om en enveiskommunikasjon.
Skuffelsen er ikke alltid bevisst. De eldre går ut gjennom de brede kirkedørene under orgelbruset og med en
summende skare omkring seg. En god gudstjeneste, tenker de. Bra preken. God salmesang. Fin stemning. Gripende
altergang. Eller om det gjelder frikirkelige på vei ut fra et vekkelsesmøte: Det var salig og velsignet. Den Hellige Ånd
var over oss. Jesus talte gjennom den predikanten. Bønnemøtet var herlig. Undrer meg på hvor mange som ble
frelst.
Og så - like borte i gaten - hundre meter fra kirken - og det gjelder både den kirkelige og den frikirkelige,
både unge og eldre: Uff, så alene jeg er.
Noen skyver skuffelsen unna. De aksepterer situasjonen. Kristenliv utfolder seg i gudstjenestene, på
møtene og i ungdomssamlingene. Jeg må bare la være å tenke på hvordan jeg har det hjemme, på jobben og på
skolen. Det skal vel være slik, et slags dobbeltliv.
Feil! Falsk! Djevelsk!
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Aksepter ikke denne situasjonen! Resigner ikke! Gi dere ikke over til sløvheter! La ikke Satan lure dere! Ta
isteden imot et budskap som Gud nettopp i dag gir til sine barn og til Jesu Kristi disipler over store deler av verden
og til folk innenfor mange kirker og trossamfunn: Slutt dere sammen i husmenigheter!

Bryt med den borgerlige livsstilen!
Med dette uttrykket tenker vi ikke på politikken på høyresiden. Vi tenker bl.a. på en livsform hvor folk drar seg
tilbake til sine hus og leiligheter, omgir seg med vakre ting og tar sikte på å ha det bra.
Her er noen tanker til dere som har valgt eller glidd inn i denne holdningen. Dere vil jo være kristne. Men er
det ikke likevel slik at dere vil være for dere selv? Dere har en hel del kjente, men svært få eller ingen venner. Dere
dyrker en overfladisk omgang med likesinnede og bruker en overfladisk sjargong når dere er sammen. Ved den
holder dere folk på avstand. Dere kommer iblant borti religiøse emner, men bare så vidt borti.
Er det ikke også slik at tingene dere har i huset eller leiligheten er svært viktige for dere? Tapeter og
gulvtepper, møbler og utstyr, musikkmaskinen og TV-apparatet er blitt fyllgods i tomheten. Forandringer i
eksteriøret og interiøret, oppussing og reparasjoner, nye fliser og busker i hagen er blitt en svært betydningsfull del
av livsformen.
Møbler kommer i stedet for mennesker. God mat og drikke erstatter vennskap. Prat om moter og
bilmerker fortrenger fortrolige, åndelige samtaler.
Kirken og bedehuset passer perfekt inn i dette mønsteret. Dit kan dere gå, samtidig som dere bevarer
avstanden og lever videre i isolasjonen. Det går til og med fint å være med i en studiegruppe, en sosial
hjelpeforening eller i en kirkelig hobbyklubb uten å komme et eneste menneske nærmere. Praten går og kaffen
drikkes, arbeidet utføres og informasjonen tas imot uten at dere et øyeblikk behøver å tre ut av den borgerlige
livsstilens isolasjon.
Dere som er ungdommer opponerer og protesterer. Matvarene er usunne. Møblene er for kostbare.
Klærne er for dyre. Omgangsformen er for overfladisk. Dere foretrekker en enklere stil og er på leting etter dypt
kristent fellesskap med andre Herrens disipler. Men hvor lenge varer det? Tenk etter! Er ikke en hel del av dere på
glid inn i den samme borgerlige livsstilen som deres foreldre lever i?
Hvorfor? Jo, den borgerlige livsstilen er enkel og grei. Du kommer ikke i konflikt med noen, om du bare
holder deg unna. Du får ingen forpliktelser som krever åndelig kamp eller nød for andres frelse. Dermed klarer du
karrieren bedre og får mer tid for deg selv. Slik taler Djevelen. Det er bare et lite fåtall han frister med alkohol,
narkotika, seksuelle utskeielser og uærlighet i pengesaker. De fleste av dere blir fristet med den fine, respektable,
borgerlige livsstilen.
Bryt med den! Gå ut av rekkene! Ta et oppgjør med Herren Jesus! Be om å få bli hans etterfølger.
Da den hellige Frans av Assisi brøt med sin far og med den livsformen han stod for, kledde han seg naken
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midt på Assisis torg. Den flotte drakten la han ned foran sin fars føtter, mens biskopen dekket ham med sin kappe.
Fra nå av, sa Frans, skal dere ikke lenger si far Bernadone, men Fader vår, du som er i himmelen.
Gjorde han rett? Ja, han gjorde rett i sin situasjon. Herren Jesus hadde kalt ham til total fattigdom på
samme måte som han kalte den rike unge mannen som det fortelles om i evangeliene.
Det dere kan lære av dette er at det er Guds vilje å løse dere fra bindingen til tingene. Noen av dere blir
også nødt til å ta avstand fra foreldrenes, familiens og vennenes livsform.
Selvsagt er det ikke riktigere å bo i et stygt hus enn et vakkert, og selvsagt kan dere omgi dere med
skjønne ting. Men om dere vil være Jesu etterfølgere må holdningen i alle deler og tvers igjennom stemme med
dette ordet av Jesus. Om noen kommer til meg, må han sette dette høyere enn far og mor, hustru og barn,
brødre og søstere, ja sitt eget liv. (Luk 14.26.)

Ingen husmenighet uten hverdagsfellesskap
Dere som er en familie bør sette dere ned og snakke om forholdet til kristne naboer. Du som bor alene må
tenke igjennom hvilket forhold du har til de Herrens disipler om bor i samme strøket eller grenda som deg selv.
Kristen er man nemlig ikke alene, men sammen med andre. Disippelliv kan man ikke leve i isolasjon,
men i en disippelflokk. Så radikalt er det. Dere kan ikke bare ha et sånt hei og morn og pent vær idag-forhold til
andre Guds barn. Dere kan ikke både isolere dere fra andre kristne i nabolaget og samtidig være kristne.
Om dere ikke kjenner dem, må dere sørge for å bli det. Om de er slike typer som dere ikke tror dere går
sammen med, må dere i alle fall bli kjent med dem. Når det er skjedd. Kan dere kanskje bli enige om å være i hver
deres husmenighet. Men dere må ikke bare være likegyldige for dem. Og hvis dere ikke har et godt forhold til deres
kristne naboer. Så må dere sørge for at dere får det. Be de slemme naboene hjem til dere. Snakk ut med hverandre!
Gjør opp! Be Gud om tilgivelse! Hvis det ikke går, så går det ikke. Men dere må - sier Bibelen - på deres side holde
fred med alle mennesker. Guds ord spør også om hvordan vi kan elske Gud, som vi ikke
har sett, når vi ikke elsker vår bror som vi har sett.
Dere ungdommer må ikke bare velge ut kammerater som bor et eller annet sted i byen eller bygda, bare
fordi dere liker dem. Først og fremst må dere komme i kontakt med andre kristne som bor rundt omkring dere. Det
er Jesus som binder også nye mennesker sammen.
Foreldre og eldre søsken må sørge for å føre barna sammen også, så de blir glade i hverandre.
De gamle brødrene og søstrene i Kristus må innbys og hjelpes inn i nabofellesskapet. Dere vil kanskje
finne noen som har levd et helt liv i den tro at kristendom bare fungerer på bedehuset, misjonshuset og i kirken. Nå
er de gamle, trette og skrøpelige. De kan sjelden eller aldri komme til et møte eller en gudstjeneste. Disse er også
lemmer på Kristi legeme og grener på det vintreet som er Kristus. De er levende steiner i hans tempel. De hører helt
enkelt med i den husmenigheten dere skal forme. Ta da på dere det lille besværet som følger med å inneslutte dem i

5

HUSMENIGHETEN – et levende nærmiljø

flokken.
Et hverdagsfel1esskap betyr selvsagt at dere bor så nær hverandre og har så god kontakt, at dere kan
fungere som en stor familie. Om det ikke bokstavelig talt er slik at dere snakker med hverandre hver eneste dag,
må dere i hvert fall ha god og naturlig mulighet til dette.
Det kan tenkes at dere får med noen i husmenigheten som bor litt på avstand. Det kan jo være en eller
flere som er alene i et område. Denne bror eller søster i Kristus får da bruke sykkelen, bussen eller sin bil for å
komme over og være sammen med dere så mye som mulig.
Det finnes til og med husmenigheter hvor de fleste har flyttet sammen. De har solgt sine hus, sagt opp sine
leiligheter og sine jobber, og fått seg nye hus og leiligheter og jobber på den plassen hvor de hadde den naturligste
kontakten med en husmenighet.

Befri dere fra møtekomplekset
Kristne mennesker har møtekompleks. Bli kvitt dette. Tenk mer på selve fellesskapet enn på å komme
sammen til møter i husmenigheten.
Det er klart at dere skal treffes. Dere skal ha bibelstudier og bibelsamtaler, bønnemøter, fester og
kjærlighetsmåltider. Men dere kommer skjevt ut om dere er for ensidig opptatt med dette. Gå altså ikke til de
kristne naboene med innbydelse til husmøter. En husmenighet består ikke av en flokk kristne som holder
husmøter. Gjør dere kjent med de andre først og fremst for å bli venner med dem. Gjør en virkelighet av det
fellesskapet dere allerede har i Kristus. Lev sammen som brødre og søstere, for det er jo hva dere er.
Derfor er det kanskje viktigere å sette på sommerdekkene på naboens bil fordi han ikke har håndlag for det
selv, enn å innby ham til bønnemøte. Eller enda bedre: Be ham om å hjelpe deg med din bil. Det er kanskje mer
åndelig at dere slår dere sammen med den kristne nabofamilien for å gå på tyttebærtur, enn å ordne med
bibelsamtaler. Og det er kanskje heller ikke så om å gjøre å få med de gamle på et fromt eldretreff og de unge på
tenåringskveld i kirken. Både de unge og de gamle har mer behov for noen å være sammen med i hverdagen.
Dersom dere viser fra dere møtekomplekset vil dette kanskje bety at dere må forenkle det livet dere lever.
Vi har alle begrenset med tid og overskudd. Dere kan ikke sitte i en hel rekke komiteer, være stadig på sangøvelser,
farte omkring på givende vekkelsesmøter, høre på interessante foredrag, delta i kvinneforeninger,
mannsforeninger, idrettslag osv. samtidig som dere lever med i et hverdagsfellesskap i en husmenighet.
Dette kommer til å bli vanskelig for mange. Noen av dere vil bli utskjelt. Dere kommer til å få dårlig
samvittighet. Og samvittigheten vil ha rett når den pukker på at alt sammen er så viktig, så viktig. Dere vil kjenne at
virksomheten i kirken, på bedehuset, i den kulturelle organisasjonen, i den sosiale komiteen og i idrettslaget binder.
Det å gå ut av systemet for å begynne å leve i et kristent fellesskap vil føre mange av dere inn i konflikter og kriser.
Men nettopp derfor, fordi dere her kommer opp i vanskeligheter, ikke bare for dere selv, men også i
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forhold til andre mennesker, må dere gå fram med all mulig klokskap, bruke takt, be om kjærlighet, ta hensyn. Og
likevel- det er ingen vei forbi. Vi må ha tid og overskudd til å leve i det kristne fellesskapet. Det er dette Gud har
kalt oss til. Vet dere forresten at Guds hus aldri er brukt om en bygning i NT? Hans hus er vi, står det skrevet.
Om dere altså, gjennom bønn og ved å tenke igjennom situasjonen, kommer til at dere er bundet i et
virksomhetsmaskineri, så må dere løse dere fra dette. Be også om at dere må slippe å gå fra et virksomhetsmaskineri
til et annet. Snakk med hverandre om møtekomplekset. Vis det så fra dere og sats på hverdagsfellesskapet i
husmenigheten!

De urkristne husmenighetene
Det tok 200 år for den første kirken ble bygget. Og det gikk enda mye lengre tid for det ble alminnelig med
kirkebygg. I hele denne lange ekspansive tiden, da evangeliet spredde seg med voldsom kraft langs hele
Middelhavskysten, holdt de troende sammen i husmenigheter. De aller første ble dannet i Jerusalem. Her flokket
tusenvis av troende seg sammen i hundrevis av hjem rundt omkring i byen.
Et av de husene som var sentrum for en slik husmenighet eides av mor til Markus. Da Peter var blitt
fengslet og en engel befridde ham fra lenkene og førte ham ut i Jerusalems gater, gikk han bort til dette huset.
Der fant han husmenigheten samlet. De som holdt til her må ha funnet hverandre i et inderlig bønnefellesskap.
Peters befrielse var et svar på deres forbønn.
I Korint underviste Paulus først i synagogen. Da han ble hånet og foraktet av jødene som holdt til der, tok
han inn i huset hos Titus Justus. Hos ham fikk menigheten sin start som en husmenighet.
Priska og Akvilas var ledere for en av husmenighetene i Rom. Paulus kaller dem sine medarbeidere, og
forteller at de hadde våget sitt liv for å redde ham. ”Hils menigheten som samles hjemme hos dem”, skriver han i
brevet til romerne. Da keiseren jaget jødene fra Rom, flyttet de først til Korint, senere kom de til Efesus. I det
første brevet til korinterne hilser Paulus fra dem og fra menigheten med disse ordene: ”Menighetene i Asia hilser
dere. Akvilas og Priska og menigheten som samles i deres hus hilser dere hjertelig i Herrens navn.” De hadde altså
også i denne byen blitt ledere for en av husmenighetene.
I brevet til kolosserne hilser apostelen til brødrene i Laodikea, likeså til ”Nymfa og menigheten som
samles hjemme hos henne”. (I den gamle bibeloversettelsen brukes navnet Nymfas, altså en mann.
Bibelforskerne er nå kommet til at lederen for en av husmenighetene i Kolossa i Lilleasia var en kvinne.)
I det lille brevet som Paulus skriver til Filemon, for å fortelle om den rømte slaven Onesimus, hilser han
vår kjære medarbeider Filemon, vår søster Appia, vår stridskamerat Arkippus og menigheten som samles i ditt
hus. Resten av brevet forteller om et dypt og inderlig fellesskap mellom Herrens disipler i denne flokken.
Det lå en særlig sosial struktur til grunn for disse husmenighetene. Mange levde på forhånd i storfamilier.
Til denne hørte ikke bare mor, far og barn, men ofte også besteforeldre, andre slektninger, folk som ble tatt hand
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om, tjenere og slaver. Disse storfamiliene eller hus ble sentrum for menighetslivet.
Det vi kaller kjernefamilien, som bare omfatter mor, far og en større eller mindre ungeflokk, er en
moderne sosial enhet. Helt fram til den industrielle revolusjonen fungerte familien ofte som en
produksjonsenhet. Senere er den blitt en konsumpsjonsenhet. Så fort barna blir gamle nok til å ta hand om seg
selv, flytter de nå hjemmefra, ordner sin egen økonomi, skaffer seg eget bosted, egen bil og lever for seg selv til
de eventuelt gifter seg.
Ikke all utvikling og all forandring er bra. Denne er særlig dårlig. Resultatet er ensomhet, isolasjon og
rotløshet.
Selv om noen kan finne tilbake til den gamle storfamilien så må vi ikke regne med at dette kan bli
alminnelig. Veien tilbake er sperret for de fleste. Men vi kan få et nytt nedslag av urkristne husmenigheter
gjennom at kristne, som bor i nærheten av hverandre, søker inn i et hverdagsfellesskap. Det er nettopp dette
som holder på å skje over store deler av verden. Husmenighetene har allerede vist sin levedyktighet.
Urkristendommens struktur kan leve videre i vår tid og i våre sosiale forhold.

Hjemmene viktigere enn kirkebygget
Dette er en påstand som dere antagelig vil bli forbauset over. Dere er nesten alle vant med at det er i
kirken (eller i Betlehem, Betel, Soar, Filadelfia, Metodistkirken, Baptistkirken eller i Templet) det foregår. Her
synger, spiller og jubler dere for Herren. Her har dere gudstjeneste etter gammel eller ny ordning. Her hører dere
prekener. Her kommer dere i andaktsstemning. Her faller Den Hellige Ånd over dere. Her mottar dere Herrens
legeme og blod i skikkelse av brød og vin. I en del familier holdes det riktignok husandakt. I en del hjem innbys
kristne til bønnesamlinger, bibelstudier o.l. Men svært få ville komme på den tanken at hjemmene er viktigere
enn kirkebygningene og de kristne lokalene.
Påstanden bygger ikke i første rekke på dette at hjemmene var samlingsstedene for de første disiplene.
Former kan jo forandres. Det kan jo teoretisk tenkes at Den Hellige Ånd har ledet utviklingen bort fra hjemmene
og husmenighetene til kirkene og lokalene. At dette ikke er tilfelle vil dere finne ut om dere studerer to særlige
uttrykk i NT. Ordene finnes i den greske grunnteksten.
Det ene er ekklesia. Det andre er koinonia. Det er disse to ordene som er aller viktigst om vi skal forstå
hva en kristen menighet er.
Ekklesia betyr forsamling. Det kan være betegnelsen på en liten flokk som treffes i et hjem, men også på
hele den verdensvide familien av kristustroende. Koinonia forteller mer om karakteren av dette brorskapet. Det
går på nærhet, inderlighet og fortrolighet.
Da forstår dere sikkert at påstanden må være riktig. Kirkebygninger egner seg jo til gudstjenester, men
fremmer vanligvis ikke fellesskap. De er ofte ukomfortable og upersonlige. Dere sitter bak hverandre etter
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bussprinsippet. Dere kan ikke se hverandres ansikter. Dere vet ikke om deres brødre og søstere gråter og er
bedrøvet eller om de smiler og har lyst til å le. Dere vet ikke om noe hender med dere som gjør at tilbedelsen
fødes.
Derfor er det ikke i kirken eller i lokalet dere opplever koinonia. Vanligvis. Det finnes unntak. I et lite
misjonshus eller bedehus på landet kan en flokk troende bruke sitt samlingslokale nesten som et hjem. Om ikke
en eller annen pastor eller sekretær har skjelt på dem og fortalt at de må tie bom stille så fort de kommer over
terskelen, så kan praten gå. De kan dele gleder og sorger med hverandre. Om det er fest og det serveres kaffe og
julekake til de voksne og brus til barna, så kan de gå omkring og hilse på hverandre. Etter pausen er det sang og
musikk og frie vitnesbyrd. l dette miljøet og denne stemningen finnes noe av det samme fortrolige fellesskapet
som utmerket den urkristne menigheten.
Ellers er det normalt hjemmene som best kan fremme koinonia. Derfor er også hjemmene viktigere enn
lokalene og kirkebyggene.
I kirken samles så husmenighetene på søndag formiddag og på andre gudstjeneste- og møtetider. Her
treffer dere andre som hører til det utkalte folk, Guds folk, ekklesia. Her opplever dere at dere er mange. Dere tar
også imot en forkynnelse og en undervisning av en prest eller pastor som - i god forstand - er profesjonell. Og her
lyder sangen og salmene mektigere og mer fulltonig enn den kan i de små flokkene som samles i hjemmene.
Mange er skuffet over at de ikke finner det fortrolige fellesskapet med brødre og søstere i kirken. De spekulerer,
diskuterer og analyserer for å komme fram til ordninger som bedrer situasjonen. Kirken er for mye høresal, sier
de. La oss snu benkene, så vi ser hverandre, og ikke bare har nakkefellesskap. Det er for mye
enveiskommunikasjon. Slik går praten. Vårt råd er at dere skal droppe hele denne problematikken. La kirken være
hva den er, og som den er. Slutt dere i stedet sammen i husmenigheter, så finner dere det dere savner. Da vil
dere også få en positiv holdning til kirken, til lokalet og til det som skjer der. Dere venter ikke mer enn dere kan
få, og tar fornøyde og glade imot det som gudstjenestene, møtene og de store festdagene gir.
Slutt med å klage og syte. Pris isteden Herren for gudstjenestene, og vær trofaste også som kirkegjengere.
For selv om hjemmene er viktigere enn kirke-bygningene og lokalene, så har de sin store og positive betydning.
Husmenighetsbevegelsen vil de fleste steder bare tape på et brudd med det tradisjonelle gudstjenestelivet.

