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Resymé fra talen 

• Knyttet sammen 
o Apg 2,42-47 – De holdt urokkelig fast ved samfunnet 
o Redwoodtrærne som forbilde, de knytter røttene sammen med andre 

• Ekte fellesskap 
o Stort fokus på fellesskapet blant de første kristne, og slik har det vært 

gjennom hele historien til den kristne kirke. Apg 5,12.  
o Alt sant og ekte fellesskap er samtidig også krevende. Når vi nærmer 

oss hverandre, er vi sårbare. Vi kan bli skuffet eller avvist. Spesielt i vår 
tid er det mange som skygger unna forpliktende fellesskap 

o Det er viktig at vi møter hverandre i lys av nåden, og ser på hverandre 
gjennom det Jesus har gjort for oss på Korset – med et tilgivende og 
forsonende blikk. 

• Hva er menighet? Ef 2,19 
o Redskapet i Hans hånd, stedet der Hans nærvær manifesteres, og en 

redningshavn for mennesker i nød. 
o Enhet er en suksessfaktor. Fellesskapet av de troende forløser kraft. 

Nærhet skaper liv. Ref det biologiske livet. Når vi skal gjør opp ild, setter 
vi flere vedkubber sammen. 

o Menighet skal være stedet der vi blir oppmuntret, styrket, utrustet, 
støttet.  

o Ofte har det blitt slik at mennesker som har det vanskelig, trekker seg 
bort fra menigheten. Hebr 10,24-25. Dette er tragisk, og en fallitt for 
oss. Når man blir stående alene, borte fra flokken, er det også mye 
lettere å bli angrepet, ref f.eks. sauer som angripes av ulv. 

o I fellesskapet av de troende finnes veiledning, retning, og korreksjon. Ef 
3,10. Hebr 3,13. 

o Zinzendorf/Herrnhut som eksempel for oss. Forut for ”Den moraviske 
pinse” ser vi et sterkt fokus på fellesskapet og enheten. 

 
Spørsmål/problemstillinger å jobbe med: 

• Tør vi å nærme oss hverandre, å fordype relasjonene og fellesskapet? Hvis 
ikke, hvorfor? 

• Hva er menigheten for deg? Hva betyr den for deg? 

• Når merker du at fellesskapet ikke fungerer slik det kanskje skulle gjort? Hva 
kunne vært annerledes da? 


