


Vi bygger en katedral

- sammen!



Perspektiv

3 perspektiver på hva en menighet er



1. En samling mennesker

Kirke/menighet – en samling av mennesker

Burde vi hatt andre mennesker?



2. Der jord og himmel møtes

En hellig alminnelig kirke

Nådemidler
*  Guds ord
*  Dåpen
*  Nattverden

Perspektiv – kirken er mer enn vi ser og forstår



3. Kirken er Jesu kropp

1. Peters brev 2,9
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. 

1 Korinterbrev 1,26

Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt: ikke mange vise etter 

menneskelige mål og ikke mange med makt eller av fornem slekt.

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



3. Kirken er Jesu kropp

1. Korinterbrev 12,2-22
Slik kroppen er én selv om den har mange lemmer, og alle lemmene utgjør én kropp 
enda de er mange, slik er det også med Kristus. For med én Ånd ble vi alle døpt til å 
være én kropp, enten vi er jøder eller grekere, slaver eller frie, og alle fikk vi én Ånd å 
drikke. For kroppen består ikke av én kroppsdel, men av mange. Om nå foten sier: «Fordi 
jeg ikke er hånd, hører jeg ikke med til kroppen», så er den like fullt en del av den. Om 
øret sier: «Fordi jeg ikke er øye, hører jeg ikke med til kroppen», så er det like fullt en del 
av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis 
det hele var hørsel, hvor ble det av luktesansen? Men nå har Gud gitt 
hvert enkelt lem sin plass på kroppen slik han ville det. Hvis det hele 
var én kroppsdel, hvor ble det da av kroppen? Men nå er det mange 
kroppsdeler, men bare én kropp. Øyet kan ikke si til hånden: «Jeg 
trenger deg ikke», eller hodet til føttene: «Jeg har ikke bruk for dere».
Tvert imot! De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp 
de er nødvendige.



3. Kirken er Jesu kropp

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, 
.... og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, 
som er Kristi kropp, fylt av ham som fyller alt i alle.



3. Kirken er Jesu kropp

1. Peters brev 2,9
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. 

Nådefellesskap

Matt 7,31-33
Så gjør dere ikke bekymringer, og si ikke: ‘Hva skal vi spise?’ eller: ‘Hva 
skal vi drikke?’ eller: ‘Hva skal vi kle oss med?’ Alt dette er hedningene 
opptatt av. Men den Far dere har i himmelen, vet jo at dere trenger alt 
dette. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det 
andre i tillegg.



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, 
.... og ham, hodet over alle ting, ga han til kirken, som er Kristi kropp, fylt av ham som 
fyller alt i alle.

Efeserne 3,16-20
Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin Ånd.
Må Kristus ved troen bo i deres hjerter og dere stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.
Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden 
og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap.
Må dere bli fylt av hele Guds fylde! Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre 
uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår




