
EN HELLIG ALLMENN KIRKE – DE HELLIGES SAMFUNN           A.O.Halås 2011 
 
Ap.gj. 2, 42-47 
 
1) HVEM ER DEN KRISTNE KIRKE (FORSAMLING)? 
 
Den kristne kirke/menighet/forsamling er ikke ytre bygninger, organisasjoner eller kirkesamfunn. 
Kirken består av mennesker av alle raser og folkeslag, alle aldersgrupper o.s.v. De finnes spredt over 
hele jorden og i himmelen (hjemme hos Jesus). De er ulike i sine ytre skikker, de har ulike syn på 
mange ting (også mange teologiske spørsmål). De er spredt i forskjellige kirkesamfunn og 
organisasjoner. Men de har det felles at de har fått sine synder tilgitt ved dåpen og troen på Jesus og 
slik har fått Den Hellige Ånd som pant på sitt ”åndelige statsborgerskap”. De kjennetegnes ved at de 
verken i liv eller død ikke kan klare seg uten Jesus Kristus 
 
Joh 21,17 Joh 6,68 Salme 73,25   Høysangen 3,4  og 6,3     Ef 1,13-14 
 
”Likeens lærer de at det alltid vil forbli en hellig kirke. Men kirken er forsamlingen av de hellige, der 
evangeliet blir lært rent og sakramentene forvaltet rett. Og til sann enhet i kirken er det nok å være 
enig om evangeliets lære og forvaltningen av sakramentene” Augustana artikkel VII 
 
”Derfor hevder vi i samsvar med Skriften at kirken i egentlig mening er forsamlingen av de hellige, 
som i sannhet tror evangeliet om Kristus og som har Den Hellige Ånd”  Appologi til Augustana 
 
”Derfor er kirken, som i sannhet er Kristi rike egentlig forsamlingen av de hellige…” ---”De ugudelige, 
som er i djevelens rike, er ikke i kirken selv om de i dette livet er blandet inn i kirken og har embeter 
der fordi Kristi rike ennå ikke er åpenbart” Appologi for Augustana 
  
”For likesom kirken har det løfte om at den alltid skal ha Den Hellig Ånd, har den også truslene om at 
det skal være ugudelige lærere og ulver. Men kirken i egentlig mening er den som har Den Hellige 
Ånd”       Appologi til Augustana 
 
Medlemskap i ”den hellige, allmenne kirke” er ikke det samme som medlemsskap i indremisjonen 
eller Den Norske Kirke. Det er ditt forhold til han som tilgir synd som er avgjørende. Det finnes ingen 
gråsone i forhold til den kristne kirke. Du er enten innenfor eller utenfor, MEN den avgjørelsen har 
bare Gud rett å ta. Kun han har den komplette ”medlemslisten”.  Kun han vet hvem som er 
oppskrevet i ”livets bok” (= Guds protokoll over de som utgjør ”kirken”).    
 
”Høytidsskaren av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen”  Hebr. 12,23 
 
(Se også Salme 69,29   Fil 4,3    Åp3,5    Åp 20, 12-15) 
 
2) KIRKENS MEDLEMMER HAR DET SAMME DNA (KOINONIA) 
 
Kristne mennesker er bundet sammen uavhengig av rase, alder, kirketilhørighet m.m. Vi har det 
samme DNA (åndelig talt). Det flyter det samme blod i våre årer, vi er av samme slekt, vi er i samme 
familie, vi er søsken. Bibelen omtaler dette som: 
 

- vi er lemmer på Jesu kropp     (Rom 12,14  1. Kor 12,12 f.f.   Ef 5,30) 
- Jesus er vintreet, vi er grenene     (Joh 15,4) 
- vi er Guds hus/Guds tempel     (1. Tim 3,15   1. Kor 3, 16-17) 
- fellesskap med Jesus og med hverandre  (1. Kor 1,9  1. Kor 10,16-17) 



Det greske ordet ”koinonia” (=samfunn) brukes om dette fellesskapet (bla i Ap.gj.2,42). Det viser oss 
at det kristne fellesskapet ikke er organisatorisk men organisk. Ikke en sopelime (der mange kvister 
er presset sammen) men en organisme (slik som kroppens ulike lemmer). Det kristne fellesskapet er 
derfor ikke noe som burde være, det er noe som er.  
 
Det er et kjennetegn på kristen tro og liv at man kjenner behov for å være sammen med  sine søsken. 
Men dette søskenfellesskap brytes hvis man forlater troen og samfunnet/fellesskapet med Jesus. 
 
Joh 13,34-35 1. Joh 3,14 1. Joh 5,2 Ap.gj. 9,17    Rom 12,10    Rom 15,7   1. Joh 3,16 
 
”Det første tegn på at noen har begynt å leve med Gud er at de søker inn til steder hvor andre 
troende er samlet”    C.O. Rosenius  
 
3) ”FORSAMLET” AV GUD SELV  (GAHAL - EKLESIA) 
 
Det er Guds vilje at dette ”hellige, allmenne kristne fellesskapet” også skal samles fysisk. Den kristne 
kirke (koinonia) er fullkomment samlet når to kristne møtes  (Matt 19,20), og den er samtidig den 
verdensvide kirke (Matt 16,18). 
 
I GT er Israel som ”religiøs folkeforsamling” Guds utvalgte folk omtalt med det hebraiske ordet 
”gahal”. Det var en forsamling av Guds eget folk som var samlet fordi Gud ville det slik. Israel hadde 
to spesielle trompeter under sin vandring i ørkenen. Når det ble blåst i disse skulle folket samles, da 
var det Gud som kalte folket sammen (4. Mos 10,1 f.f.) 
 
I NT brukes det greske ordet ”ekklesia” som en direkte oversettelse av det hebraiske ”gahal”.  
”Ekklesia” betyr ”de som er kalt sammen” og ble blant annet brukt når alle med full borgerrett i en by 
kom sammen som ansvarlig organ (bystyret).  Dette viser oss at den kristne kirke er en samling av de 
som har full borgerrett i Guds rike. Vi kommer ikke sammen fordi vi selv finner på det, vi kommer 
sammen fordi Gud ”forsamler oss”. Det betyr at det ikke er indremisjonen, kirka m.m. som innbyr til 
møter og gudstjenester, det er dypest sett Gud selv som kaller sitt folk sammen. 
 
I dette fellesskapet skal Guds ord lyde, bønn og lovsang skal stå sentralt, nattverd og dåp skal utføres 
og nådegavene skal blomstre. 
 
4) FORSAMLINGEN ER VIKTIG FOR GUD 
 
Gud er opptatt av sin forsamling/kirke. Han er alltid tilstede når ”koinonia” samles og han følger nøye 
med på det som skjer. 
 
Malaki 3,16 Matt 18, 19-20 
 
5) HEDERSNAVN 
 
Gud har satt hedersnavn på sitt folk.      ”KRISTEN” av Kristus         (Jesaja 45,4     Ap.gj. 11,26).  
 
Andre navn som brukes i Bibelen er: 
 

 Guds menighet     (2. Kor 2,1) 

 Den gode hyrdes flokk (hjord)   (Joh 10,16) 

 Brudgommens brud     (Åp 22,17) 

 Et hellig folk 



 Guds tempel av levende steiner  (1. Kor 6,19 -  1. Pet 2,5) 

 Guds familie / Guds barn   (1. Joh 3,1) 

 Himmelrikets arvinger    (Rom 8,17) 

 Høytidsskaren av de hellige   (Hebr. 12,23) 

 Guds eiendomsfolk    (1. Pet 2,9) 

 Et kongelig presteskap    (1. Pet 2,9) 

 De som er oppskrevet i himmelen  (Hebr 12,23) 
 
6) HVA SKAL PREGE DEN KRISTNE KIRKE ? 
 
”Hold fast på den rette lære, også når det gjelder mindre viktige punkter. MEN, skill allikevel mellom 
hovedsak og bisak når det gjelder å bedømme brødrene” Carl Olof Rosenius 
 

a) Fred og innbyrdes kjærlighet 
 
De som utgjør den hellige, allmenne kirke er spredt i mange ulike kirkesamfunn m.m. Alt for ofte er 
det strid mellom kristne søsken. Som kristne skal vi holde fred med alle mennesker og med 
hverandre. Vi trenger ikke å være enige i alt (praktiske og en del teologisk spørsmål) eller alltid være i 
samme forsamling. Men vi skal kjennetegnes av søskenkjærlighet. 
 