Storfamilie
Den klokeste, ytre ordningen for en husmenighet er at hver enkelt familie og hver enkelt enslig har sin egen leilighet
eller sitt eget hus.
Det er heller ikke bra at enslige flytter inn som familiemedlem i et større hushold. Det kan høres riktig ut.
Men tenk dere om: vil ikke resultatet bare bli at enslige ikke får skape sitt eget hjem? Og vil de ikke stå i fare for å
miste sin naturlige indre reisning og verdighet?
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Storfamilietanken kan også høres fin ut. La oss slå oss sammen og flytte inn i et stort hus. Vi kan ha felles
oppholdsrom, felles kjøkken og bruke en bil sammen. Dette er hva mange, særlig unge mennesker, har sagt til
hverandre. Når eksperimentet har vart en tid, kommer ofte skuffelsene og konfliktene. Noen er rotete og andre
elsker orden. Noen har sene vaner og andre vil legge seg tidlig. Noen elsker enkle viser og andre kirkemusikk. Noen
har høflige, stillferdige barn og andre bråkete (herlige) unger. I en periode hvor en eller annen er litt nedfor starter så
krangelen.
Særlig kan det bli vanskelig når man forsøker med felles kasse. Penger blir lett en befengt materie.
Mammon er en gud som stadig samler tilhengere. Gjerrigheten, men også sløsaktigheten, er synder som Bibelen
sier at vi må vokte oss særlig godt for. Når storfamilien begynner å diskutere den felles kassen blir det ofte verst.
Vi anbefaler altså en husmenighet som ordner sine boforhold og sin økonomi slik at de styrer utenom disse
vanskelighetene.
Men – når dette er sagt – skal dette legges til: Vil noen av dere absolutt være så herlig radikale og gjøre et
forsøk, så sett i gang. Kjøp eller lei det store kråkeslottet av et hus. Væpne dere med masser av tålmodighet. Sett
ord på de vanskelighetene dere vet dere kan vente, før dere starter opp. La ingen komme til med dette at slik kan
det ikke gå med oss. Vi er jo både venner og kristne mennesker. Slik kan det nemlig gå.
Skriv ned regler og ordninger. Noter hvem som er med når retningslinjene blir vedtatt, og at alle var
enige i alt. Legg fram papiret for de som kommer med på tampen. Få dem helst til å underskrive papiret.
Ha en innvielses- og bønnestund hvor dere høytidelig innvier dere til Kristus og legger deres liv ned for
hverandre. Og slipp ingen nye inn i storfamilien som ikke kjenner reglene, vet om kravene eller vil være med på
innvielsen. Helst bør de nye ha en begrenset, uforpliktende prøvetid, og deretter tas opp som medlem av familien.
Hvis dere ikke gjør det slik får dere etter hvert med dere en del som bare flyter omkring i et grenseland. De er både
med i storfamilien og ikke med i den. Hvor kommer da deres ansvar og forpliktelser inn?
Innrømmes skal det, at dere har en del fine ord i Skriften å støtte dere til. I den aller første tiden solgte
disiplene eiendom og gods, og la pengene ned for apostlenes føtter, i en felles kasse. Det måtte være hus de ikke
bodde i og hadde bruk for som de solgte. De levde jo i sine hus menigheter og trengte sine hjem til disse. Om noen
sier at dette aller første eiendomsfellesskapet var et feilgrep, så kan dere fortelle dem at det vet man ikke. Den
senere utviklingen kunne like gjerne vært et avvik fra Guds vei. Dessuten har vi så få historiske fakta, at det ikke
finnes noe grunnlag for å dømme ut urkristendommens eiendomsfellesskap som et mislykket eksperiment. Stå bare
på om dere er enige tross alle advarsler. Herren være med dere!

Den lille gruppen og den store menigheten
Det behøver ikke bli noen strid eller konkurranse mellom den lille husmenigheten og kirkens, Bedehusets eller
Misjonshusets virksomhet. Tvert imot. Historien har lært oss at den store menigheten behøver den lille flokken,
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og at den lille flokken trenger den store menigheten.
La oss igjen tenke på forholdene i den første kristne tiden. I Jerusalem var det en fin balanse mellom de
store samlingene på tempelplassen og husmenighetene. Ingen ville komme på den tanken at det behøvde å være
noen motsetning her. Det er uhørt at noen av de første disiplene skulle hevde at de greide seg med
tempelsamlingene, eller at andre skulle framheve samlingene i hjemmene på bekostning av massemøtene.
I Korint var det tusener av disipler. Det fantes mange husmenigheter. Alle troende hadde hverdagsfellesskap
med andre Guds barn. Likevel skriver Paulus til menigheten i Korint. De Kristustroende var nemlig fylt av
bevisstheten om at de hørte sammen. De var ett i Kristus. De var grener på samme tre. De var lemmer på Kristi
legeme, og levende steiner i den samme bygningen. Det fantes ingen strid om dette.
Den historiske utviklingen har ført oss fram til et punkt hvor vi har forskjellige kirker, trossamfunn og
bevegelser. I de større byene kan det ligge en rad med kirker, bedehus, misjonshus og lokaler i en og samme gate.
Her i landet er Den norske kirke så dominerende at mange bare ignorerer andre trossamfunn. Dere som har
det slik bør huske på at det bare er her i Norden at det finnes statskirker.
Dere kan beklage den utviklingen som har ført til oppdelingen, og hevde at det slett ikke er Ånden som har
vært førende i det som har skjedd. Og dere bør arbeide og be om mer enhet, også synlig enhet. Men stort sett vil
dere bli tvunget til å finne dere i situasjonen. Gjør da det beste ut av den. En trøst og hjelp kan det være å forsøke å
se hele forvirringen med Guds øyne. For ham finnes det bare en menighet på hvert sted. I de store byene kan dere
gjerne tenke; i hver bydel.
Altså: Det beste er om en husmenighet vokser opp i tilknytning til en etablert menighet. Søk kontakt
med menighetens ledelse. Snakk med presten eller pastoren. Be om at kjærlighet og enhet må råde.
Skulle forholdene være slik at husmenigheten må være tverrkirkelig for å unngå strid på det lokale
planet, så får dere akseptere at den består av folk fra forskjellige trossamfunn. Da får dere bare gå til hver
deres gudstjeneste på søndagen.
Og skulle det ulykkelige skje at dere ikke på noen måte blir forstått, bør dere holde fast ved at dere ikke
kan leve et normalt kristenliv uten husmenighetens hverdagsfellesskap og omsorgsfellesskap. Noen kan bli tvunget
til å gå ut av systemet og leve som en samkristen gruppe med redusert kontakt med den etablerte menigheten.
Men da har dere også enda større grunn til å forene dere med Herren Jesus i hans bønn om at de alle må være ett,
for at verden skal tro.”

Råd til prester og predikanter
Mange av dere er meget nøye med å forkynne slik at Den Hellige Skrift er retningsgivende. Særlig gjelder dette så
lenge emnet er frelsen. I spørsmål som har å gjøre med kirke og menighet er det derimot mange av dere som
skifter over på et annet spor. Dere hevder at man ikke kan bruke urkristendommens menighetsliv som forbilde. Og
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dere har rett, dersom vi snakker om å legge blåpapir på det første menighetslivet for å overføre alle detaljer. Vi
lever i en annen tid. Blåpapirmetoden er umulig også fordi de urkristne menighetene ikke var like overalt.
Men når dette er sagt, må det tilføyes: Det finnes en del av det nytestamentlige materiale som er enkelt og
klart også når det gjelder menighetens liv. Til dette hører den urkristne husmenigheten. De første kristne brukte
iblant synagogene. Da de ble kastet ut, bygget de ikke egne lokaler, men konsentrerte seg om hjemmene. Og de
stagnerte ikke. De ekspanderte. Metoden var smidig, fleksibel og fremmet koinonia. Dere kan derfor ikke stille dere
negative til husmenighetene dersom Skriften skal være retningsgivende.
En ting til. Det er naturlig at den som har hovedansvaret for ledelsen av en menighet ønsker å skape former
hvor alle kan være med. Om dere blir tent for husmenigheten, blir impulsen ofte denne: ”Organiser kretser. Rut inn
hele det geografiske feltet, slik at alle hører inn i en rode. Innsett en rodeforstander, som kan kalle sammen til
husmøter f.eks. en gang i måneden. Vedkommende kan lede samlingene. Selv kan jeg være med så ofte jeg har
mulighet.”
Under visse bestemte forutsetninger kan dette bli bra. Over hele den såkalte kristne verden finner vi
eksempler på at små, store og kjempestore menigheter har opplevd gjennomgripende vekkelse bl.a. fordi
husmenigheter er blitt en del av selve menighetens livsform. Men organiseringen av husmenighetene har da alltid
skjedd på en bølge av åndelig fornyelse.
Det samme kan skje her i landet. Men det er ikke en selvfølge at ordningen av kretser eller roder
resulterer i fremveksten av urkristne husmenigheter.
Ta imot dette gode råd: Vær ikke for snare til å kalle kretsene for husmenigheter. Spar på dette uttrykket.
Be om, arbeid for og inspirer kretsene, slik at de etter hvert utvikler seg til husmenigheter. Vær våken for den
åndelige utviklingen. Dere kan da få oppleve at den ene kretsen eller roden etter den andre gjennomgår en åndelig
utvikling, fram til det punkt da dere med frimodighet kan kalle dem husmenigheter.

Lederskap i husmenigheter
Dette er et særlig viktig punkt. Dere kommer ikke til å lykkes med å bygge opp en nytestamentlig husmenighet uten
et lederskap. Dere kommer heller ikke til å lykkes dersom dere ikke er villige til å underordne dere de ledere Gud gir
dere. Regn bare kaldt og nøkternt med dette.
La oss først ta fatt på spørsmålet om underordning og lydighet. Bibelen forteller oss at det er nødvendig. I
Hebreerbrevet står det: Lyd deres veiledere. Erfaringen sier også at underordning og lydighet må til. Mange er
svake, late og har lett for å falle i mismotets grøft. Et lederskap vil kunne holde flokken sammen, dersom det har
myndighet.
Nå er dere ganske sikkert klar over at myndighet kan utøves med mildhet. En beskjed om hvordan ting skal
utføres, kan gis med kjærlig stemme. En tilrettevisning kan være gjennomtrengt av ømhet og varme. Da blir det
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ofte også en glede å underordne seg. Da er det lett å adlyde.
Dersom denne mildhet og kjærlighet ikke finnes, må dere bli årvåkne og tenke alvorlig igjennom om dere
har fått et maktmenneske og en intrigemaker blant dere. En slik må hindres i å få en ledende posisjon, kanskje til
og med settes utenfor. Han eller hun kan høre til de Jesus kaller glupske ulver, som bare splitter og river i stykker
flokken. Jesus sier vi skal være våkne så vi ikke blir narret av disse.
Det lederskapet som NT forteller om kan vi kalle karismatisk, fordi det bygger på nådegaver. I Ef 4,11
fortelles det blant annet om evangelister som har en særlig evne til å komme i kontakt med nyomvendte og
forkynne evangeliet slik at de forstår. Det fortelles også om hyrder, som blant annet har som oppgave å øve
sjelesorg. Og det nevnes lærere, som har nådegave til å undervise. Det fortelles også om profeter som er visjonære,
og om apostler som er strateger. Andre uttrykk i NT er diakoner eller menighetstjenere, videre forstandere og
tilsynsmenn. Disse er administratorer. De er ikke, slik som hos oss, stillet over de andre lederne.
NT gir oss altså bilde av et lederskap som utgjør et team og et kollegium. Det fantes selvsagt framtredende
ledere i urkristendommen. Disse øvet større innflytelse enn andre, ikke fordi de hadde et særlig embete, men på
grunn av sin personlighet og sin åndsutrustning. Om Stefanus står det foreksempel at han var full av ånd og visdom,
og at ingen kunne stå seg mot de ord han talte.
Den rollen som prester og pastorer har i våre dager finner vi ikke igjen i NT. Ingen hadde denne
enmannsfunksjonen. En prest eller pastor burde få lov å fungere i overensstemmelse med sine særlige nådegaver
og sammen med andre, som kunne utfylle de gaver denne Herrens tjener mangler.
Det kan ta tid før det modner fram et karismatisk lederskap. Derfor bør dere med en gang dere starter
husmenigheten velge en som skal ordne med slike ting som når og hvor dere skal møtes. Etter hvert vil dere så
oppdage ledergaver hos hverandre. Dere vil forstå hvilke tjenester Herren kaller den enkelte til. Etter hvert
godkjenner dere så den ene etter den andre og underordner dere lederne på de felter hvor de har gaver og
tjeneste.
En vanlig menighet trenger det vi kan kalle et institusjonelt lederskap med formann, kasserer, sekretær,
komiteformann osv. Dette er nødvendig blant annet på grunn av forholdet til de verdslige myndighetene. I en
husmenighet behøver dere svært lite av dette.
Over alle står Jesus Kristus som den absolutt suverene Mester og Herre. Han har all makt i himmel og på
jord. Vi er hans tjenere, og står under hans kommando og ledelse. Offiseren hadde rett når han brukte et bilde fra
soldatlivet i sin samtale med Jesus. ”Når jeg sier til den ene 'gå', så går han. Og når jeg sier til den andre 'kom', så
kommer han”. Jesus gledet seg over offiserens tro og holdning. Han vil også glede seg over oss, dersom hver og en
av oss blir hans trofaste etterfølgere og disipler.

Kvinner som ledere
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Kvinnene hadde ingen framtredende plass som ledere i de første menighetene. Men det finnes noen. Evodia og
Syntyke hørte tydeligvis til de ledende i Filippi. Priska deltok i undervisningen sammen med sin mann Akvilas. Føbe er
menighetstjener eller diakon. Diakoni gjelder ikke bare sosialt arbeid. Det er mulig hun hadde hånd om
undervisningen i Krenkreæ. Diakoner og tilsynsmenn synes å være sideordnet (Fil 1,1). Mange av de kvinner som
nevnes i Rom 16 var antagelig misjonærer. Evangelisten Filip hadde fire ugifte døtre med profetgave. Om profetiens
innhold sies det i NT at den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Kvinnene
bar altså fram en inspirert undervisning og veiledning i menighetene.
Når Paulus taler om kvinner og lederskap, benytter han seg av to forskjellige språkbruk. Dels brukte han det
patriarkalske språket. (Patriarkat = samfunn grunnet på farens maktstilling, kan også brukes om maktvelde i
alminnelighet.) Han synes å oppfordre alle til å la alt være som det har vært. Han sier foreksempel at kvinnene skal
tie ”slik loven også sier” (l. Kor 14,34). Loven er her de jødiske forskriftene og reglene som etter hvert utviklet seg
som en kommentar til GT.
Samtidig bruker Paulus også en annen språkbruk. Det er ord og uttrykk hvor han introduserer den nye
livsholdningen som evangeliet frigjør til. Men han vil at den gamle ordningen skal bestå til mennesker virkelig
forvandles innenfra. Han lar altså det rådende sosiale mønsteret gjelde i forventning om at himmelrikets surdeig skal
gjennomsyre hele samfunnet. Han regner jo også med at slaveriet skal bestå en tid, selv om han vet at ”her er ikke
trell eller fri”.
Et eksempel som viser et lignende pedagogisk grep i vår tid. (Det er brukt av Sigfrid Deminger i hans bok
Mann och kvinna i NT.) Da misjonen kom til Afrika krevde en del misjonærer at de menn som hadde flere koner,
skulle sende fra seg alle uten den første, dersom de ville bli døpt. Dette resulterte i mange tragedier. På grunn av
den sosiale strukturen var kvinnene avhengige av sine menn. De utstøtte kvinnene ble i mange tilfeller henvist til
prostitusjon for å overleve. Andre misjonærer aksepterte forholdene som de var, og begynte å undervise om det
monogame ekteskapet, for på den maten å få i stand en stegvis overgang til et kristent ekteskapssyn. Etter hvert har
da også flerkoneriet opphørt uten de store problemene og vanskelighetene som en brå overgang skapte.
På bakgrunn av det som her er sagt om kvinner og lederskap kan vi hevde dette: Troskap mot et samlet
bibelsk tekstmateriale må bety anerkjennelse av kvinner som ledere på alle områder og i alle tjenester. Herren gir
sine gaver og tjenester uten å skille mellom kjønnene.
Rådet og veiledningen skulle altså være helt klar; godkjenn også jenter og kvinner som ledere. Lyd dem og
underordne dere dem på de felter der Herren gir dem nådegaver og setter dem inn i tjenesten som ledere.
Dessuten; gjør deres standpunkt klart fra første øyeblikk, når nye søker seg til husmenigheten. Da vil dere unngå
strid og vanskeligheter senere.
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OMSORGSFELLESSKAP

