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Dette er første del av en prekenserie som handler om vår vei sammen med Gud. Niklas 
åpner med å intervjue to personer fra menigheten, Marit Bagstad og Truls Nordby 
(intervjuet kan høres som podcast på tabernakletoyer.no/podcast-sondag). 
 

1. Ekklesia: En forsamling av troende 
Niklas begynner med å se på definisjonen av det greske ordet for menighet/kirke, 
som betyr en forsamling av troende. I vår Bibel oversettes det med «kirke» når 
det snakk om alle som tror på Jesus generelt (Ef 1,22-23), men oversettes med 
«menighet» når det gjelder en spesifikk forsamling (Rom 16,5). Fordi det samme 
ordet alltid brukes om hele kirken og om alle menighetene, er det alltid snakk om 
den samme universelle kirken, den samme troen og bekjennelsen.  
 

2. Menigheten beveger seg 
Menighetene og kirken ble etterhvert en institusjon. Men Niklas mener at kirken 
er ment å være apostolisk, av det greske ordet «apostello», som betyr «å sende 
ut» (Joh 17,18). Kirken er ikke ment å være en institusjon, men å være sendt ut, 
og skal dermed alltid være i bevegelse utover (Jon 20,21). Men det er tre 
bevegelser som menigheten gjør. Den beveger seg utover, men også oppover 
mot Gud i bønn og tilbedelse, og innover i menighetens kjærlige felleskap (Ef 
4,15,16).  
 

3. Bevegelsen synliggjør 
Niklas forklarer at bevegelse er nødvendig for at menigheten skal være synlig i 
verden. Luther sa «skjult er kirken, gjemt de hellige» fordi det er jo troen på Jesus 
som gjør en menighet til en menighet, og troen i seg selv er usynlig for oss. Men 
Niklas sier at det er noen ting som likevel synliggjør at det er en forsamling med 
troende, nemlig at den gjør det den er kalt til, at man beveger seg i troen (Matt 
5,14-16; Jak 2,18; 1 Joh 3,18; 3,10). Det handler om å gjøre Jesus synlig. 
 
Så spør Niklas om hva som er det mest åpenbare tegnet på liv? Jo, bevegelse. 
Jesus har gitt oss liv, og det krever bevegelse. Han forteller at undersøkelser 
viser at folk som ikke deltar regelmessig i kristne felleskap, raskt utvikler en privat 
tro som etter hvert ofte skiller seg fra tradisjonell kristen tro. Er det ikke 
bevegelse, blir ikke Jesus synlig, og da slutter folk og komme, som igjen fører til 
at folk kanskje mister troen. 
 

Niklas avslutter med en oppfordring til å bli med i en menighet, å skaffe seg en tjeneste 
eller å bli døpt hvis man ikke er det, og sier at veien sammen med Gud er ment at vi 
skal gå sammen med andre troende. 
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SPØRSMÅL TIL ETTERTANKE: 
 

• Hva har menigheten betydd for deg? 
 

• Hva tenker du skal til for å gjøre menigheten synlig i verden? 
 

• Føler du deg inkludert i din menighet? 
 

• Opplever du at du har hjertet ditt i menigheten du går i? 
 

• Er du med på å bevege menigheten? 
 

 
 
 

 
	  