Blant annet skal følgende kjennetegn prege ”koinonia” og ”ekklesia”: 
 

 Irettesett de som ikke skikker seg vel 

 Sett mot i de mismodige 

 Hjelp de svake 

 Vær tålmodig mot hverandre 

 Gjengjeld ikke vondt med vondt 

 Jag etter det gode 

 Vær alltid glade 

 Be uten opphold 

 Takk for alt 

 Vær gode mot hverandre 

 Vis barmhjertighet mot hverandre 

 Tilgi hverandre slik Jesus tilga oss 

 Bær hverandres byrder 

 Forman hverandre 

 Oppbygg hverandre 

 Verdsett deres veiledere  

 Hold fred med hverandre 

 Elske hverandre inderlig 

 Sette de andre høyere enn oss selv     o.s.v. 
 
(Hentet fra     Ef 4,32  Gal 6,2        Rom 12,10     1. Tess 5,11-20) 
 
I den kristne kirke skal det være stor raushet i alle spørsmål med unntak av de som er evig fastsatt i 
Guds ord (se under). Dette gjelder også de vanskelige ting, som blant annet synet på ”adiafora” 
spørmål  som vi vurderer ulikt, men som Biblen ikke gir fast svar på.  (F. eks. er det synd å drikke litt 
alkohol?). Vi må tåle å være uenige, det var konflikter også blant de første kristne (Ap.gj. 15,7 og 
15,39). De som er ”sikre” i sin tro skal være rause med de som er ”usikre” (Rom 14).  Abraham er vårt 
store forbilde, han som var villig å gi fra seg alt for å unngå strid med nevøen sin, Lot.   
 (1. Mos 13, 7-8).  



Indremisjonsforbundets visjon lyder slik:   
 
”Vi vil skape varme og inkluderende fellesskap og hver dag se mennesker frelst og gjort til hans 
disipler” 
 

b) Kompromissløs kamp for den sanne tro og rette lære 
 
Noen få ting skal vi derimot kjempe og stride for, koste hva det koste vil. Når det gjelder disse 
tingene skal vi ikke unndra oss kamp selv om det fører til ufred, utmeldinger, splittelse, medieoppslag 
m.m. For dette er de hovedsannheter den kristne kirke er kalt av Gud til å forsvare mot djevelen og 
hans hær. Det er særlig våre ledere/hyrder som skal føre denne kampen, men alle kristne er kalt til 
strid for den sanne lære. Redselen for ”dårlig omtale i verden” og frykt for at splid i kirken støter folk 
bort fra troen må ikke få oss til å servere en falsk tro. Da er vi like langt. 
 
De første kristne var kompromissløse i kampen for evangeliet (se særlig  Galaterbrevet). Samtidig fikk 
de godt vitnesbyrd i samfunnet fordi at de levde et annet liv.  (Ap.gj. 2,47) 
 

o Jesu legemlige oppstandelse 
o Jesu stedfortredende død for våre synder 
o Jesu to naturer (sann Gud og sant menneske) 
o Treenigheten 
o Frelse og fortapelse (livets to utganger) 
o Troen på Jesus Kristus som eneste vei til Gud og hans frelse 
o De etiske spørsmål Bibelen knytter direkte til frelse eller fortapelse 

 
Uenighet i disse spørsmålene er ”kirkesplittende”. Da er man ikke lenger enige om ”evangeliets lære”  
(jfr. Augustana). Da står man ikke lenger på samme grunnvoll. Man har ikke lenger en felles tro eller 
en felles Herre. Da er det heller ikke noe ”koinonia”. 
 
Indremisjonsforbundet ønsker å være ”ORDET NÆR – MENNESKER NÆR”. Vi vil være ORDET NÆR 
ved å holde fast på Bibelen som Guds evige ord til menneskene og løfte frem Bibelen som Guds gode 
vilje for våre liv. Samtidig vil vi være MENNESKER NÆR ved å vise omsorg og kjærlighet for våre 
medmennesker uansett livssituasjon, legning, tro o.s.v. Når mennesker som står oss nær velger å leve 
på tvers av Guds ord kan det være en krevende øvelse å være både Ordet og mennesket nær. 
 
7) DET STORE SPØRSMÅLET? 
 
For å bli medlem i den kristne kirke stilles det bare ett spørsmål. Hvordan den enkelte svarer på det 
avgjør vårt liv og vår evighet. Spørsmålet ble første gang stilt av den oppstandne Kristus til fiskeren 
Simon Peter: 
 
”Elsker du meg?”  (Joh 21,15) 
 
  ”Navnet Jesus vil jeg elske, det har satt min sjel i brann. Ved det navnet fant jeg frelse, intet annet 
frelse kan”    Sangboka 108 
 
 
(du finner mer undervisning om andre tema fra Bibelen på internett    www.nri-imf.no ) 
 
 
 

http://www.nri-imf.no/