Ha omsorg for hverandre
Omsorg og kjærlighet er to vakre ord som hører nøye sammen. Kjærlighet betyr varme, glød, gudgitt opplevelse av
samhørighet. Omsorg er den praktiske handling som kjærligheten føder.
En husmenighet er et omsorgsfellesskap. Bibelen forteller at dere skal elske hverandre og ha omsorg for
hverandre. Den sier at de sterke skal bære skrøpelighetene hos de svake. Den formaner dere til å bære hverandres
byrder.
Men alt dette er kirkespråk for mange Guds barn.
Man hører det i kirken. Fra prekestolen blir det lest. I bønnen er det krydder og salt. l sangen er det varme og
glede. Men altså bare kirkespråk.
Jo, i blant utløses det noe i gudstjenesten, på oppbyggelsessamværet og på vekkelsesmøtet. Kjærlighet
utløses. Predikanten får den store gløden. Begeistringen griper ham. Presten får varme i stemmen. Ånden taler
gjennom dem. Og folket der nede i benkene kjenner at det skjer noe. Jesus forteller om sin kjærlighet gjennom
forkynneren. Ånden øser den ut i hjertene. Kanskje de trykker seg nærmere hverandre på benkeradene. ”Kjærlighet
fra Gud,” står det på tavla. ”Gjennom alt Guds folk går et band av kjærlighet,” foreslår møtelederen.
Det er klart at det er bra å trykke seg inn til hverandre på benken, og holde sidemannen i hånden eller om
skuldrene. Det kan gi varme følelser. Det kan til og med gi en opplevelse av samhørighet. Men man vet jo ikke noe
om de andre. Ingen roper til folk rundt omkring seg: Hei, er det noen syke og bekymrede her? Gikt og nervesmerter?
Pengebekymringer og kjærlighetssorg kanskje? La oss vise omsorg nå!
Amerikanerne har funnet opp en fin form. De stopper hele møtet. Nå skal alle hilse på hverandre. Stive og
hemmede norske menn og kvinner, gutter og jenter ler sjenert og blir litt for opprømte til at det er naturlig.
Håndhilsing og ”Gud velsigne deg” og kanskje omfavnelse om møtet er litt hett.
Ikke noe galt med det heller. Tvert imot. Skikken er god den. Den burde slå igjennom. Den er bedre enn
kontaktløsheten og følelseskulden i en vanlig norsk gudstjeneste. Men poenget er at det ikke kan bli erstatning for
omsorg, barmhjertighet og hjelpsomhet.
En gammel dame fikk en pastoral arm om skuldrene og glemte det aldri. Femten år senere sa hun til denne
bror i Kristus at ”det var mitt livs største opplevelse”. Jeg hører nemlig til de urørlige, de ekle, de ingen vil ta på. En
tørr, gammel frøken som man bare flirer av. Pastorens gest var god og ekte, men den var ingen omsorg. Den gamle
damen burde vært med i en levende husmenighet hvor hun fikk snakke ut, hvor ungdommene omfavnet henne hver
eneste dag, hvor hun fikk hjelp med kjøring hit og dit, trøst under sykdom, hvor hun fikk bruke sine talenter, sine
nådegaver, sine penger, sin tid. Ungene skulle elske henne, plage henne, leke med henne til smilet var lokket fram og
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det tørre skinnet ble et levende menneske, et levende lem på Kristi legeme, en levende stein i templet, en
fruktbærende gren.
Hun er død. De fant henne i den lille pertentlige leiligheten. Ingen hadde vært til stede da hun gikk bort.
Forstår dere? Det er galskap. Det er Djevelens verste lureri, når han har slått i stykker fellesskapet og stablet
et kirkepublikum på bena.
Gjør slutt på det! Gjør i Jesu navn noe radikalt. Noe annerledes. Noe bibelsk, noe som får helvete til å gråte
og himmelen til å glede seg. La kjærligheten bli til omsorg. Da jubler Jesus. Da smiler Gud Fader. Da gleder Den
Hellige Ånd seg.
Men det finnes en forutsetning. Og den oppfyller dere nettopp i husmenigheten.
Hverdagsfellesskapet er forutsetningen. De som lever sammen i et hverdagsfellesskap vet jo om hverandre.
En er blitt syk og - sier Skriften - når et lem lider, lider alle med. En er bekymret for sine barn som er på ville veier, og
de unge i husmenigheten søker kontakt for om mulig å komme på talefot med de forvillede, mens hele flokken er i
forbønn. En unge blir mobbet i skolen og forsvart av en mer ruvende kamerat fra husmenigheten. En går sjenert
omkring og får til slutt klemt ut av seg at det ikke finnes penger til husleien akkurat denne måneden. En hundring
her og der ordner saken. Hvorfor er du flau over dette, sier de. Neste gang kan det være vår tur. En kran drypper i
badet og verken mannen eller kona har noen gang sett en rørtang. Naboen har verkstedet fullt av greier, og elsker
dryppende kraner. Eksemplene kunne mangfoldiggjøres side etter side.
Ja, men slik kan vel også verdslige mennesker ha det. Er dette noe særlig kristent? Det er nettopp hva det er.
Ære være all snillhet i verden. Men omsorgen dere har for hverandre er likevel annerledes. Den er utslag av, og frukt
av, Jesus Kristi kjærlighet. Gjennom dere flyter det fineste som finnes i universet. Guds kjærlighet. Agape heter det i
Bibelen, og betyr den kjærlighet som vi får selv om vi ikke fortjener den. Gud elsker nemlig fordi det er hans vesen å
elske.
En husmenighet hører til Jesu Kristi legeme. Dette legeme er gjennomstrømmet av liv, kjærlighet og nåde.
Og dette liv uttrykkes i handling og gjerning, så vel som i ord. ”Jeg vet”, sier Paulus, ”at når jeg kommer til dere skal
jeg komme med en fylde av Kristi velsignelse”. Den siste kvelden Jesus var sammen med sine elskede disipler, tok
han et linklede, bandt det om seg, slo vann i et fat og begynte å vaske disiplenes føtter. Hva tror dere de opplevde
da han krøp omkring på gulvet, fra det ene skitne par foteblader til det andre? Jo Guds kjærlighet, Guds Agape.
Etterpå talte han med dem om det. Han sa at de ikke skulle være som stormenn og herske over hverandre,
men tjenere. Men han startet med å vise et praktisk eksempel på tjenersinn. Deretter ga han en undervisning om
kjærligheten og omsorgen.
Iblant kan man få følelsen av at det er blitt fostret et kristent folk som bare vil ta imot informasjon, men
ikke leve etter den. ”Nå har vi fått ti prekener om bønnen. Det får greie seg.” Neste gang: ”Nå har vi hørt om
kjærligheten. Det kan vi nå.” Lettvint og greit. Jeg forstår den syd-amerikanske forkynneren som holdt en preken
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for sin store menighet, og nektet å preke mer før de gjorde som han sa i den første.
Pris Gud for den vekkelse som holder på å bryte fram mange steder i verden, og som driver Guds barn og
disipler sammen i husmenigheter hvor de får muligheter til å leve det liv i kjærlighet og omsorg som Bibelen taler
om.
Når dette er sagt om Guds barns omsorg for hverandre, står det likevel viktige spørsmål igjen. Hva med de
andre? Hva med omsorgen for verden og dens nød? Dette vil dere bli spurt om, og med all rett. For når disippelen
forener seg med Jesus Kristus, forener han seg samtidig med hans interesser i verden.
”Men hva kan vi gjøre”, sier dere. ”Vi er en liten flokk, uten politisk skolering eller innflytelse.” En
kommunitet i Lyon, Frankrike, svarte noe i retning av dette: ”Når noen mennesker beslutter seg for å leve sammen
i en husmenighet; blir dette en politisk handling i dypeste forstand. Det resulterer nemlig i en forandring av
forholdet mellom mennesker. En husmenighet forandrer ikke samfunnet. Men om en del år har vi kanskje massevis
av husmenigheter her i landet. Dersom dette skjer, kommer det til å forandre byer og steder - sosialt, politisk,
økonomisk og juridisk. Man kan ikke forandre den ytre strukturen – 'huden' – om ikke cellene fornyes og får liv.”

Bygg opp fellesskapet!
En påstand: Det er umulig å utforme et omsorgsfellesskap i en husmenighet uten oppbygging. Men tenk nå ikke på
oppbyggelse, som en liten from tale, innrammet av salmevers. Bibelen mener noe ganske annet med utrykket.
Jesus taler om at han vil bygge sin kirke. Paulus maner romerne til å bygge opp fellesskapet. Til efeserne skriver
han: ”Dere er bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, men hjørnesteinen er Kristus Jesus selv. Han holder
hele bygningen sammen så den i Herren vokser til et hellig tempel, og gjennom ham blir også dere bygget opp til
en bolig for Gud i Ånden.”
Dette er oppbygging i nytestamentlig mening. Praktisk foregår det slik at hver og en finner sin plass i
husmenigheten. Vi kan også si at han/hun finner sin plass på Kristi legeme.
Et eksempel. En gutt flyttet til et fellesskap. Han gikk til lederne. ”Hva skal jeg gjøre?” ”Du skal ikke gjøre noe
som helst,” sa de. ”Du skal bare være deg selv.” ”Da,” svarte gutten, ”vil jeg være den som tar imot gjester som
kommer til husmenigheten. Jeg vil ordne med losji, sørge for at de får mat, passe på at de får treffe de rette
personene og i det hele tatt finner seg til rette. Jeg vil også hjelpe til med togtider og billetter for reisen videre. Dette
er ikke noe arbeid i det hele tatt for meg.” Denne guttens nådegave hører inn under hjelpetjenester (1. Kor 12,28).
Slik sier Bibelen. ”Menigheten er en bygning.” I denne bygningen er det levende steiner. Disse steinene
skal ikke strøs løse rundt omkring. Vi er også grener på et tre. ”Jeg er vintreet. Dere er grenene,” sier Jesus.
Grenene skal ikke ligge i en kvisthaug. Vi er også en kropp. Kirken er nemlig Kristi legeme. Han er hodet, vi er
lemmene. Lemmene har hver sin betydningsfulle plass på denne kroppen.
Når det gjelder temaet oppbygging, er det særlig bildet med bygningen som passer best. Den unge
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gutten ble en levende stein i den bygningen som husmenigheten utgjorde. Tenk dere gjerne husmenigheten som
et lite anneks i det veldige Guds tempel, som er kirken. Og glem ikke at Guds hus aldri er en vanlig bygning i NT.
Hans hus det er vi. (Hebr 3,6.) Dere er Guds tempel. (l. Kor 3,16.)
Hver og en av dere har sin plass i dette hus eller tempel. Vi har allerede nevnt at noen er hyrder og kan ta
hånd om sjelesorg. Noen er organisatorer. Forstandere eller tilsynsmenn kalles slike i NT. Noen er lærere, de har
undervisningsgaver. Noen er diakoner og kan løse tvister. (Apg 6,1-6.) Noen har nådegaven til å gi bort (tenk det!)
(Rom 12,8.) Noen har gaven til å vise barmhjertighet. (Rom 12,8.)
Masser av andre gaver og tjenester finnes. Les om dem i NT. Kanskje de som står nevnt der, bare er
eksempler på gaver. Det finnes jo jobber og oppgaver og saker som må ordnes i vår tid, men som verken Peter eller
Paulus hadde hørt om. Det låter litt dumt å snakke om nådegaven til å ta hånd om høyttaleranlegget foreksempel,
men kanskje vi likevel er på rett vei her. Enten er dere kanaler for Guds kraft og Guds kjærlighet på alle områder,
eller så er dere det ikke. Se forresten i 2. Mosebok kapittel 31. Der står det i hvert fall om nådegaver for
håndverkere og kunstnere. ”Herren sa til Moses: Jeg har kalt Besalel, sønn av Uri, Hurs sønn av Juda stamme, og fylt
ham med Ånd fra Gud, med visdom, innsikt og kunnskap, og med evne til alle slags håndverk, så han kan tenke ut og
lage
kunstferdige arbeider i gull, sølv og bronse, slipe steiner til innfatning, skjære ut i tre og utføre alt slags
håndverksarbeid. Til medhjelper har jeg gitt ham Oholiab, Akisamaks sønn, av Dans stamme. Og alle som har slike
anlegg, har jeg gitt evner, så de kan lage alt det jeg har befalt deg.”
Hjelp hverandre å komme til rette når det gjelder nådegaver og tjenester. Det er ikke alltid så enkelt og
selvfølgelig som med den unge gutten. Det kan ta tid å oppdage gaven, Det er kanskje lettere for de andre å se den.
Si det da. ”Du er jo en typisk hyrde, kjære deg. Du vet jo at det er til deg vi kommer når vi har det vanskelig. Det er jo
du som passer på en hel del av oss.” Og hyrden: ”Oj! Det har jeg ikke tenkt på. Det er jo bare sånn. Takk gode Gud,
der fant jeg plassen min.”
Kanskje noen har en slik utstråling av kjærlighet og en slik slående familielikhet med Jesus at de fyller sin
plass ved bare å være til stede.
Ser dere at omsorg er avhengig av oppbygging? Så begynn da å bygge! Bygg med levende steiner! Som
det står i Judas brev. ”Men dere, mine kjære, må bygge dere selv opp på deres høyhellige tro og stadig be i Den
Hellige Ånd.”
Uten oppbygning blir omsorgen bare sosialhjelp og sjelesorgen bare terapi.

Sjelesørgerisk miljø
Presten/pastoren sitter på sitt kontor og venter på sitt menighetsmedlem. Medlemmet kommer. Synden
bekjennes. Avløsningen gis. Rådene tas imot. Gjør slik! Jeg ber for deg. Herren være med deg. Medlemmet følges
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til døren.
Dette er bra. Dette er gudvillet og rett. Presten eller pastoren eller ungdomslederen har utdannelse
og mer eller mindre erfaring. De har Bibelen på skrivebordet og kan plukke fram det som trenges.
Men det er likevel i mange tilfeller det nest beste, og erstatning for det beste. Sjelsorgen burde gis i et miljø.
Det er hverandre som er det store ordet i sjelesorgen. ”Bekjenn derfor syndene for hverandre og be for hverandre,”
formaner apostelen Jakob. Selvfølgelig må synderen få lov å gå avsides med en sjelesørger og bekjenne sin synd
uten frykt for at det blir alminnelig folkesnakk. Taushetsplikten er umistelig. Men det betyr at når den angrende og
tilgitte disippelen kommer ut av skrifterommet, så blir han sluttet inne i en tett krets av venner som er rede til å gi all
mulig støtte og hjelp.
Det er ikke så liketil å gå ned trappene og ut på gata fra menighetskontoret og tenke på alle velmente og
gode og nødvendige råd. ”Hvordan var det nå han sa? Lese Bibelen hver dag. Be hver dag. Gjøre opp med Eva og
med Andersen. Betale tilbake de 100 kronene. Kjøpe blomster til mor.” Og så litt lenger borte i gata: ”Lurer på om
dette holder jeg? Det var så godt når han sa at Gud tilgir, men kanskje det bare var en stemning?”
I stedet skulle det være slik: ”Halleluja fordi jeg har noen å prate med! Hør her gutter. Jeg skulle lese i
Bibelen hver dag osv. osv.” Og svaret er. ”Vi står sammen med deg. Vi ber for deg. Her er en bibelleseplan. Jeg kan
gjerne gå sammen med deg til Andersen om du er litt skjelven.”
Men trenges det ikke masser av studier for den som skal være sjelesørger? Svaret er at det kan fungere
uten. ”Mora mi,” sa en original Herrens tjener, ”forstod seg like lite på psykologi, som ei ku på matematikk, men hu
kunne hjelpe mennesker i nød! Gud hadde gjort henne til hyrde og sjelesørger i den lille venneflokken i bygda.
Dermed er det slett ikke sagt at kunnskap er unødvendig. Om Gud har gitt dere hyrder i husmenigheten,
så send dem på kurs og betal kurspengene. La dem få kjøpe de bøker de trenger, og aller enklest og greiest. Gå til
pastoren eller presten og be om råd og veiledning. Han har utdannelse og kanskje også erfaring. Han kan
undervise og fostre dere.
Etter hvert får dere kanskje også kontakt med en god ekspert, som dere kan gå til med ekstra vanskelige
tilfeller. Om denne psykolog eller psykiater eller særlig utdannede og erfarne pastor/prest blir en venn av
husmenigheten, er det jo særdeles bra.
Hyrdene skal ikke ta hånd om sjelesorgen alene. De skal også sette de andre i gang. ”Er du helt blind, Erik?
Ser du ikke at Anders sturer? Få tak i hva som har hendt, du som er hans beste venn.” Eller. ”Dere to som selv har
vært på randen av skilsmisse, skal be Øyvind og Grete hjem til dere, for nå er det ganske spent i den familien.” Slik
skal det låte fra hyrdene. De har overoppsynet, og de kommer ikke til å bli arbeidsledige. Apostelen Paulus, som
blant annet også var hyrde, sier i sin gripende tale til de eldste i Efesus: ”Husk på at jeg dag og natt i tre år ikke
holdt opp med å formane hver eneste en med tårer.”
Men de sjelesørgeriske samtalene er kanskje likevel ikke det viktigste. I en levende husmenighet, som
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utgjør et omsorgsfellesskap, finnes det en legende kraft i selve miljøet. Denne legende kraft kom inn i
menigheten/kirken da Den Hellige Ånd falt på pinsedagen.
En mann med kontaktvansker og ufred i sjelen oppsøkte en sjelesørger. Denne begynte straks å analysere
ham. ”Barndommen. Hvordan var den? Hvor er du plassert i søskenflokken? Fortell om din far, din mor, din lærer,
dine vonde opplevelser osv.” Mannen falt sammen med et stønn. ”Behøver jeg,” sa han, ”slite meg igjennom alt
dette en gang til. Jeg har vært på nerveklinikken med det. Kan ikke Den Hellige Ånd komme over meg, synke ned i
meg som en helbredende kraft og legge seg over sjelens sår som en salve. Be for meg!”
Gjør det! Be om indre helbredelse. Sett fram en stol midt på gulvet. Be den bekymrede og svake og
sorgfulle og redde om å sette seg der. Legg så hendene på ham eller henne og be om at den helbredende kraften
må komme inn i dem. Be om indre helbredelse.
Men vær følsomme. Kanskje dette med stolen blir for dramatisk for et forsakt, lite menneske. Be da hver
for dere. Omslutt deres venn med varme, inderlige bønner. Forbønnen vil da forandre deres holdning. Dere vil
komme til å formidle kjærlighet, helse og trygghet ved rett og slett å være sammen med den som har det vondt og
vanskelig.
Dere behøver kanskje ikke engang nevne problemene. Snakk om vær og vind og hva dere vil. Ånden
arbeider og gjør sitt verk likevel. Etter hvert vil dere få se at krokete rygger blir rettet, hodene løftes,
muskelkramper løses opp, hender åpnes og øyne ser fritt omkring.
Og så - det aller fineste og vidunderligste. Jesus har selv lovet å være midt i flokken. Overhyrden er hos
dere. Hans særlige løfte om dette gjelder jo nettopp for sjelesørgersituasjonen. Det gjelder en situasjon der den
som har syndet formanes, bekjenner, blir løst og bedt for. Det gjelder for den som søker hjelp mot bekymring og
motløshet, og som dere ber for og oppmuntrer. Når dette skjer, sier Jesus, er jeg midt iblant dem.

