


Hva i all verden er en menighet?
1. Et svensk ord
2. Byggeklosser
3. Et ulogisk regnestykke

Hva er en kirke?
Hva er en menighet?



1. Et svensk ord

Store norske leksikon - nettutgaven 
En kirke er en bygning som brukes til å holde kristne gudstjenester.
Ordet kirke kan også brukes om kristne kirkesamfunn, for eksempel den 
katolske kirke, den ortodokse kirke og den lutherske kirke. «Den kristne 
kirke» er en felles betegnelse på den verdensvide kristenheten.

forsamling
ekklesia
iglesia
église
menheit

Herrens
Kyriakós

kirke
church



2. Byggeklosser

1. Peters brev 2,9-10
Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et 
folk som Gud har vunnet for at dere skal forkynne hans storverk, han 
som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Dere som før ikke 
var et folk, er nå Guds folk. Dere som før ikke fant barmhjertighet, har nå 
funnet barmhjertighet.

«Antonius»
år 200 e.kr.



2. Byggeklosser

Reformasjon – 1500 tallet

Confessio Augustana artikkel 7 - om kirken

Men kirken er forsamlingen av de hellige, der 

evangeliet blir lært rent og sakramentene 

forvaltet rett.

«Det allmenne prestedømmet»

• orden – ulike roller og oppgaver

• ingen mellommann – alle er prester

• Luthers «kallsetikk»

• Felles identitet – Herrens forsamling



2. Byggeklosser

1. Peters brev 2,4-5 
Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men 
er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges 
opp til et åndelig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige 
offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus 



3. Et ulogisk regnestykke

1. Peters brev 2,4-5 
Kom til ham, den levende steinen, som ble vraket av mennesker, men 
er utvalgt og dyrebar for Gud, og bli selv levende steiner som bygges 
opp til et åndelig hus! Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige 
offer, som Gud tar imot med glede ved Jesus 

1+1+≫ 2 
Matteus 18,20 
For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.



3. Et ulogisk regnestykke

Efeserne 1,17-23 
Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må la dere få en 
Ånd som gir visdom og åpenbaring, så dere lærer Gud å kjenne. Må han 
gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere 
til, hvor rik og herlig hans arv er for de hellige og hvor overveldende hans 
kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han 
Kristus opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 
over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme og over 
alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den 
kommende. Alt la han under hans føtter, og ham, hodet over alle ting, ga 
han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.

1+1+≫ 2 



3. Et ulogisk regnestykke

Du er en gave som Gud har gitt til 
fellesskapet



3. Et ulogisk regnestykke

1+1+≫ 2 



Spørsmål til samtale
1. Hvordan finne balansegangen mellom å tjene Gud og 

medmennesker, og å bare hvile i Guds nåde?
2. Hva skal til for at en menighet oppleves som et fellesskap?
3. Hvordan kan hver enkelt gjøre en forskjell

* i menigheten?
* på menighetsweekend?

Be sammen
Gud, takk for ______ som du har gitt til vårt fellesskap.
Hjelp ham/henne å hvile i din nåde og tjene deg.
Amen.





Fredrikstad Frikirkes mål og visjoner
Inkludere

Vi vil være en menighet der folk blir inkludert i fellesskapet uavhengig av alder, sosial 
posisjon eller etnisk bakgrunn. Vi vil være en menighet preget av omsorg, varme og 

gjestfrihet. Vi vil legge ekstra vekt på å være et sted der barn og unge kan møte Jesus og 
vokse i troen.

Inspirere
Vi vil være en menighet som bygger på Guds ord, der forkynnelse, gudstjenesteformer og 

aktiviteter er med på å inspirere mennesker til å følge Jesus.

Involvere
Vi vil være en menighet der folk får bruke sine evner og nådegaver til å bygge fellesskap 
og tjene medmennesker i og utenfor menigheten. Vi ønsker at disse evnene og gavene 

skal få utfolde seg i fellesskapet slik at stadig flere mennesker kan inkluderes og 
inspireres.