Be om helbredelse for de syke
Det kan hende noen av dere helst vil styre behendig utenom dette med helbredelse. Problemer. Troskriser.
Skuffelser. Anklager. Og; ”kanskje kan det komme noe bra ut av det, men la oss ligge lavt her.”
Det finnes også ganske mange forkynnere som holder en flat profil. De snakker ikke om helbredelse i det
hele tatt. ”I dag har vi teksten om den blinde Bartimeus. Det er mange som er åndelig blinde.” Og neste søndag: ”I
dag har vi teksten om Peters svigermor. Det er mange som har det vanskelig i hjemmet foreksempel med
svigermødre.” Ikke et ord om at Bartimeus fikk synet eller at Jesus ga Peters svigermor en hånd og hun steg
helbredet opp av senga.
Noen bruker hele halvtimen til å legge tingene til rette slik at alle syke skal kunne akseptere at Gud ikke
griper inn.
Jesus derimot gir dere denne ordre: ”Helbred de syke.” Så får dere da be om at noen av dere får troens og
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helbredelsens nådegave. Det står til og med at vi skal strebe etter de åndelige gavene. Kanskje noen får en impuls
til å strebe - be og kjempe og faste - inntil vissheten kommer. ”Gud vil bruke sin gave med meg som kanal. Disse
hender vil være som Jesu hender.” ”Jesus vil bruke mine hender, når de kan legges på de syke.”
Om dette er mer enn fantasi, drøm og hete ønsker, så vil det vise seg i resultatene. Der Paulus gikk fram ble
syke helbredet. De ble friske når bare skyggen av Peter falt på dem. Ved tempelporten sa han til den lamme som
satt der med tiggerskålen, og slett ikke tenkte på sine visne føtter: ”Sølv eller gull eier jeg ikke. Men det jeg har gir
jeg deg. I Jesu Kristi Nasareerens navn, stå opp og gå.” Og mannen spratt opp og hoppet jublende omkring.
Ingen av oss når opp til sandaltuppene på Paulus og Peter, men vi kan bli små redskaper i Guds hender. For
Gud, vår Far er den samme, og nasareeren går ved sine disiplers side i dag som den gang.
Jakob sier at den som er syk skal kalle til seg menighetens eldste. Det betyr de Gud har gitt dere som
ledere. Disse skal ta med seg oljeflasken og samle seg omkring sengen. En av dem dypper så fingeren i flaska og
stryker litt olje på pannen, eventuelt på det syke sted. Da skal troens bønn redde den syke og Herren skal reise ham
opp. Har han gjort synder skal han få dem tilgitt. Dette er løftet.
Noen blir friske med en gang. For andre tar det tid. Jesus helbredet en gang en blind. Først så han folk gå
omkring som trær. Jesus la hendene over øynene hans en gang til. Da klarnet synet. Han var helbredet og kunne se
alt tydelig.
Hold altså ut i bønn. Be om igjen. Det finnes eksempler på husmenigheter som har fastet og bedt til den
syke ble befridd og helbredet og sprang jublende omkring. ”Bank på”, sa Jesus, ”så skal det lukkes opp for dere.”
Når det så gjelder problemene, må dere bare nøkternt regne med at de er reelle. Det er ikke lurt å lukke
øynene for det. Men hva skal dere så gjøre med skuffelsene? Hva skal dere si? Det klokeste er dette svaret: ”Vi vet
ikke.”
Det er nemlig ingen som forstår hvorfor noen blir helbredet og andre ikke. De som er mest erfarne i denne
tjenesten svarer også stort sett vet ikke. Selvsagt kan man gi råd og veiledning som kan føre til flere positive
resultater. Men full forklaring og skikkelig orden på tankegangen får dere ikke før i himmelen.
Be likevel! Befal de onde maktene å vike! Gi dere ikke! Prøv en gang til! Og be for dere selv om at dere må
få mer av barnesinnet. Be om tro som et sennepskorn. For den som har dette sinn og denne tro har lettest for å si
at det er Fars ansvar. Jeg bare gjør som Far sier.
Vokt dere for folk som kommer og forteller at dere ikke trenger lege. Lukas var lege, og det finnes ingen
ting som tyder på at han tok avstand fra sin legepraksis da han ble disippel. Dessuten: hvem har gitt legen hans
forstand? Hvem har lagt ned de stoffer i naturen som medisinene lages av? Det har han gjort som helbreder ved
direkte inngrep. Be derfor om Guds ledelse, og følg den overbevisning dere og den syke selv kommer til. Det finnes
mange kristne leger som både ber og gir medisinsk hjelp. Fanatisme fører bare ut i unødige vanskeligheter.
Om dere ber, kommer dere til å få bønnesvar. Om dere derimot, av frykt for ikke å se resultater, lar være å
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be, får dere vanligvis heller ikke noe svar. Be derfor! Vær dristige! Oppmuntre hverandre ved å peke på løftene, og
gjør dette selv om det ikke finnes noe vanntett system som gir sikre resultater. Etter hvert vinner dere mer
erfaring. Troen vokser, og dere vil, etter Guds løfte, få se hans inngrep.
La altså ikke samtalen om de negative sidene og de uløste problemene dominere. Tal troens ord med
hverandre. På den veien vil dere bli ført fram av Den Hellige Ånd til dere ser undere skje og kan prise Gud av fulle
hjerter. Også dere skal springe jublende omkring. Jesus er fremdeles i blant oss, og det er jo han som helbreder.

Legg vinn på undervisningen
Undervisning kobles fort til ordet lære. Og da tenker mange straks på lærestrid og hissig forsvar av sin kirkes eller
sine personlige standpunkter. Forsøk å befri dere fra denne tankegangen. Selvfølgelig er det riktig å avvise
vranglære og kjempe for sunne, bibelske oppfatninger. Men det viktigste, og det dere først og fremst må være
opptatt av, er å få i gang en omsorgsfull og kjærlig undervisning slik at alle kan vokse i troen. Dere blir aldri noe
virkelig omsorgsfellesskap om dere ikke jobber grundig med undervisningen.
Nyomvendte må bli tatt hånd om med en eneste gang, og få en ”førstehjelp”, før Djevelen får en sjanse til å
komme med sine falske inngivelser.
De som er lærere trenger solid kunnskap i Guds ord. Har dere med dere noen med teologisk utdannelse, så er
dette det aller beste. Men også her gjelder det samme som for hyrdene. Herren gir nådegaver og setter inn i
tjenesten. Det er slett ikke noen selvfølge at de som har mest kunnskap automatisk også er lærere. De kan mangle
åndelig innsikt og visdom. De kan være uten forståelse for hva Herren vil si til sitt folk til forskjellige tider. I
Åpenbaringsboken har apostelen Johannes skrevet ned hva Ånden sa til menigheten i en bestemt situasjon. Jesus
selv satte seg ikke ned under et tre og underviste etter et ordnet system. Han levde sammen med disiplene i tre år.
Og han gav dem den rette dose av den rette lære etter som behovene meldte seg i de situasjonene som oppstod. Be
altså om at lærere må modnes i husmenigheten. Be om at Herren må gjøre dem til sunne veiledere. Gi dem heller
ikke for mange andre oppgaver slik at de ikke får god tid til å studere sin bibel, delta i bibelkurs eller gå på
bibelskole. Respekter dem og sett dem høyt, for det sier Skriften at dere skal gjøre. Lytt så til det de sier, og innrett
deres liv etter dette.
Blir dere uenige med lærerne så får dere akseptere det Paulusordet som sier at vi forstår stykkevis. Kanskje får
dere tåle å leve med uenighet. Kanskje får dere også tåle å leve noe forskjellig på grunn av ulike oppfatninger. Det
som binder dere sammen er Jesus Kristus.
Dere som er lærere bør konsentrere tankene om Herren Jesus. Les Bibelen som en bok om ham, for det er
akkurat hva den er. Bry dere mindre om det dere stadig vil få høre når det gjelder den første, andre og tredje
trosartikkel. NT har ingen balanse her. Evangeliet er ikke en slags trearmet vekt, hvor stoffet om Faderen ligger på
den ene armen, stoffet om Sønnen på den andre og stoffet om Ånden på den tredje, slik at vi med pinlig nøyaktighet
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kan passe på at det ikke bikker over i noen retning. Kristusstoffet er overveldende. Ikke fordi - og det skjønner dere
selvsagt uten videre - at andre person i guddommen er viktigere enn første og tredje, men fordi budskapet om at
Jesus ble menneske er Guds pedagogiske grep. Bruk det samme grepet. La forkynnelsen av Kristus dominere, så blir
også Faderen rett oppfattet, og Den Hellige Ånd vil glede seg.
Slik lyder Paulus forkynnerprogram: ”Først og fremst overgav jeg dere det jeg selv har tatt i mot, at Kristus døde
for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp den tredje dag etter skriftene, og at han viste
seg for Kefas og deretter for de tolv.” (1. Kor 15,3-5.) Han sier det også slik: ”Da jeg kom til dere, brødre, var det ikke
med fremragende talekunst eller visdom jeg forkynte Guds vitnesbyrd. For jeg hadde bestemt at jeg ikke ville vite
noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet.”
Dere som har ansvaret for undervisningen i en husmenighet kommer kanskje aldri til å holde en vanlig preken
fra en vanlig prekestol i en kirke. Dere bør ta for dere en og en. Samtal med mindre grupper eller besvar aktuelle
spørsmål i husmenighetens samlinger. Slik underviste Jesus. Vi har bare noen ganske få taler referert i NT, men vi
finner ham derimot ofte i hverdagssituasjonene hvor han underviste småflokker eller et eneste menneske.
Til slutt en formaning til dere lærere. Forkynn og undervis i ydmykhet. Det er så alt for lett å bli hard i denne
gjerningen. Når dere er blitt overbevist om en sak, så forkynn den med trygghet og fasthet, men hold dere samtidig
ydmyke. Gud alene er fullkommen. En gang skal vi alle få se hele sammenhengen. Slik står det i kjærlighetens
høysang: ”Nå ser vi som i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå
fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.”
Regn med vanskeligheter
En husmenighet kan få en falsk start. Slik kan det gå: En gruppe mennesker blir interessert. Etter en tids
begeistring går det opp for dem at det også stilles krav. Det tales om forpliktende ansvar. Det finnes arbeid som
må gjøres. For eksempel ventes det at husmenigheten skal gå inn for et målbevisst omvendelsesarbeid.
Når dette går opp for flokken, fører det til en krise. De som er kommet med for å kose seg, forlater
fellesskapet. Det kan til og med gå så galt at de fleste forsvinner.
Dersom arbeidet med å plante en ny husmenighet opphører i denne situasjonen, er slaget tapt. La det ikke
skje. Gi ikke opp. Isteden må den lille flokken som er igjen starte en gang til. Om dere altså er et par-tre stykker som
har begynt, må dere være klar over at dere kan komme opp i en slik situasjon. Forbered dere på en eventuell krise.
Si til hverandre at det kan gå galt etter en tid. Stålsett dere på forhånd mot mismotet. Gå så i gang.
Den falske starten finner dere igjen i NT. Da Jesus en gang fikk mengder av folk etter seg, holdt han en skarp
og krevende preken til dem. Til og med de som stod ham nærmest, syntes han var for hard og klaget på ham. Mange
dro seg også bort, og gikk ikke lenger omkring sammen med ham. Bare de tolv ble igjen, og selv disse ble stillet helt
fritt. ”Vil dere også gå,” sa han til dem. Jesus mente hva han sa. De fikk gjøre som de ville. Han firte ikke en tomme.
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Det kan se ut som om han provoserte fram splittelsen. Han ville ha rene linjer. I hans følge skulle det ikke være folk
som bare diltet med for å få personlige fordeler eller fordi de var sensasjonslystne.
Vær altså ikke engstelige om dere skulle få en falsk start. Begynn om igjen. Overgi dere helt til Jesus. Gå inn
på hans premisser. Husk skriftavsnittet: ”Den som kommer til meg og ikke setter dette høyere enn far og mor,
brødre og søstre, ja, sitt eget liv, han kan ikke være min disippel. Legg deres liv ned for hverandre. Foren dere som
en god familie. Ta ansvaret for hverandre. Gi dere til hverandre i kjærlighet. Framelsk koinonia, det dype, varme,
inderlige og forpliktende fellesskapet. Da blir ikke ansvar og forpliktelse ulystbetonte ord, men dører inn til et liv
Jesus kaller til og derfor det beste av alt slags liv.
En mulig misforståelse må unngås her. Dere må ikke vise fra dere de svake bare fordi de har dårlig
viljestyrke. Jesus er beinhard på kravet om at han skal være den første. Han vil være Herre. Han vil ha etterfølgere og
bare etterfølgere. Men han er myk og øm og kjærlighetsfull like overfor de svake.
En gutt blir forelsket i en pike. Opp over ørene. Det er den store kjærligheten. Men hans viljeliv er som en
råtten planke. Han ramler igjennom rett som det er. Han oppfører seg ikke som han bør overfor henne. Likevel
elsker han henne. Hun er det første i hans liv. Antagelig gir jenta opp til slutt.
Jesus gir aldri opp. Han tilgir tusen ganger. Deretter begynner han på en ny runde med tusen ganger til. Han
hjelper og tilgir og holder på inntil den svake får styrken eller ender i himmelen. Dette skjønner dere sikkert. La oss
likevel si det: Dere skal ikke ha et oppgjørsmøte for å stenge ute de svake og skrøpelige, de uinteressante og
fargeløse. Dere skal bare utforme en helt normal husmenighet etter NTs mønster.
En real krise kan bety løftning til et høyere plan. Bibelen forteller dette gang på gang, og erfaringen bekrefter
Skriftens ord. Men selv om dere har kommet igjennom en slik krise og selv om dere har fått en ny, god start, kan
dere komme opp i vanskeligheter. Alle husmenigheter får problemer. Forskjellen ligger i hvordan de takler dem. Det
finnes fire stadier. Først kommer englestadiet. Da ser dere på hverandre som nære på fullkomne. Kjærligheten
flommer. Omfavnelsene er varme og inderlige, og dere kan knapt reise på ferie fordi dere lengter slik etter
hverandre.
Deretter kan djevelstadiet komme. Det starter når dere oppdager at de andre slett ikke er fullkomne. Engler
ramler ned en etter en, og blir svarte som sot. Mange fellesskap, storfamilier og husmenigheter er blitt oppløst på
djevelstadiet.
Om dere kan takle vanskelighetene. Om diakonene og hyrdene er kommet i funksjon slik at de kan formane
og hjelpe, og om lærerne kan undervise ut fra Guds ord, så vil dere etter hvert komme over skuffelsene, og begynne
å se på hverandre som mennesker. Menneskestadiet er nettopp betegnelsen på denne perioden. Noen bruker
uttrykket ”fellesskap som syndere”. Dere vil se at dere alle har svake sider, at dere alle er skyldnere for Gud, at dere
alle bare er kommet en liten bit på hellighetens smale vei. Ingen av dere er framme.
Det siste stadiet, som dere kan leve i resten av livet, er Kristusstadiet. Alle blir vi før eller siden skuffet både
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over hverandre og over oss selv. Men ingen blir skuffet over Jesus. Ingen blir lei ham. Om dere konsentrerer sinn og
tanker om Jesus og om lærerne hjelper dere med dette, så vil begeistringen for ham bare øke. År etter år vil gleden i
Herren bare bli rikere og dypere. Når dere eier gleden i Herren er dere ikke lenger så sårbare. Dere kan leve videre
gjennom kriser og vanskelige tider. Dere kan fortsette etter splittelsen, og overleve når dere oppdager at en leder
ikke var så fin kristen som dere trodde. Kristusstadiet skal til og med vare ut over jordelivet og til vi alle er hjemme. I
evigheters evighet skal dere juble over Jesu Kristi storhet og herlighet. Den jubelen skal være som bruset av veldige
vannmasser og som drønnet av sterke tordenbrak.
Omsorgsfellesskap betyr utholdenhet, standhaftighet og masser av tålmodighet. Dere kommer til å bli
skuffet. Dere kommer kanskje til å såre hverandre. De svakeste kommer til å gråte og de sterkeste til å knytte
nevene i forbitrelse. Ta derfor mot dette rådet allerede nå, når dere kanskje er i englestadiet: Hold ut! Hold ut i
Herrens navn! Hold ut for Jesu skyld og for å glede ham! Dere kommer igjennom. Det vil lysne. Og dere vil finne at
krisene har styrket dere. Dere er blitt klokere. Dere har fått mer visdom. Og dere vil bli i stand til å fungere bedre
som en husmenighet når dere er igjennom de første vanskelighetene.
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DISIPPELFELLESSKAP

Hva er en kristusdisippel?
Kristennavnet er vakkert. Det forteller om tilknytningen til Kristus. Men det er dessverre blitt utvannet i den såkalte
kristne verden. Disippel er et sterkere ord. En disippel er jo rett og slett et menneske med en sterk personbinding til
Jesus Kristus. Dette fatter folk vanligvis her i landet. Om man bytter ut spørsmålet ”er du kristen?” med ”er du en
disippel av Jesus Kristus?”, så vil de fleste begynne å famle. De vil i hvert fall ikke si at ”disipler er vi vel alle” eller
svare med uttrykket ”jeg er vel ingen hedning heller”.
De vil komme til å føle at disippelskap må ha med Jesus å gjøre. De kobler mer eller mindre bevisst til NT og til de
tolv første disiplene. Og dette er positivt og bra. Dere bør derfor bruke disippelnavnet mer. Og dere bør gjøre dette
selv om ordet ikke faller sa lett på tungen som kristennavnet.
Og så: Forklar! Undervis! Hjelp folk å koble mer bevisst til Peter, Jakob og Johannes og de andre unge guttene.
Fortell dem at det som gjorde den første flokken til disipler var etterfølgelsen.
Selv må dere arbeide med NT, og leve dere inn i tekstene, slik at dere ser og fatter hva som skjedde med de
første etterfølgerne, hvordan de ble disipler.
Slik var det: De fikk høre sitt ”Følg meg” og brøt opp fra det liv de levde. Fra det øyeblikk av gikk de omkring
sammen med Mesteren på de smale landeveiene i Galilea og Judea. De streifet omkring i fjellene sammen med ham.
De trengte seg fram i folkevrimmelen i de store byene: De hørte ham samtale med folk i mange forskjellige
situasjoner. De la merke til hvordan han grep an problemene. De ble vitne til mirakler. De kjempet seg gjennom
konflikter, vanskeligheter og farer sammen med ham. De berustes av seiersjubel når mennesker ble helbredet,
befridd og frelst. De var med ham i de alminnelige hverdagssituasjonene. De spiste ved samme bord eller under
samme tre. De var trette og opplagte, forfulgte og tiljublet sammen med Mesteren.
Etter hvert ble de dratt inn i et forhold til ham som hadde en slik nerve av liv i seg at de for alltid var bundet til
ham.
De hadde ikke noe alternativ. Og det er dette som er selve grunnopplevelsen hos en disippel. Paulus sa det slik:
”For hans skyld har jeg tapt alt, og jeg ser på det som skrap for at jeg kan vinne Kristus og være i ham.”
Og likevel må ingen falle på den tanke at det her først og fremst er tale om psykiske krefter, om binding til en
stor og fascinerende personlighet.
Først og fremst er disippellivet nettopp liv. Når Gud griper inn og handler med oss i troen, dåpen og
omvendelsen, sluttes det livskontrakt mellom et menneske og Jesus Kristus. Disippelen er blitt en gren på det
vintreet som er Kristus. Han eller hun er blitt et lem på Kristi legeme. Avsaget kan grenen bare kastes bort for å
visne. Avhugget kan lemmet bare graves ned for å råtne.
Men liv står ikke i motsetning til følelser som glede og begeistring. Fascinert, grepet, henført og full av glede over
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Herrens storhet, - det kan disippelen bli. Og det er hva som hender med det menneske som blir grepet av Jesus
Kristus.
Om dere altså alle er disipler av Jesus og så kommer sammen i husmenigheten, da kan dere umulig bli en hvilken
som helst sosial klubb. Dere er og må være en krets omkring Jesus, det vil si et disippelfellesskap.
Dette er viktig. Dette er avgjørende. Hold fast ved det.
Enda viktigere er hans løfte: ”For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.” Stol på det.
Han som var sentrum for de første disiplenes fellesskap er midt iblant dere i husmenigheten. Det er derfor dere kan
være et disippelfellesskap og en krets omkring Kristus. Fellesskapet er blitt til ved Guds nåde. Han har sendt sin Sønn
til dere.

Jesusmeditasjonen er viktig
Bruk Jesusmeditasjonen! Og bli nå ikke forskrekket over begrepet meditasjon. Ordet er et gammelt og
velbrukt kristent begrep. Men hos oss er det knyttet direkte til Bibelen og til Jesus.
Utglidninger har funnet sted før og forekommer nå. Vær på vakt og steng av når dere treffer noen som
snakker mer om harmoni, kraft, balanse og indre ro enn om Jesus. Bare hør på dem en stund. Er
Jesusnavnet viktig for disse menneskene? Og om de bruker det - er det likevel bare et påheng? Kobles det
kunstig til et system som godt kunne klare seg uten ham? Hør også etter om de snakker mer om å utvikle
seg selv enn om å tjene og tilbe Jesus sammen med hans venner. Er de Kristusdisipler? Hvis ikke, så avvis
deres system.
Jesusmeditasjonen er en personlig, enkel og liketil andaktsform. Den er for enfoldige mennesker. Med
dette mener vi ikke dumme mennesker, men folk som er enkle, ledige og gjerne impulsive som barn. Om
dere ikke er enfoldige, så be om å få bli det. For de dypeste, åndelige hemmelighetene blir åpenbart for de
enfoldige. Det sa Jesus. For unger er Jesusmeditasjonen naturlig, og Herren sa vi skulle bli som barn.
Om du er anspent og splittet før du starter med lesningen kan du gjerne ta en stund med
avslapningsøvelser. Men utfør også dem som et ledd i din meditasjonsandakt. Husk at din kropp er et
tempel for Den Hellige Ånd. Skriften sier at du skal bære ditt legeme fram som et levende, hellig offer som
er til Guds behag.
Legg deg på ryggen eller finn en god holdning der du sitter i stolen. Be Ånden om å spre fred, ro og
ledighet ut i alle muskler. Hvil i Herren med hele din personlighet.
Sett deg så opp, om du har ligget på gulvet, eller i gresset ute på bakken. Pust rolig. Avvis alle
uvedkommende tanker. Etter hvert vil det bli ro i sinnet og ledighet i kroppen. Gud hører bønn. Han
helbreder også fra stress og muskelspenninger.
Det dere ellers alle trenger som start på Jesusmeditasjonen, er en ivrig og inderlig bønn om Den Hellige
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Ånds lys, hjelp og inspirasjon. Be Ånden vise dere Jesus! Be Ånden kaste glans over ham. Det er en mulig
oversettelse av skriftstedet om at Ånden skal forherlige ham.
Les først en Jesustekst i evangeliene. Er dere nybegynnere så start gjerne med de førti dagene etter
oppstandelsen. Ut fra disse hendingene er det lettest å få levendegjort at Jesus er hos dere. Merk dere hva
som hender og skjer, først og fremst med Jesus og dernest med de som flokker seg omkring ham.
Gå så i tankene - like inn i hendelsen. Noen har en så livlig fantasi og så lett for å høre og fornemme i sitt
indre at de uten videre går rett inn i hendelsene allerede mens de leser.
Andre vil først lese og merke seg hva som skjer og hva som blir sagt. Deretter legger de Bibelen bort.
Lukker øynene og lever seg inn i begivenheten. Der står Jesus. Her er Maria Magdalena. Ved siden av dem,
som tilskuer, står du som mediterer. Kanskje blir du med-aktør. Det kan til og med hende at du identifiserer
deg slik med Maria at du opplever det som om det er du som gråter, som samtaler med englene, som hører
hans stemme, opplever ham som den levende.
Vi er forskjellige. Noen ser (øyemennesker), noen hører (øremennesker) og noen fornemmer lettest
atmosfære. Noen er så rikt utrustet at de har utviklet et meditativt sinnelag som gjør at de uten
vanskelighet både ser, hører og fornemmer.
Du har altså vært utenfor graven sammen med (eller identifisert med) Maria fra Magdala. Du har sittet
med lukkede øyne på din stol eller på gulvet i ditt rom, kanskje under et tre i skogen eller på en stein ved
elven. Åpne nå øynene og pris Herren av hele ditt hjerte fordi han står like foran deg.
Snakk så med ham. Be. Takk. Lovpris og tilbe.

I punkter blir det slik:
Slapp av. Samle sinnet.
Be om Åndens lys og inspirasjon.
Les en Jesustekst.
Vær med midt i hendelsen.
Pris Jesus for hans nærvær.
Be. Takk. Lovpris og tilbe.

Et punkt hører med etter dette: Fordypelse i Kristus. Iblant vil Ånden på en særlig måte gjøre levende at du
er helt nedsenket (eller oppløftet) i Herren. Du vil erkjenne eller fylles med en innsikt om at du er innesluttet
i Kristus og gjennomtrengt av ham. Du vet og tror at du er ett med ham.
Denne opplevelsen vil du få på en slik måte at du ikke noen gang mister bevisstheten om å stå overfor
Herren som et jeg til et du.
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Hvorfor er Jesusmeditasjonen så viktig? Svar: Fordi vi her i vesten er blitt ensidig intellektualisert.
Mange av oss tenker bare med hodet. Vi må bli mer orientalske om vi skal forstå orientaleren Jesus Kristus.
Vi må komme inn i østlig tenkemåte om Bibelen skal bli forstått. Vi analyserer og ordner og utreder Bibelen,
som om det var en slags matematikkoppgave med bokstaver i stedet for tall. Derfor forstår vi ikke. Om Jesus
heter det at uten lignelser talte han ikke til dem.
Jo, vi må selvfølgelig også analysere bibelske begreper. Vi må ordne stoffet etter teologiens regler. Vi
må forsøke å skape system, men vi må samtidig forstå at alt dette er det andre og det mindre viktige. Det
viktigste er å bli kjent med Jesus.
Behøver dere å høre at dere må lese hele Bibelen fra perm til perm og holde på med det hele livet?
Trenger dere formaninger til å leve et rikt bønneliv, som også omfatter forbønn og altså har en slik karakter
at det kan kalles et bønnearbeid? Jesusmeditasjonen er bare et ledd i det livet med Bibelen og bønnen som
Herren har kalt dere til.

En kristosentrisk retreat
Er Jesusmeditasjonen vanskelig? Nei, den er den aller enkleste form som finnes for de enfoldige. Men for de ensidig
intellektuelle kan den være ganske vanskelig. For mange er det aller verst å bli så stille at de tar samlet seg.
Reis da på en kristosentrisk retreat. Dere kommer til et beskyttet miljø. Ingen aviser. Ingen radio. Ingen Tv.
Ingen regninger med posten. Ja, ikke engang prekener. Og ingen andre å snakke med enn dem som er med på
retreaten. Trenger noen en tube tannpasta henter husfolket det på butikken.
Avskåret. Isolert. Alene med en flokk likesinnede, og ofte bare sammen med Jesus Kristus selv. Det er
retreat. Slik drog profetene seg tilbake, Moses og Elias for eksempel. Jesus stakk av før de andre våknet og var på vei
oppover Golanhøydene inne i Syria før Peter gned søvnen av øynene. Jesus behøvde ensomheten og stillheten. Dere
trenger den kristosentriske retreaten.
Ordet retreat er engelsk, som dere forstår, og betyr noe i retning av å trekke seg tilbake for å hente kraft til
ny innsats. Det er ikke ukomplisert å bruke uttrykket. I England går det ennå an. I USA er det verre. Der kan ordet
retreat bli brukt for nær sagt alle former for utflukter om det bare er et eller annet element av andakt med i
opplegget. Likevel snakker vi om retreat her i Norden. Ingen har hittil funnet på noe skandinavisk ord som er riktig
bra.
Det finnes flere slags retreater. To hovedformer utmerker seg. En helt taus, hvor ingen snakker fra de
kommer til de drar. Den er bra. I en annen form har man taushet i de tidene det trenges til meditasjon, åndelig
lesning, under måltider osv. Forbildet for begge er en retreat som egentlig ikke kom skikkelig i gang. Jesus sa engang
til disiplene. Kom med meg avsides til et ensomt sted, og hvil dere. De ble hindret av en folkemasse og endte i den
situasjonen der Jesus utførte brødunderet. Men om den hadde blitt av, ville de sannsynligvis både hatt hvile i
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taushet og stillferdige samtaler. Dere bør helst bruke den sistnevnte modellen. Den er mest naturlig. Det er naturlig
å veksle mellom taushet og samtale på en retreat.
Den retreaten som en disippel søker seg til bør også være utpreget kristosentrisk. Slik er den: Atmosfæren er
gjennomtrengt av Jesus. Bønnene er fulle av begeistring for ham. Tilbedelsen er som en duft av Jesusnavnet.
Samtalene dreier seg først og fremst om ham. Og tausheten er til for at hans stemme skal kunne høres.
Faderen vil ha det slik. Når dere taler med ham, vil han si: Har dere sett min sønns herlighet? Ånden vil ha
det slik. Når dere ber om hans velsignelse, vil han dra dere like til Jesus.
Dette harmonerer med det liv dere lever som disipler. Dere er bundet til Jesus. Dere har en sterk
personbinding til ham. Han er livets absolutt, soleklare sentrum. Og det dere ønsker og vil med retreatbesøket er å
bli enda tettere bundet sammen med ham. Derfor er det ingen annen form enn den kristosentriske som duger.
Framfor alt duger ikke den formen der man drar seg tilbake for å finne harmoni og indre hvile. Årsaken er
enkel og liketil. Freden er ett med Jesus. For en disippel er harmoni, hvile, ledighet og ro gaver fra Herren. Enda
bedre uttrykt: Dette er gaver som er så ett med Kristus at de ikke kan skilles fra ham. Han er vår fred, sier Bibelen.
Hele husmenigheten kan reise bort på retreat og gjøre det sammen. Men det er like bra, eller bedre, om
dere reiser hver for dere. Da blir dere ikke fristet til å prate om hjemlige forhold og problemer. Konsentrasjonen blir
mer på Herren Jesus selv.
Vend så tilbake igjen og ta med dere en ny og grunnleggende kristuserfaring til det liv dere lever i
husmenigheten. Bruk de råd husfolket har gitt dere når det gjelder Jesusmeditasjonen i hverdager. Ta med dere den
erfaring dere har samlet på dette området til husmenigheten.

Be stadig!
Dere er innesluttet i Jesus. Han er omkring dere på alle kanter. Over. Under. På høyre side. På venstre side. Foran.
Bak. Han bor også hjertet. Han gjennomtrenger dere. Som ilden er i jernet og er ett med det i smedens esse, slik er
dere i Kristus og Kristus i dere.
Bibelen taler sterke ord om dette. Og den taler ofte. 164 ganger står det i NT at vi er i Kristus. Om Kristus i
oss sier Paulus: ”Kristus lever i meg.” Og: ”Kristus bor ved troen i vår hjerter.”
Dette er trosforestillinger dere ikke kan leve uten om dere skal kunne fungere som normale disispler. Ta det
inn over dere. Fyll hjertet med budskapet. Tenk på det når dere våkner om morgenen og når dere sovner om
kvelden. Lev i Kristus når dere er ute på veien, i bilen, på kjøkkenet, i fabrikken, på skolen og på kontoret. Si det til
hverandre ofte i husmenighetens samlinger. Ta hverandre i hendene og uttal alle på en gang. ”Vi lever ikke lenger
selv, men Kristus lever i oss.” Trykk hverandres hender der dere står eller sitter og fortsett! ”Vi er i Kristus.” Si det
med ettertrykk på hvert ord. Og Ånden vil glede seg. Faderen vil smile til dere, for da er dere like i kjernen av det
dypeste og helligste og fremste ved evangeliets virkelighet.
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Til disse to trosforestillinger skal dere her få to til. Og vi skal stille alle opp i punkter og gi dem personlig
form:

Jesus går ved din side.
Han som går ved din side, er den sårmerkede.
Jesus er i deg.
Du er i Jesus.

Om det første punktet kan vi si dette: Han som står foran deg og går ved din side, er den samme som du leser om i
evangeliene. Den historiske Jesus, pleier vi å si. Hold fast ved dette. Det er meget viktig. Når Gud ble menneske, var
det blant annet for å gjøre det mulig for deg å tenke slik.
Om det andre punktet kan vi si dette: Da Jesus var stått opp fra de døde, viste han seg gang på gang for
disiplene. Under disse hellige stundene var det om å gjøre for ham å vise dem sårmerkene. De så på dem. De tok
hans hender i sine. Tomas stakk til og med fingeren i merkene og hånden i såret etter spydet i siden.
Trosforestillingen om Jesus ved din side er falsk om du ikke tenker på sårmerkene. Hvorfor? Fordi du behøver å vite
dette: Han som er hos deg er forsoneren og frelseren fra Golgata kors. Det er legedom i hans sår. Synd blir strøket ut
med hans sårmerkede hender. Gud tilgir i kraft av forsoningen. Han tok straffen på seg. Han døde i ditt sted. Alt
dette vil holdes levende for deg ved den trosforstillingen som forteller at Jesus bærer sårmerker.
Nå forstår dere kanskje mer av påstanden om at en disippels fellesskap med Herren Jesus ikke er av psykologisk
binding bare, men først og fremst et livssamfunn.
I dette livssamfunnet lever dere enten dere er glade, eller bedrøvet, nedfor eller jublende begeistret, fullstendig
tomme på opplevelser og velsignelser eller på vingene i et herlig åndelig svev i bønnesamfunnet med Herren. Kristus,
den levende og sårmerkede, er hos dere under alle forhold. Dere er i Kristus og Kristus er i dere, alltid.
I denne tilstanden ber dere. Og bønn er ikke først ord. Den er først en måte å være sammen med Jesus på. Den
er hele personlighetens kommunikasjon med ham. Deretter er den ord.
Snakk da med ham når det kjennes rett og Ånden leder til det. Bruk en bønnebok om dere har hjelp av det. Vær
sammen i bønnen og lovprisningen i kirken og husmenigheten. Overhold helst bestemte andaktstider, om dere får
det til å fungere. Men lev fremfor alt i den stadige bønnen.
Og bli nå ikke engstelige og redde og krampaktige ved denne formaningen. Det er lett og lekende. Det er sinnets
dans for Jesus. Det er noe dere er, ikke noe dere gjør. Ikke bestem dere for å begynne med stadig bønn. Bestem dere
for å være sammen med Jesus, så er dere i gang. Hjertet kan nemlig ikke la være.
Og lær dere den hellige likegyldighet. Uten den kan ingen disippel leve et seirende liv. Når dere blir nedfor og
smådeprimerte som de fleste andre gjør, så si til dere selv: ”Ålright. Jeg er nedfor. Jeg kjenner ingenting. Jeg er som
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en tørrpinne. Men Jesus er her, og han er den samme. Derfor bryr jeg meg ikke noe om det. Det går over. I morgen
eller neste uke er jeg glad igjen.” Bak denne hellige likegyldigheten er nemlig denne hemmeligheten, som dere må
lære dere: Det viktigste er ikke hvordan jeg har det og kjenner det, men hvem Jesus er.
Dessuten: Dypt under vår nedstemthet samtaler hjertet med den Herre som bor der. Den stadige bønnen
opphører aldri hos den som elsker Jesus og er hans disippel.

Herrens lydige tjenere
Dere vet hvordan det kjennes å være glad i noen, et barn, en kamerat, mor og far, en kjæreste, mann eller kone.
Dere vil gjerne glede den andre. Slik er disiplenes forhold til Mesteren.
Det første er ikke bud og forskrifter, selv om disse behøves, - ja er absolutt nødvendige. Gud ga de ti bud til Israel.
Jesus ga forskrifter for livsførsel i Bergprekenen. Paulus, Peter og Jakob ga ganske strenge regler i sine brev. Men
dette kommer ikke først. Kjærligheten kommer først. Derfor sier også Jesus: Den som elsker meg, holder mine bud.
Ikke; han anstrenger seg og tvinger seg og pisker seg til å gjøre slikt han eller hun ikke har lyst til. Disippelen er
nemlig ett med ham som ga budene. Derfor er kristen etikk en sinnelagsetikk.
Som uttrykk for dette sinnelag er regler og forskrifter og bud skrevet. Noen av dem kan virke litt kantete og
umulige for den nyomvendte. Men etter hvert faller bitene på plass. Det blir rett. Det stemmer. Det Jesus vil er best.
Paulus visste mye mer om hva Jesus vil og om disiplenes livsstil enn oss, fordi Ånden innga ham hva han skulle skrive.
Dette vil dere etter hvert komme til å forstå.
Vær derfor lydige. Det vil si: Innrett livet etter Jesu ord, gjør som han sier.
Noen av reglene, for eksempel om mat og moter, er helt tydelig tidspreget. Men det betyr ikke at dere kan hoppe
over dem. Spør hva disse reglene betyr her og nå, i vår situasjon. Og vær heller litt strengere enn litt for slappe når
dere former nye regler.
Er dere usikre, får lederne forklare, motivere og gi råd.
Herren vil også lede hver enkelt av dere, og han vil lede husmenigheten slik at dere kommer til klarhet over hans
vilje. Gode råd til den som søker å finne hans vilje er disse: Be Herren om å åpne og stenge dører. Snakk med dine
venner om saken, særlig med dem som har mer erfaring og innsikt enn dere selv. Spør om den tanken dere har fått
og den plan som holder på å modne seg, stemmer med Guds ord. Kjenn etter om dere føler fred i deres indre for
saken. Om alle disse lysene brenner klare og står i en rad etter hverandre, kan dere være ganske trygge. ”Ganske,”
fordi vi lever her i verden og er mennesker og sjelden kan være hundre prosent sikre. Risiko, dristighet og spenning
hører med til disippellivet.
Pass på at dere ikke blir stående som på en nålespiss når dere søker Herrens ledelse. Om dere blir engstelige og
nervøse og hele tiden går omkring med en følelse av at dere må ha signaler for å bevege dere videre, til og med i
detaljer, så er det galt fatt. En dame sa at ledelse ble tvangstanker for henne. Til slutt kunne hun ikke åpne en
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skapdør og ta ut en kost og feie gulvet uten ledelse. Dette er sykt.
I Guds ord står det ingenting om den slags detaljføring av disippelen. Dere er ikke roboter, men mennesker med
personlig frihet og vurderingsevne. Når Herren har befruktet tankene og etter hvert blitt mer og mer ett med deres
sinnelag, så vil dere handle etter hans vilje uten å tenke særlig over det i hver enkelt situasjon. Mange av dere vil til
og med leve uten å spørre særlig etter Guds vilje. Dere finner deres plass i livet, utfører arbeidet samvittighetsfullt,
bruker de nådegaver dere har fått og fungerer i de tjenester Herren har satt dere inn i som medlemmer i
husmenigheten og den kirken dere tilhører.
”Jesus er Herre” var de første kristnes bekjennelse. Her er vi ved et avgjørende punkt i spørsmålet om lydighet. Når
Jesus er Herre er dere nemlig ikke lenger deres egen Herre. Dere innretter dere etter hans vilje, og ikke etter deres
egne interesser.
Hvilke interesser er hans? Hva er viktigst for Jesus? Svar: Han er hyrden som går etter det tapte får. Han er
helbrederen som legger hendene på de syke. Han er forkynneren av budskapet om Riket.
Vil dere det Jesus vil? Vil dere være hans hender og føtter, hans munn og ører og ett med hans bankende hjerte?
Vil dere sette hans interesser først? Da kan dere rope av full hals: ”Jesus er Herre.”

Bruk kjærlighetsmåltidet
Dere trenger i hvert fall en fast ukentlig samling for husmenigheten. l tillegg kommer så den vanlige
gudstjenesten i kirken, på Misjonshuset eller i Bedehuset.
De første kristne hadde bønnemøter. Da Peter ble befridd fra fengselet gikk han bort til huset til mor til
Markus. Der var mange samlet og holdt bønn. De kom også sammen for å motta undervisning. Paulus
underviste både offentlig og i husene. Men den aller viktigste samlingsformen var kjærlighetsmåltidet. Slik var
det i Jerusalem: Flere ganger om dagen strømmet de til templet. Tusener av disipler forlot sine hjem og
forretninger, sine verksteder, skoler, og sitt jordbruk for å være med på samlinger under Salomos bueganger.
Her talte Peter. Her bad og lovpriste store skarer av troende. Og her vant de nye disipler for Herren. Tre
ganger om dagen gjentok dette seg, klokken 9, 12 og 15. Det kaltes den tredje, sjette og niende timen. Når
kvelden kom hadde de sin fjerde samling. Da traff de hverandre for å holde kjærlighetsmåltider rundt omkring
i hjemmene.
Kjærlighetsrnåltidet var et spleiselag. De hadde mat med seg. De rike mye, de fattige lite og noen
ingenting. Når de delte med hverandre fikk måltidet også en sosial funksjon.
Under måltidene hadde de en fri og enkel omgangsform. Og de var glade. Slik står det: ”I hjemmene brøt
de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede.”
De delte også de åndelige godene med hverandre. Paulus skildrer det slik: ”Når dere kommer sammen,
har den ene en salme, en annen en lære, en har åpenbaring, en har tungetale, en annen har tydning.”
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Paulus oppfordrer også de troende til å synge og spille av hjertet for Herren.
Framfor alt fortalte de hverandre hva de visste om Jesus. Noen hadde sett ham og hørt ham personlig. Vi
kan være sikre på at de ofte ble bedt om å skildre sine opplevelser. Noen kjente andre som hadde sett ham og
hørt ham. De måtte gjenfortelle historien. Andre husket bilder og uttrykk fra hans taler. Noen hadde kanskje
selv samtalt med ham eller blitt helbredet av ham, og kanskje til og med fått tilsagt syndenes forlatelse med
hans egne ord. Til disse lyttet alle med spent oppmerksomhet.
Når det så led ut på kvelden, tok de et brød av det de spiste under måltidet og sa: Nå skal vi gjøre som
Jesus har lært oss. Deretter ble brødet brutt. Et beger vin ble velsignet. Så delte de brødet og vinen mellom
seg, og fikk på den måten del i Herrens legeme og blod.
Gjør på samme måten i den husmenigheten dere hører til. Sett for eksempel brød, smør, ost og frukt på
bordet. Ikke overless. Det finnes advarsler mot fråtseri i NT. Plasser kalken og nattverdsfatet midt på bordet.
Ikke ta hva som helst til dette. Bruk et vakkert fat og en vakker kalk, helst av tradisjonell form. Det finnes
formaninger i NT som sier at vi må gjøre forskjell på Herrens legeme og blod og den vanlige maten. Et vakkert
nattverdservise kan hjelpe oss med dette.
Spis og drikk. Samtal om Jesus. Bruk de åndelige gavene. Ta med dere instrumenter som passer ved
bordet, en gitar, en fløyte, en tamburin. Gled dere i Herren.
For at dere skal ha en Jesusopplevelse å samtale om, kan dere gjerne ha en Jesusmeditasjon før måltidet
begynner. Velg en felles tekst. Sett dere rundt omkring i huset eller leiligheten, og lev dere inn i
Jesushendelsen en stund, for eksempel tyve minutter. Ta med dere biblene til bordet, og del så med
hverandre det dere har sett og hørt, slik de første kristne gjorde det.
Er dere fulle av yr glede over Herrens storhet når dere er ferdige, kan dere gjerne prise Herren med dans.

Ledelsen av nattverden under kjærlighetsmåltidene
Hvem skal be om Guds velsignelse over brødet og vinen under kjærlighetsmåltidet? La oss med en gang slå fast at
det ikke er mulig å finne noen forskrifter om dette i NT, og grunnen er ikke det spor vanskelig å skjønne. De delte
helt enkelt brødet og vinen med hverandre slik Jesus hadde sagt at de skulle gjøre.
Dersom dere bygger på Guds Ord og dersom Skriften skal være retningsgivende, så kan dere være fullt
frimodige når dere ber hvem som helst som har husmenighetens tillit om å nedbe Guds velsignelse over gavene. I
mange flokker vil alle ha alles tillit, og oppgaven kan helt naturlig gå på omgang.
Det dere absolutt må huske er at den glade og livlige formen under kjærlighetsmåltidet må være forenet med
den ro og verdighet som hører med til en hellig handling.
Når dere har spist og drukket, samtalt om Herren Jesus og lovprist ham med sang og spill og dere alle er glade
slik de første kristne var, tar du som skal lede selve nattverdshandlingen initiativet. Flytt fatet med brødet og kalken
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bort til deg, les så innstiftelsesordene for eksempel 1. Kor 11, 23-26. Bryt brødet i passende små biter, slik at alle kan
la et stykke. Løft deretter fatet med brødet. Du kan f.eks. si dette: ”Herre du Guds Hellige Ånd, velsign dette brød.
Gir det oss ikke del i Kristi legeme.” Deretter løfter du kalken. Du kan si: ”Herre du Guds Hellige Ånd, velsign denne
kalk. Gir den oss ikke del i Kristi blod.”
Send deretter brødet til din sidemann. Når fatet har gått rundt og er kommet tilbake til deg, tar du ditt stykke.
Deretter sender du kalken. Dere kan gjerne sende med en liten, myk serviett slik at dere kan tørke kalken med den.
Men dette er ikke nødvendig dersom alle synes det er greit uten. Du kan drikke av kalken til slutt. Oppfordre så til
takksigelse, lovprisning og tilbedelse. Kjærlighetsmåltidet er et minnemåltid. Det samler sinnene på en forunderlig
måte om Jesus. Den Hellige Ånd tenner kjærligheten til ham og føder begeistring for ham. Derfor vil gleden i Herren
og tilbedelsen flyte fram. Bruk altså ikke stunden etter at dere har delt gavene til forbønn, men til takk, lovprisning
og tilbedelse, - i ord og sang og i stillhet. Kanskje bønnebrus er det naturligste for deres husmenighet.
En ting til, som riktignok er en detalj, men som kan nevnes her. Første gang dere er samlet kan du som leder
nattverden ved måltidet gi noen la råd før du leser innstiftelsesordene. Det går på slike ting som at hver og en skal si
de hellige ordene til sidemannen når gavene sendes videre. Den enkleste formen er bare 'Jesu legeme' og 'Jesu
blod'. Si også at de skal sende fatet fra seg og uttale de hellige ordene til sidemannen når gavene sendes videre. Et
par ord om servietten som eventuelt følger kalken, bør kanskje også sies.
Skulle dere komme ut i uvær når det gjelder ledelsen av nattverdhandlingen, kan dere som tilhører Den norske
kirke ha nytte av å vite at det i kirkeretten står følgende: ”Privat nattverdutdeling kan foretas i hjem eller sluttet
krets uten noen særlig fullmakt for den som leder handlingen.”

Syng og spill av hjertet for Herren!
Sangen og musikken var viktig i GT. Mirjam var forsanger for Israel når de priste Gud for redningen av
Egypten.
Moses lærte folket en sang på over 30 vers, og de sang den til Herrens ære. David priste Gud med
sang og musikk til mange slags instrumenter.
Salomo sørget for et brus av sang og musikk i templet.
GT og særlig Salmenes bok maner og inspirerer oss gang på gang til å synge og spille for Herren.
Jesus sang lovsangen sammen med sine disipler, og det til og med da de gikk over Kedronbekken inn
i Getsemane.
I brevene oppfordres vi til å synge og spille. Syng og spill av hjertet for Herren, skriver Paulus.
I himmelen skal sangen være som brus av mange vann og sterke tordenbrak.
Forbered dere nøye på gi uttrykk for gleden i Herren også gjennom sang og spill.
Er ikke dette en sterk og levende maning til dere som lever i husmenigheter? Syng og spill, brødre

35

HUSMENIGHETEN – et levende nærmiljø

og søstre, unge, gamle og barn! Lær dere å spille forskjellige instrumenter, ikke bare fordi noen tilfeldigvis
kommer i gang eller får lyst. Vær målbevisste. Forbered dere nøye på å gi uttrykk for gleden i Herren også
gjennom sang og spill.
Legg også merke til uttrykket ”for Herren”. Skriften sier ikke at dere skal underholde hverandre selv
om dette nok også har sin verdi. Men selve hovedhensikten med sangen og musikken er at dere skal ære og
glede Herren Jesus. Han som er midt iblant dere fryder seg sammen med dere. Han som en gang jublet i Den
Hellige Ånd, jubler når dere synger og spiller til hans ære.
I diskusjonen om salmer, sanger og åndelige viser er Bibelen klar. Den anbefaler variasjon. Ta derfor
med dere både salmebøker, sangbøker og hefter med viser og vers til samlingene. Lær dere stadig nye
tekster og melodier.
De første kristne kjærlighetsmåltider var preget av enkel og inderlig glede. Dere må også la gleden
sprudle fram, blant annet ved å synge og spille til Herrens ære. Ta derfor med dere den slags instrumenter
som kan brukes ved bordet, en gitar, en fløyte, en tamburin osv.
Noen bør ha ledelsen av sangen og musikken, og disse bør adlydes når de kaller dere til lovprisning
gjennom sang. Skriftens ord, om at vi skal lyde våre veiledere, gjelder også her. En slik holdning vil hjelpe
dere over tregheten og sløvheten slik at gleden i Herren løsner i sinnene.
Det er klokt å starte en samling for bibelstudier, bønnemøter og kjærlighetsmåltider med å prise
Herren. Dersom dere begynner med forbønn, vil dere lett bli opptatt med tunge og vanskelige problemer og
dermed få en nedtrykket stemning. Start i stedet med å lovprise. Syng glade sanger, klapp i hendene, juble
for Herren og hold på med dette til dere er kommet skikkelig løs fra all treghet, sløvhet og tilfeldig
nedstemthet. Da den fortapte sønnen kom hjem igjen, stelte faren i stand en fest! I den svenske
oversettelsen fortelles det her at ”de begynte gora sig glada”. Begynn altså med å gjøre dere glade. På den
festen Jesus forteller om var det ingen som trengte å stramme seg kunstig opp for å utrykke sin glede. De
var glade, og derfor slapp de gleden fram. Herrens disipler har også fått del i en glede som varer bestandig,
til og med i sorg og bedrøvelse. Den kalles gleden i Herren. Og Paulus gir oss denne appellen: ”Gled dere i
Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!”

Pris Herren med dans
Kristne mennesker er altfor redde for å bruke kroppen når de ber og lovpriser. Bibelen forteller oss tydelig
at det er noe som heter bønnens kroppsspråk. Den skildrer et folk som faller på kne for Herren under
bønnen, kaster seg nesegrus til jorden i syndenød, sitter lyttende ved Herrens føtter, løfter hendene i bønn
og tilbedelse og står i ærefrykt og bønn for Herrens ansikt. Å folde hendene er en vakker skikk med fin
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symbolsk betydning, men Bibelen forteller ikke om denne formen.
Derimot står det en hel del om å prise Herren med dans. Da Gud hadde befridd Israel fra Egypten og ført
folket tørrskodd over Rødehavet tok profetinnen Mirjam, søster til Aron, en tromme i hånden, og alle
kvinnene fulgte etter henne, slo på tromme og danset. David danset i yr glede for Herren foran arken.
I Salmenes bok heter det: ”De som synger og danser sier: Alle mine kilder er i deg.” Vi oppfordres også til
å prise Herren med dans. Uttrykket finnes i Salme 150.
I NT står det om dans for Herren. Da den fortapte sønn var kommet tilbake, og festen hadde begynt, kom
hans eldre bror fra markene. Da han nærmet seg huset hørte han musikk og dans. Det er Jesus som forteller
denne lignelsen, og han synes helt tydelig at dansen hørte med i den festen som ble holdt for synderen som
var kommet hjem.
I Luk 6,23 kommer han med denne oppfordringen: ”Gled dere da og hopp av fryd.” Grunnspråkets uttrykk
kan like gjerne oversettes med dans av fryd. Slik står det blant annet i Gunnes oversettelse og i den engelske
Good news or modern man.
Vi er forskjellige. Noen er livlige og andre stillferdige. Vi har også fått forskjellig oppdragelse. Noen har
vokst opp i kirkelig miljø hvor regelen var at man for all del måtte sitte stille og tie stille. Andre er blitt
fostret i ledigere menighetsmiljø osv. Og det er slett ikke meningen å oppfordre dere til bevegelser som
kjennes unaturlige. Ta dere tid. Vær tålmodige med dere selv og med hverandre. Regn med at noen vil
snurre omkring uhemmet og ledige, mens andre beveger seg mer stillferdig.
Men vend dere til den tanken at dansen hører med til den naturlige uttrykksformen når disiplene priser
Herren. Bibelen oppfordrer til det. Jesus maner til det. Og det er en naturlig og spontan ytring som fødes
innenfra og har sin kilde i Gud. Se på barna! Når de blir glade spretter de omkring. Det er den voksne som
kveler sine naturlige reaksjoner.
Noen kan aldri lære seg å prise Herren med dans. De er for gamle eller for hemmede til å lære seg
ledighet. De får se på, eventuelt klappe i hendene og fryde seg over at deres meddisipler kommer løs i en
gledesdans over Jesu storhet og herlighet.
Når dere priser Herren i begynnelsen av samlingen eller når dere er blitt riktig glade i avslutningen av
kjærlighetsmåltidet, kan sang- og musikklederne - eller hvem som helst av dere - foresla at dere skal la
lovprisningen med ord fortsette i lovprisning med dans.
Noen er elegante og noen mer klumpete. Noen har fin rytmefølelse og kroppsbeherskelse, og andre får
det aldri skikkelig til. Blås i det. Husk at dere danser for å uttrykke glede i Herren og til Guds ære.
Vanligvis vil dere vel danse hver for dere samtidig som dere klapper i hendene og synger noen strofer til
Jesu ære. Men om dere har lyst til å holde en annen disippel i den ene hånden eller i begge hendene så gjør
det. Og kan dere lære dere en gruppedans med faste, vakre trinn, så gjør gjerne det.
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Sang- og musikklederne må finne ut hvilke melodier og rytmer som egner seg for dans for Herren. Også
her trenges det ledelse. Famling og usikkerhet vil bare ta fra dere følelsen av frihet og spontanitet.
Dere kommer kanskje til å bli kritisert, om dere er omgitt av kristne for hvem all dans er synd. Forsøk å
forstå dem. Forklar dem sammenhengen med lovprisningen ut fra Guds ord. Vis dem bibelstedene. Vær
tålmodige. Men gi dere ikke for usaklig kritikk. Dere er ikke hele mennesker før kroppen er kommet med i
bønnen. Og til kroppens bønnespråk hører dette å prise Herren med dans.

OMVENDELSESMILJØ

Sett dørene åpne for de søkende
Synd er blitt definert som det å være innkroket i seg selv. En husmenighet kan også bli nettopp det: Innkroket i seg
selv.
Peter Wagner, en amerikaner som underviser om menighetsvekst, har sagt at en menighet kan dø av koinonia.
(Dere husker at ordet står for det liv dere har i husmenigheten, for fortrolighet, nærhet og delgivning, altså et
vakkert og meningsfylt ord.) Wagner har laget det ironiske uttrykket ”koinonitis” for å beskrive hva han mener. Det
betyr nettopp et fellesskap innkroket i seg selv, å ha koinonia for å ha koinonia.
Fellesskap ”i og for seg” kan jo aldri bli det sentrale for en husmenighet. Da vil den ganske snart bli en syk
husmenighet, den vil få ”koinonitis”.
Spør dere selv hva som er det sentrale budskapet for dere. Om svaret er: ”Det sentrale budskapet er at vi skal
holde sammen og elske hverandre,” da har dere koinonitis. Om familiefellesskapet blir det viktigste, er ikke
husmenigheten normal. Fellesskapet er selvsagt betydningsfullt. Men det er ikke det viktigste. Det sentrale, det
mest betydningsfulle, det viktigste er å gjøre mennesker til disipler. Jesus sa ikke ”Gå ut i all verden og ha fellesskap
med hverandre” Han sa: ”Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler.”
Innvendingen mot dette vil vanligvis være at en husmenighet først må ta hånd om sine egne problemer før den
kan vinne andre. Men Guds Ord sier ikke dette. Det aller første Jesus sa til Peter, da han første gang lå på kne for
ham og stønnet over sitt syndige liv, var dette: ”Vær ikke redd! Fra nå av (ikke en gang senere) skal du fange
mennesker.”
På selve pinsedagen, da menigheten ble født og ingenting var ordnet eller organisert, ble tre tusen mennesker
døpt og lagt til menigheten. Senere ble mennesker frelst hver eneste dag, og lagt til menigheten.
En husmenighet må altså være et omvendelsesmiljø. Det vil si at den ikke er en lukket, eksklusiv gruppe.
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Husmenigheten må fra første øyeblikk av ha åpne dører for søkende. Og dere må ta imot de søkende med åpne
armer. Kjærlighet, ømhet og omsorg gjelder ikke bare innad i flokken, men også utad overfor de ikke-kristne,
uomvendte menneskene som bor i det strøket hvor husmenigheten hører til.

Miljøet er en appell i seg selv
Antagelig vil noen av dere ikke bli så overvettes begeistret for appellen om å vinne mennesker for Kristus. Dere
tenker straks på de pågående evangeliseringsmetodene. Ut på gatene for å snakke med folk! Rundt i strøket for å
banke på dørene og trykke på ringeknappene for å dele ut traktater og få i gang samtaler! ”Vi må snakke med
slektninger og naboer og arbeidskamerater.” Til dette kan vi si: Slapp av! Husmenigheten er jo blitt til blant annet
for at dere skal kunne finne en naturligere måte vinne disipler på. (Dermed vil vi ikke si noe negativt om de som
Herren leder til direkte aksjon på gatene og ved dørene. De kan nå noen som husmenigheten ikke tar kontakt med.)
Men altså. Miljøet dere har formet kommer til å virke som en magnet på uomvendte mennesker. Det vil i seg
selv være en innbydelse og en appell. Det finnes undersøkelser som forteller at unge mennesker ikke synes at dette
med Gud og Jesus er særlig viktig. Men i toppen for deres interesse står fellesskap og et godt forhold til andre
mennesker. I den første kristne tiden sa hedningene: ”Se hvor de elsker hverandre.” Folk registrerer, fornemmer og
tar imot mer inntrykk av husmenigheten enn dere aner.
Men husk nå at uomvendte mennesker i første omgang ikke ser og opplever ”den fromme delen” av det liv dere
lever. De ser hverdagslivet. De legger merke til hjelpsomheten. De registrerer omsorgen. De fornemmer
kjærligheten og merker seg den praktiske innsatsen. De vil også være våkne for den holdning dere har til
skaperverket, til naturen og for eksempel til miljøspørsmålene. I husmenigheten vil Guds rike bli synlig for verden.
Den er en by på et fjell og et lys i en stake. Fjellet synes og lyset skinner for alle i huset. En ung pike kom med i en
husmenighet, så å si av bare farten. Hun bodde i strøket og kjente noen av dem som var med. Etter et par måneder
begynte hun å snakke om 'vi kristne.' Hun var kommet til tro. Herren hadde frelst henne, og det hadde skjedd helt
umerkelig. Med ordene 'vi kristne' bekjente hun seg til Kristus.
En kar i femtiårsalderen oppdaget at hans kone hadde blitt glad i en annen. Han søkte seg til husmenigheten på
plassen for å få råd og trøst. Han fant Kristus mens han snakket om sitt ekteskap og uten at noen så mye som
berørte dette med frelsen.
En ung mann hadde fått møter og gudstjenester aldeles i vrangstrupen, til fortvilelse for sin ivrige kristne kone.
Han begynte å spille tennis sammen med en kar i en husmenighet i nærheten og kom helt enkelt til tro på
tennisbanen.
Husmenigheten behøver ikke gjøres til et omvendelsesmiljø. Om den fungerer normalt, så er den et slikt miljø.
Dere kommer til å bli forbauset over hvor enkelt det kan være vinne mennesker for Gud og gjøre dem til disipler av
Herren Jesus. Ensomme og skuffede kommer til å søke seg til dere. Folk som finner livet meningsløst og tomt vil dra
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seg til husmenigheten. Problemmenneskene vil øyne en utvei hos dere. Og sunne, sterke og harmoniske mennesker
vil komme for å diskutere et helhetssyn på tilværelsen med dere.
Dere kommer altså til å få en hel masse oppgaver og byrder å bære. Noen av dere vil kanskje bli sure etter hvert
som dere oppdager dette. ”Om fru Andersen og hennes snørrete unger skal fly her hele dagen, så betakker jeg
meg.” ”Den typen i nr. 9 er alkoholist. Han lukter.” ”Den merkelige familien i kjelleren i det store huset borte på
hjørnet er visst utlendinger. Ungene deres har alt begynt å leke med våre barn. Jeg lurer på hvordan dette kommer
til å gå.”
Ja, - slik kan det bli. Og da må dere bare sette dere ned og samtale dere igjennom problemene og
bekymringene. Evangeliet bryter gjennom alle murer. Guds rike omfatter alle mennesker. En husmenighet fortjener
ikke navnet om den ikke er et befriet område og på den måten utgjør et omvendelsesmiljø.
En konsekvens av denne åpenheten vil være at unge som vokser opp i en familie som tilhører husmenigheten
deres vil ha det både vanskeligere og lettere enn i en familie som lever i overensstemmelse med en borgerlig livsstil
og forener dette med kirkegang. Dersom det kristne livet isoleres til søndag mellom 11 og 12, blir det ikke særlig
påtrengende. I en familie hvor kristenlivet også omfatter hverdagen blir det annerledes og vanskeligere. En ung
mann slo neven i bordet så kaffekoppene danset og skrek at ”nå får dere holde opp å snakke om denne Jesus en
hele tiden.” Da de andre stillferdig bemerket at ingen hadde for vane å snakke med ham om Jesus, og heller ikke
hadde gjort det ved dette kaffebordet, måtte han innrømme at det nok var riktig. ”Men,” sa han, ”jeg kjenner det på
meg.”
Lettere kan det bli på den måten at den uomvendte får en nær vei inn i fellesskapet med Jesus og
hans venner. Mor og far behøver ikke formane og appellere. Appellen og innbydelsen finnes i selve det liv de
lever. Og fordi husmenigheten omfatter både barn, unge, eldre og gamle, så finnes det som regel noen i ens
egen alder å prate med når stunden er inne for en samtale om frelsen.
Barna vil finne seg til rette i husmenigheten. Søndagsskolen i kirken eller på Bedehuset og
hverdagen i husmenigheten vil høre naturlig sammen for dem.
Det samme kan sies om tenåringssamlingene i kirken eller på Bedehuset og ungdommene i
husmenigheten. De både trenger og vil kunne leve med i begge miljøer.
Når det gjelder spørsmålet om å ta barn og unge med på kjærlighetsmåltidene og til nattverden, så bør
dere heller være litt for dristige enn for forsiktige. Unngå den såre følelsen de kan få når de blir satt utenfor.

La dem komme innenfor
Når det gjelder de samlingene dere har som disippelflokk, kan dere også vanligvis ta med dere uomvendte. De
kan være med på bibelstudium og bibelsamtaler. De kan delta i Jesusmeditasjon. De kan være med på
bønnemøter. (Dere bør ikke bøye kne, men for eksempel, sitte i en ring, og gjerne holde hverandre i hendene.)
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De kan gjerne også lytte til tungetale og tydning av de profetiske budskap.
La uomvendte få lov å komme innenfor, slik at de kan oppleve den atmosfære som forløses når dere
fryder dere i Herren. La dem delta i sangen og høre at dere synger og spiller til Herrens ære. La dem få lov å
kjenne løftningen i tilbedelsen. Og la dem framfor alt få oppleve at de er innesluttet i kjærligheten, i agape, slik
Gud gir den til dere.
Om dere har et jubelmøte eller en åndelig fortettet meditasjonstime på lørdagskvelden, er sammen
med dem i kirken til gudstjeneste søndag formiddag og så drar på båttur, sykkeltur, fotballkamp eller vandrer i
fjellet på søndag ettermiddag, så vil dere vise de uomvendte et sant bilde av det liv dere lever. De vil kjenne at
dette kan jeg være med på. Det folk flest forskrekkes over, er ikke den intense, ivrige kristendommen, men den
ensidighet som preger fanatikeren.
Når dere så har hatt det festlig sammen, har ledd av vitsene og tøyset med barna, når dere har hjulpet
hverandre med å tapetsere eller reparert en trehjulssykkel eller pugget tyske gloser, og innimellom vært
sammen til bibelstudium, så kommer før eller siden det rette øyeblikket for fortrolig samtale om Kristus.
Plutselig sier den uomvendte: ”Jeg forstår jo at dette med Jesus er det viktigste for dere. Fortell meg litt
mer om hva det går ut på.” Eller dere kjenner at nå er overblikket kommet for en samtale om frelsen. Men etter
som den andre er sjenert og tilbakeholden, så sier dere selv: ”Kan vi ikke sette oss ned og prate litt om dette
med Jesus?”

Evangelister i spissen for omvendelsesarbeider
Også omvendelsesarbeidet trenger lederskap. I NT kalles disse lederne evangelister. Mange tenker bare på
vekkelseskampanjer ved det uttrykket. De som er dårligst innformert har i alle fall børt om Billy Graham.
NT forteller om slike vekkelseskampanjer. Et eksempel er den virksomheten evangelisten Filip hadde i
Samaria. Det står om den i det 8. kapittel av Apostlenes gjerninger. Her ble det en massebevegelse og mange
kom til tro.
Men evangelister er ikke bare ledere av vekkelseskampanjer. En evangelist er først og fremst en Herrens
disippel som har fått nådegaven til å snakke så naturlig og liketil med uomvendte mennesker at de fatter hva
evangeliet dreier seg om. De kan sette seg inn i tankegangen bos de som står utenfor. De kan finne ord og
uttrykk som er lettfattelige for dem. De kan bruke et billedstoff som hjelper dem til å forstå. Og de har en
personlighet som får de uomvendte til å slippe spenningene og åpne seg.
Evangelistgaven er vanligvis både en naturgave og en nådegave. En liten gutt er livlig og utadvendt. Han
prater med naboen og springer omkring i vognen når han reiser med toget sammen med mor og far. Når han
vokser opp, er han den muntre og pratsomme i kameratflokken. Så blir han en Kristi disippel, og Herren gir han
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tjenesten som evangelist. Jesus fyller det kar som er hans personlighet med nådegaven. Dette ser menigheten
og godkjenner ham som en av sine evangelister.
Men det kan skje annerledes. Gud er suveren. Han gir hva han vil til hvem han vil. Det finnes menn og
kvinner som har vunnet skarer for Kristus, og som vokste opp som sjenerte, tilbakeholdne og stillferdige barn og
ungdommer. I ett nu eller i løpet av en særlig utviklingsfase, kan Herren gi gaver og forme personligheter, slik at
det fødes en evangelist. Slik sier Jeremias: Som leiren er i pottemakerens hand, slik er dere i min hand.
Amerikanerne har, ved en eller annen form for undersøkelse, funnet ut at det normale er 13 prosent
evangelister i kirkene. Dette med prosenttallet kan dere jo ta med en klype salt, men at Herren har satt noen til
evangelister i menighetene, det stemmer med Guds Ord. Også i den husmenigheten dere har formet, er det
sannsynlig at det finnes en eller flere evangelister. Be om at de må se sin gave og tjeneste. Be om at de som
ennå er i utviklingsstadiet må oppdage sin gave og bli fostret rett.
Dere som forstår at dere er evangelister eller opplever det som om Herren vil gjøre dere til evangelister,
må sørge for at dere har tid og overskudd til gjerningen. Det er knapt noen Djevelen er sa engstelig for som
dere. Og han griper saken an både lurt og systematisk. De fleste evangelister er livlige, aktive og utadvendte.
Fristelsen vil da vanligvis bli mangesysleri. Stå Djevelen i mot.
Sørg for at dere har tid og overskudd til den tjeneste Herren har satt dere til. Konsentrer dere på denne
oppgaven.
Evangelistene vil komme til å se mest resultater av sitt omvendelsesarbeid. De har også hovedansvaret.
De må ta de vanskeligste og hårdeste oppgavene på dette feltet. Og de vil kunne glede seg sammen med
Herren Jesus når syndere omvender seg.
Men evangelistene skal selvsagt ikke være alene om denne oppgaven. Alle skal være med i
omvendelsesarbeidet. Dette må være hele husmenighetens viktigste interesse. Men det er evangelistene
som skal lede arbeidet og inspirere de andre. De skal undervise og gi råd: ”Slik skal du svare på dette
spørsmålet ...” ”Ta det med ro, og press ikke.” ”Nå bør du sørge for at det blir en avgjørelse.” ”Nei, bruk
andre ord når du forklarer dette.” ”Skap tillit og fortrolighet før du i det hele tatt snakker om Jesus.” Slik må
og skal evangelisten veilede, hjelpe og formane.

Jesus er hos de uomvendte
Tenk positive og varme tanker om folk i nærmiljøet. Den aller mest positive forestilling sier at Jesus Kristus er
hos dem alle sammen. Jesus er Allmaktsherren. Han kan ikke begrenses av noe som helst. Derfor er han
overalt. Paulus skriver: ”Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himler, for å fylle alt.”
Apostelen Johannes sier at Jesus er lyset som er kommet til verden. Han bruker uttrykket ”Det sanne lys som
lyser for hvert menneske…”
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Når dere derfor tenker på de uomvendte i det strøket eller den grenda hvor dere bor, må dere tenke på
Jesus samtidig. Han er inne hos dem i stua, på kjøkkenet, ute i hagen eller i det trange loftsrommet. Den som
sitter i fjernsynsstudioet har sin stemme og sitt bilde over alt, innenfor et visst område. Jesus sitter ved
Faderens høyre hånd i himmelen og er samtidig hos alle mennesker over alt.
At disse menneskene er uomvendte betyr at de har vendt ham ryggen. Etter en gammeltestamentlig
tekst klager Herren over menneskene og sier at de har vendt ryggen, ikke ansiktet til ham.
Dette er forferdelig. Dette er disse menneskenes store synd. Dette forteller også om den risiko de står i.
Den som har vendt ryggen til Gud og Kristus står jo samtidig vendt mot fortapelsen.
Likevel er hele denne situasjonen håpefull og positiv, ettersom Jesus er hos dette menneske.
Enda en positiv tanke må dere ta inn i de forestillinger og tanker dere har om folk i nærmiljøet. Herren
Jesus bærer sårmerker i hender og føtter. I hans side er merker etter spydet. Med andre ord: Det er
forsoneren og frelseren fra Golgata kors som er hos dem.
Den oppgaven dere har, blir altså ikke å bringe Kristus til menneskene, men å fortelle dem at han er der hos dem og sammen med dem. Oppgaven blir å klargjøre at omvendelse vil si å vende om til ham og at han de
vender seg til er den sårmerkede frelseren.
Tenk altså ikke på dere selv som en kampgruppe som skal nedkjempe og overvinne motstanderne. Jesus
elsker både dere og de andre. Han er både hos dem og hos dere. Lyset skinner i alle hjem og for alle sammen.
Hele nærmiljøet er et kraftfelt for Den Hellige Ånd og et virkefelt for Herren Jesus Kristus.
Slipp derfor krampen! Spenn av! La den ledige, frie og glade holdningen prege dere, og la den varme,
kjærlighetsfulle stemningen som strømmer ut fra evangeliet få lov å gjennomtrenge alt.
Kjempe får dere nok, men det vil bli en kamp mot Satan og hans åndehær, ikke mot menneskene. De skal
dere vinne og gjøre til disipler, og dere skal gjøre det for å glede og ære Gud, vår Far og den Herre Jesus
Kristus.

Omvendelse i glede
Fortell altså folk at Jesus er hos dem. Gå til den gamle, ensomme og syke og si dette. Dere som er tenåringer
må fortelle det til kameratene når Herren gir en åpning. Lek og syng budskapet inn i barna. La folk forstå ved
den måten dere snakker og lever på at Herrens nærvær er en virkelighet for dere selv. En liten tilfeldig
bemerkning, en glad strofe av en sang kan få dem til å våkne og tenke: ”Kan det være sant? Lever han? Er
han her?”
Budskapet er svært nærgående. Det kan gjøre folk sjenerte. De kan komme til å stivne. De kan få lyst til
å stikke av og beskytte seg. Dette forstår dere sikkert uten videre. Derfor må dere også gå fram med all mulig
takt.

43

HUSMENIGHETEN – et levende nærmiljø

Men dette er nettopp hva husmenigheten som omvendelsesmiljø hjelper dere til. Den naturlige
omgangsformen i hverdagen skaper den tillit som gjør det mulig å gi dem budskapet om Jesus på en liketil og
grei mate. Slik kan det for eksempel være: En av dere har jogget sammen med en nabo, tatt en herlig dusj og
sitter så med ham og tar en kopp te og et smørbrød. Det er i kveldsskumringen. Da inntreffer kanskje det
rette øyeblikket. Stemningen er god og kameratslig. Kameraten er åpen og mottagelig, og ordene kommer
nesten av seg selv. ”Du har sikkert forstått at dette med Jesus er det aller viktigste for meg. Jeg tror faktisk at
han er hos meg hele tiden. Ja, at han er hos alle mennesker hele tiden, også hos deg.”
Med utgangspunkt i dette kan dere etter hvert undervise om synd, om omvendelse, om tilgivelse, om
den nye fødsel, om troen, om dåpen, om kirken, om himmelen og fortapelsen, om hva det vil si å etterfølge
Jesus og være hans disippel, og så videre.
Vær oppmerksom på at Den Hellige Ånd ikke alltid følger et skjema hvor folk først må vekkes, så
undervises og så føres til omvendelse. Omvendelsens øyeblikk kan komme lenge før de begriper noe særlig av
sammenhengen i evangeliet. Akkurat der ved tekoppen kan det være at din venn sier: ”Ja, jeg forstår ikke mye
av dette. Men på en eller annen måte er jeg blitt overbevist om at det er slik du sier. Jeg tror til og med at Jesus
er hos oss her og nå. Vil du be for meg at jeg må bli hans disippel.”
På pinsedagen ble jo flere tusen frelst. Hva visste de om teologien? Likevel spurte de. ”Hva skal vi gjøre,
brødre?” Og Peter svarte dem: ”Vend om, og la dere døpe i Jesu Kristi navn, hver og en av dere så dere får
tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellige Ånds gave.” Disse menneskene ble først frelst og døpt og
deretter tatt hand om og undervist rundt omkring i husmenighetene i Jerusalem.
En omvendelse kan være dramatisk. Paulus ble slått ned av et veldig lysskinn på Damaskusveien.
Fangevokteren grep et sverd og ville drepe seg av skrekk for Guds inngrep. Folk i våre dager kan komme i dyp
syndenød, miste matlysten og søvnen og oppleve at de kommer i strid med selve Djevelen før avgjørelsen er
tatt og freden kommer til dem. Men erfaringsmessig er dette unntak. Det gjelder en ytterst liten prosent av
dem som søker Gud.
Det vanlige er at folk kommer til tro og omvender seg uten sterke følelser eller stor dramatikk. Og dette
er naturlig, helt enkelt fordi frelsen er av nåde. Det er ikke den søkendes anger og alvoret i bønnen som frelser.
Det er ikke den dyktige omvendelsesarbeiderens fine undervisning og kloke framgangsmåte som føder på ny.
Gud handler med et menneske i troen, dåpen og omvendelsen. Den som Gud handler med, tar bare imot og er
frelst. Så enkelt er det.
Og dere må da heller ikke forkludre dette med dramatisk stemmebruk når dere ber om frelse. Ta det
rolig. Stol på Gud. Overlat saken til Jesus. Er han hos dere, og er han Frelseren så ordner han opp selv om dere
ikke er så veldig dyktige.
Be en enkel bønn for den som vil omvende seg og ta imot frelsen. Oppfordre den søkende til selv å be
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en enkel bønn. Om dette ikke fungerer, så ta det fremdeles med ro. Si at han eller hun kan be stille inne i seg.
Dere vil bli forbauset, fordi vi ofte blir det når teorier viser seg å være virkelighet. Den uomvendte er omvendt,
den ufrelste er frelst, den åndelig døde er født på ny. I samme øyeblikk eller noen dager senere bryter
lovprisningen fram. Og Jesus gleder seg.
Ja, kanskje det hele kan foregå enda enklere, enda mer liketil. Slik kan det være: Ole og Kari kommer
med i husmenigheten som uomvendte. De har det festlig sammen med dere. Dere prater om løst og fast.
Samtaler om Jesus kommer naturlig inn fordi dere har et naturlig forhold til ham. De hører når dere ber, er med
på bibelsamtaler eller deltar i Jesusmeditasjonen. En dag forstår dere: Disse to unge menneskene har jo
kommet til tro. Og dere spør liketil og greit. Er det ikke slik at dere har kommet til tro? Svar: Jo, det er bare blitt
slik.
Hva er dette annet enn akkurat det NT forteller om. Der Jesus og Peter og Johannes og Paulus samtalte
med mennesker var det som regel noen som bare kom til tro. Disse ble med i flokken, i husmenigheten, i kirken.
Med et uttrykk fra Apostlenes gjerninger: Herren la dem til menigheten.
Vi kompliserer og dramatiserer. Den Hellige Ånd avdramatiserer og forenkler.
I NT er omvendelse også sammenkoblet med glede. Sakkeus tok imot Jesus med stor glede. Den
fortapte sønn ble innbudt til en kjempefest med musikk og dans. Fangevokteren laget et fint måltid for Paulus
og Silas og frydet seg etter at han, sammen med hele sitt hus, var kommet til tro. Disse menneskene, og
millioner etter dem, omvendte seg i glede. La denne nytestamentlige stemningen prege deres holdning og
vitnesbyrd, så vil folk også vanligvis komme til å vende seg om i glede.

Bekjennelse til Kristus
Forman de nyomvendte til å bekjenne seg til Kristus. Be dem helt enkelt om å fortelle sine nærmeste i familien,
kameratene på arbeidsplassen og på skolen at de har omvendt seg. Bryt med den tankegangen som sier at
dette er en privatsak, noe man helst skal holde hemmelig. For hele denne tankegangen er rett og slett tøv. Den
strider mot Guds klare ord.
”Kristus er Herre”, var de første kristnes bekjennelse. Og dette var ikke noe de visket i krokene. Det var
et rop som ga gjenklang over hele den verden de kjente. Jesus sa at evangeliet skulle ropes ut fra takene. Paulus
forkynte straks etter omvendelsen at Jesus er Messias. I NT sies det at ”med hjertet tror en til omvendelse og
med munnen bekjenner en til frelse”.
Noen av de nyomvendte kommer til å være frimodige og vitne om Herren for nær sagt alle de treffer på.
Andre er av naturen mer tilbakeholdne. Kanskje noen til og med vil ha vanskeligheter med å fortelle sine aller
nærmeste om sitt standpunkt. Ta ikke dette som et stort problem. Bekjennelsen til Kristus kan ta mange former.
Om de tilbakeholdne slutter seg enda tettere sammen med dere, så vil folk snart forstå sammenhengen, og etter

45

HUSMENIGHETEN – et levende nærmiljø

hvert også begynne å stille spørsmål. Dermed er saken klar og den nyomvendte er registrert som en av de i den
der husmenigheten, det vil si en disippel av Herren Jesus Kristus.
Ettersom husmenigheten er et omvendelsesmiljø, vil de nyomvendte i mange tilfeller allerede ha god
kontakt med dere. De vil bare forene seg med dere på en ny måte. De blir en av søskenflokken, en bror og en
søster i Herren. De har tidligere vært med på bibelsamtaler, men vil komme med en annen sorts innlegg nå. De
har vært til stede under bønnesamlinger, men vil nå delta selv i bønnen og lovprisningen. Nå jubler og danser
og fryder de seg sammen med dere andre. De blir omfavnet og får kjenne søskenkjærligheten. .
På kjærlighetsmåltidene vil de derimot vanligvis ikke ha vært med. Nattverden, som hører sammen med
dette måltidet, er for de troende. Men som nyomvendte får de en innbydelse. Be også med dere slike som er usikre
på om de virkelig er blitt Guds barn og de som mangler frelsesvisshet. Noen vil være engstelige fordi dette med
kjærlighetsmåltidet høres sa høytidelig og vanskelig ut. Forklar dem hvor enkelt, liketil og folkelig måltidet foregår.
Lokk og nød dem. Hent dem ved døren. Vis dem forståelse. Om de bare kommer med en eneste gang vil de fort
kjenne seg hjemme.
Fordi kjærlighetsmåltidet ikke er for hvem som helst, men for Jesu venner, er det å delta også en
bekjennelse til Kristus. Et skriftsted forteller dette. ”For så ofte som dere spiser dette brødet, og drikker av
kalken, forkynner dere Herrens død inntil han kommer.”
Når den nyomvendte får fatet med brødet i hendene, og når han griper kalken med vinen, forkynner
han Jesu død. Når han spiser og drikker får han del i Kristi legeme og blod. Og når han sender gavene videre
med de hellige ordene ”Jesu legeme”, ”Jesu blod”, har han også bekjent seg til Kristus.
Bekjennelsen hører sammen med omvendelsen fordi Guds ord sier at den gjør det. Den er også
nødvendig for den som omvender seg. Det trenges en ytre markering av indre beslutning. Den som gjennomgår
en bra og kanskje dramatisk omvendelse vil som regel markere beslutningen med en ytre handling. Knefall,
bønn og gledesytringer forteller at noe skjer eller har skjedd. Den derimot som vender seg langsomt om til
Herren, og som ikke har noen dag eller time å peke på, har desto større behov for en klar bekjennelse.

Plant nye husmenigheter
Dere kan fort bli så mange at husmenigheten må dele seg, fordi huset dere vanligvis samles i ikke rommer alle.
Når det blir mer enn 12 stykker er det heller ikke så lett å føre en fortrolig samtale. Da er tiden kommet for en
celledeling.
To ting må være klart først. Finnes det et lederskap for den nye husmenigheten? Dersom dette
spørsmålet ikke har et klart og positivt svar, må dere bare sitte trangt og tåle at kommunikasjonen ikke flyter så
fint som i en mindre gruppe.
Paulus og hans medarbeidere plantet nye husmenigheter nær sagt over alt der de fór fram. Men de
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innsatte samtidig eldste i menighetene.
Lederstaben behøver ikke være stor. Den kan bestå av et ektepar, et par-tre unge kamerater eller bare
av et eneste modent menneske som Herren har kalt til tjeneste som leder. Og - som før sagt - denne lederen
kan like gjerne være en kvinne som en mann, like gjerne en jente som en gutt.
Det andre dere må ha klart, før dere deler opp flokken, er hvordan dette skal skje. Dere kan dele midt i
to, slik at det blir like mange eller omtrent like mange i hver av de to husmenighetene. Dette kan være en bra
løsning. Dere kan også la et par-tre stykker gå ut og starte det nye arbeidet. Fordelen med den siste løsningen
er at fellesskapet stort sett bevares i den opprinnelige flokken.
Ta hensyn til geografien. Desto nærmere disiplene bor, desto mer av hverdagsfellesskap vil de
oppleve. Før har dere for eksempel hatt opptil 20 minutters gangavstand, nå blir det bare ti minutter
mellom de som bor lengst fra hverandre.
Ta også strategiske hensyn. I en blokk, et boligstrøk eller ei grend merker dere at det modnes for
vekkelse. La da noen ledere fra husmenigheten som bor akkurat der, starte opp, og gjøre det fordi det er
noe i gjære.
Den riktig radikale holdningen, som det er lettere å skrive og snakke om enn å gjøre virkelighet av, er å
utfordre noen i husmenigheten til å flytte til et strøk hvor det er særlig behov for det. Hans Nielsen Hauge var
den store lederen for en av de husmenighetsbevegelsene som har hatt størst betydning i vårt land. Han hadde
en strategi som var slik: Haugianere brøt opp fra sine hjemsteder og flyttet dit deres ledere mente at de
trengtes. Mange av dem var dyktige i arbeidslivet, startet nye bedrifter, fikk det nye stedet til å blomstre og
ble samtidig ledere i vekkelsen.
Også i var tid sier disiplene opp jobben og leiligheten eller selger huset og flytter til et annet sted hvor
de forstår Herren vil ha dem.
Jesus sa en gang: ”Løft blikket og se på markene, de står alt hvite mot høst”. En annen gang sa han:
”Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans.”
Husmenigheten dere hører til må altså holde fast ved to perspektiver i omvendelsesarbeidet.
Dels må den være et omvendelsesmiljø med dørene på vid gap for søkende mennesker. Dels må dere
også plante nye husmenigheter. Vekst skjer når mennesker vinnes, og hurtig vekst skjer når nye
husmenigheter blir plantet.
Gud vil vekst. Gud vil at dere skal ha tallmessig framgang. Les bare Apostlenes gjerninger. Den
boken er full av tall som forteller om at mange ble vunnet, at tusener kom til tro, at skarer ble
omvendt til Herren.
Dere skal ikke vokse for å ha noe a skryte av. Gud vil dere skal vokse fordi han vil at alle
mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Det dere tar sikte på, som overordnet mål, er å
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glede Herren og å ære hans navn. Jesus forteller at det blir glede i himmelen over hver synder som
vender om.

Profeter er visjonær
Profeten er en seer. Han er visjonær. Når Guds folk ikke finner noen utvei av vanskelighetene, kan han
peke på veien som fører ut av uføret. Når arbeidet stagnerer og disippelflokken lammes av mismot, kan
han sette mot i alle sammen. Han har nemlig oversikt. Gud lar ham se med sine egne øyne. Herren taler til
ham om sine planer.
Og når profeten taler, skjer det derfor på Herrens vegne. Nå må dere merke dere at ikke alle som
reiser seg og begynner med et: ”Så sier Herren ... ”, behøver å være profeter. Et profetisk budskap kan
mange av dere bære fram, akkurat som mange kan motta gaven til å tale i fremmede tunger. Det står jo
skrevet: ”Streb etter åndsgaver, mest etter å tale profetisk.” Men når dere forstår at en bror eller søster
utvikles slik at det å bære budskap fra Herren farger hele personligheten, da kan det ha vokst opp en
profet eller profetinne iblant dere.
Og de trenges. Det er så alt for lett å bli sittende fast i visse tankemønstre, et bestemt ordbruk og
låste vaner. Det er så behagelig og bedagelig å slå seg til ro med den velsignede og gode situasjonen som
er, og glemme at Herren vil at dere skal være en revolusjonær gruppe og gå videre i etterfølgelse av ham.
Det er også altfor mange fellesskap som blir halvblinde og ikke ser lenger enn.til sitt eget hus og sin egen
gruppe. All denne sløvhet og blindhet og selvtilfredshet ser den profeten som Herren har reist opp.
Derfor kan han ruske dere våkne og komme med ordrer fra den store Mesteren.
Samtidig som dere er åpne og mottagelige for et budskap fra Herren og ikke – som Skriften sier – forakter
profetisk tale, må dere være våkne sa dere ikke blir lurt av falske profeter. Jesus og apostlene advarer sterkt mot
dem. Og Paulus sier at når en taler profetisk, skal de andre profetene prøve det. Det finnes også en særlig Åndens
gave som kalles gaven til å bedømme åndsåpenbaringer. Herren vil altså både gi dere ledere som kan tale på
Herrens vegne, og ledere som har evne og gave til å bedømme budskapets ekthet.
Det er ingen motsetning mellom det å bruke vett og forstand og det å tale profetisk. Tvert imot. Herren
kan la et budskap modne over en lengre periode. Denne kan vare i dager, uker og måneder, kanskje i flere år. I
denne perioden befruktes profetens tankeliv. Han mottar ideer, legger planer og utforme strategier. Med andre
ord: Profeter bruker vettet, men arbeider hele tiden under inspirasjon av Den Hellige Ånd. Derfor ligger han like
mye på kne i bønn, som han sitter ved skrivebordet.
Et av tegnene på at det er en virkelig Herrens tjener som taler og ikke en falsk, fremmed røst som høres,
er at dere opplever harmoni, kjenner at ”dette klaffer”, at dere lar følelsen av at ”der har vi det”. ”Dette er
løsningen.” ”Dette er den selvfølgelige, riktige utveien, planen, strategien, ideen.” Når dere derimot tvinges
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framover i en slags krampetilstand, når uro og engstelse griper dere, når profetens stemme gjør dere urolige og
usikre, på tross av at dere bare vil det Gud vil, når røsten blir unødig dramatisk og kanskje uhyggelig - da må dere
være yrvåkne. Da må dere minne hverandre på at Gud leder, men Satan tvinger. Da må også de som har
nådegaven til å skille mellom åpenbaringer sette en stopper for seansen. For Bibelen sier at ”visdommen ovenfra
er først og fremst ren, dernest fredsæl”.
Likevel må dere altså be om, og lytte til den virkelige profetrøsten. Ingen framgang, som har betydd epoke
i Guds rike, har kommet uten at det først har stått fram en Herrens profet.
Be derfor om seere, be om visjonærer, be om menn og kvinner, gutter og jenter som kan tale til dere på
Herrens vegne. Be om profeter.

Apostelen er strateg
Apostlene var de sterkeste personlighetene i urkristendommen. De var de mest talentfulle og kraftfulle lederne. De
sattes særlig inn i nybrottsarbeidet. Paulus skriver at han satte sin ære i å arbeide der evangeliet ikke før var kjent.
Det var som regel apostlene som plantet nye menigheter i den første kristne tiden. Det var de som var pionerene.
Der de gikk fram hendte det også merkelige ting. Til korinterne skriver Paulus: ”En apostels tegn har jeg gjort blant
dere med stor tålmodighet: tegn, under og mektige gjerninger.”
De tolv apostlene var i særklasse. Sammen med apostelen Paulus la de en grunnvoll som vi alle bygger videre på.
Noen annen grunnvoll kan ikke bli lagt. I Åpenbaringsboken fortelles det at de tolvs navn står på de tolv
grunnsteinene til det nye Jerusalem.
Men NT gir oss også en rekke navn på andre apostler. Her er noen: Barnabas, Jakob (Herrens bror), Epafroditus,
Titus, Silvanus, Timoteus, Andronikus og Junias. Det kan ikke avgjøres om den siste er en mann eller en kvinne.
Det er sannsynlig at noen av dere steiler litt når dere hører om apostlene og deres arbeid, og det er ikke noe rart.
Apostelbegrepet blir jo knyttet sammen med så sterke ord og uttrykk at det kan oppfattes uvirkelig og fjernt.
Kanskje dere tenker slik: Apostler fantes det den gang for to tusen år siden. De kan muligens fungere der hvor det
finnes tusener eller helst titusener av disipler som lever og arbeider under de virkelig store forholdene.
Et par ting kan sies til dette. Først: En liten husmenighet er et ledd i en stor kjede. Den er en sten i en stor
bygning, en gren på et stort tre, og et lem på Kristi legeme. Dere har bare godt av å holde dette store perspektivet
klart. Det er ikke en gang nok å tenke på Norge eller Skandinavia for å få den rette oversikten. Noen synes å leve og
tenke som om kristenheten stanser ved Kjølen eller i alle fall ved den dansk-tyske grensen. Vær altså trofast i det
små, men hold samtidig verdensperspektivet klart.
Dere bør altså forsøke å følge med og være åpne for signaler fra store kristne personligheter, som Herren har gitt
et helt land, en verdensdel eller kanskje hele jorden som virkefelt. Gud har til alle tider oppreist apostler som han har
gitt til hele Jesu Kristi legeme, som er kirken. Og dere skal ikke bare lytte bakover i tiden for å høre hva Martin Luther
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sa eller hva Franz av Assisi snakket med sine fattige brødre om. Det er tegn på åndelig alderdomssvakhet om dere
ikke hører og ser hva som hender i dag. De som er blitt senile er ofte avskaret fra å følge med i nuet fordi de bare
lever i fortiden. Men den unge, framstormende disippelvekkelsen må ha åpne kanaler mot åndsstrømninger i vår
egen tid. De som lever med i den kan høre hva Ånden sier til menigheten nå, i dag.
Den andre siden av saken er denne: I oppregninger av navn på apostler som levde og virket i urkristendommen er
det i alle fall et par stykker som hadde lokale oppgaver. Behøver vi å være ironiske når vi taler om småapostler, slik
som vi har preget betegnelsen de småprofetene?
Tenk dere apostelgjerningen prosjektert ned til små forhold. Tenk dere lokale apostler, slik de sannsynligvis
nettopp hadde i urkristendommen. Da har dere alle mulig grunn til å be om apostler også for husmenigheten. Særlig
trenges det slike gaver og tjenester når dere skal få profetens planer om nye husmenigheter ned på et praktisk,
gjennomførbart plan. Apostelen kan nemlig få visjonen og ideen til å fungere i det virkelige liv.
Men kall dem ikke apostler, det vil bare vekke ironien. Kall dem strateger og organisatorer og planleggere.
Kall dem samordnere av arbeidet eller bare den som Herren har gitt i oppdrag å få den nye husmenigheten til å
fungere. Navn og tittel spiller mindre rolle. Men vær oppmerksom på at tjenester og gaver behøves. Be derfor om
apostler og takk Gud fordi han - både på det lille lokale plan og til den store oppgaven i landet eller i verden - har satt
apostler. De kommer først. For slik står det i Paulus første brev til korinterne: ”Gud satte i kirken først noen til
apostler.”
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