Våre
Møter
I hjemmene
for næring
& fullkommengjøring;
for Menigheten
& for tjenesten

Vi troende er et møtefolk. Fra menighetens begynnelse på pinsedagen, femti dager etter vår Herres
oppstandelse, har troende samlet seg som menigheten (Ap. gj. 2:41-45). Vi ble frelst til å være menigheten,
og som menigheten samles vi trofast hele tiden. Selv om mange kristne foretrekker å praktisere det kristne
livet individuelt, er det Guds hensikt at alle troende skal møte i felles samfunn.
Våre møter er levende; det vil si at de er fulle av glede og uttrykk av det guddommelige livet som vi
som Guds barn har. Våre møter er fokusert på sannheten; det vil si at vi tar Bibelen og dens åpenbaring om
Den Treenige Gud og Hans økonomi, Kristi person og virke, og Åndens virksomhet som vårt innhold. Våre
møter er i gjensidighet; det vil si at vi oppfordrer til tale av alle troende og avviser lekmann-geistlig systemet
der bare ett menneske taler og alle de andre lytter passivt. Våre møter er inkluderende; det vil si at vi
aksepterer og ønsker velkommen alle som tror på Kristus som Gudmennesket som levde, døde, og ble
oppreist fra de døde på grunn av våre synder og for vår rettferdiggjørelse overfor Gud (Rom. 4:25). Og våre
møter er basert mer på funksjon enn på form; det vil si at vi ikke utfører våre møter etter ritualer og
tradisjoner, men for den hensikt å videreutvikle de helliges individuelle oppbyggelse og byggingen av Kristi
Kropp.

Møter i hjemmene
Våre enkleste møter er møtene i hjemmene. Disse møtene er for å nære de nye, og blir holdt i
hjemmene til de hellige eller til våre nyfrelste troende venner. Vi møter i det minste ukentlig i hjemmene slik
at vi kan lede våre slektninger, naboer, venner og kolleger til å ta imot Herrens frelse. Med en gang de er
frelst fortsetter vi å møte dem i hjemmene for å nære dem og hjelpe dem til å vokse i det kristne livet. Disse
møtene er generelt små og består av en eller to gjetende hellige og den nye troende. I løpet av disse møtene
hjelper vi de nye til å nyte Herren gjennom bønn, sang, fellesskap, bibellesing og studier.

Fullkommengjørende møter
Vi ønsker at alle de troende skal bli brakt inn i hans eller hennes funksjon i å bygge opp Kristi
Kropp. For dette er det et behov for å fullkommengjøre de hellige, som talt om i Efeserbrevet 4:12. Vi har
funnet ut at den beste måten å fullkommengjøre de hellige på er å gi dem hyppige muligheter til å være i
funksjon, derfor har vi møter kun for denne hensikten. Disse fullkommengjørende møtene blir også holdt i
hjemmene til hellige og består av rundt ti til femten brødre og søstre. Møtene er karakterisert av mye
gjensidighet i lære, spørring, svaring, gjeting, forbønn, og omsorg. Alle de hellige kan bli hjulpet praktisk, og
alle de hellige kan utøve deres funksjon med å dele med andre til oppbyggelse av Kristi Kropp. I løpet av
disse møtene lærer vi alle fra hverandre hvordan vi skal fungere best mulig i menigheten. I det fortrolige
fellesskapet i disse møtene kan vi bli korrigert av andre i kjærlighet slik at vi kan bli fullkommengjort i vår
funksjon. Som det er fortalt i Hebreerbrevet 10:24-25, oppgløder vi hverandre og formaner hverandre.

Menighetsmøter
Menigheten som sannhetens støtte og grunnvoll (1 Tim. 3:15), møtes for å uttrykke Herren i
fellesskap på hvert sted. Menighetsmøtene utfører en spesiell funksjon ingen andre samlinger av troende kan.
Det viktigste menighetsmøtet er Herrens bord, eller brødsbrytelsesmøtet (1 Kor. 10:14-22; 11:17-34). På
dette møtet samles vi troende for å delta i fellesskapet med vår Herres blod og kropp for vår glede (1 Kor.
10:16-17), og for å minnes Herren til Hans glede (1 Kor. 11:24-25). Brødet vi tar del i betegner ikke bare
Herrens fysiske kropp, som en gang ble brutt for oss på korset, men også Hans mystiske Kropp, der vi er de
mange lemmene. Ved å ta del i Herrens bord ”akter vi på kroppen”, som apostelen Paulus formaner oss å
gjøre (1 Kor. 11:29); Dette betyr at vi undersøker oss selv angående Herrens Kropp, at vi spør oss selv om vi
er splittet individuelt eller om vårt møte er et splittet møte. Her blir vår stilling som menigheten, som
uttrykker Kristi Kropp, gjort åpenbar. Vi deltar i, nyter, og viser åpent denne enheten gjennom vår samling
ved Herrens bord.
Apostelen Paulus taler også om en annen type menighetsmøte i sitt første brev til Korinterne: ”Hvordan er
det da, brødre? Når dere kommer sammen, da har hver enkelt av dere en salme, en lære, en åpenbaring, en
tunge eller tydning. La alt skje til oppbyggelse” (14:26). Dette er et møte der alle brødrene og søstrene utøver
sin funksjon i å tale, for oppbyggelsen av Kristi Kropp. Dette er det Paulus kaller profetering. Det er ikke å
forutsi, men ”å si ut,” snakke for Gud og tale ut Kristus fra Guds Ord for oppbyggelsen av de troende, og for
oppbyggelsen av menigheten (1 Kor. 14:1, 31). Dette ”Alle-hellige-profeterer” møte forsyner brødrene og
søstrene med læren, åpenbaringen, trøsten, og formaningen som de trenger som den ene menigheten på deres
sted, og disse tingene blir ikke levert bare av noen få begavede, men gjensidig av alle lemmene (1 Kor. 14:1,
31).

Vi samles også som menigheten for å be korporativt. I Det Nye Testamentet er det mange tilfeller der
de hellige samles for å be (Ap. gj. 2:42; 4:23-31; 12:5). Menigheten samles minst en gang i uken for å be for
Guds økonomis bevegelse på jorden, for å binde aktiviteten til Guds fiende, og for behovene til den lokale
menigheten. I dette møtet fungerer alle de hellige en og en, ved å be korte, frigjorte bønner for å lesse av vår
byrde for Herrens bevegelse gjennom menigheten.
Noen ganger i større menigheter blir menighetsmøtene holdt i distriktsgrupper av rundt femti hellige
slik at det kan bli større mulighet for de hellige å være i funksjon. Herrens bord møtet, møtet med
profetering, og bønnemøte blir noen ganger holdt i distriktene.

Tjenestemøter
Ifølge mønsteret i Det Nye Testamentet har vi også møter for å slippe fri Det Nye Testamentets
tjeneste. Under dette møtet taler begavede lemmer evangeliet, underviser sannheten, oppbygger og trener de
hellige, deler en bestemt sannhet fra Skriftene, eller leder en studie av en bestemt del av Bibelen. Møtene
som ble holdt for Peters forkynnelse (Ap. gj. 2:14; 3:12; 10:34) og Paulus undervisning (Ap. gj. 19:9-10;
20:7; 28:30-31) er eksempler på denne typen møter. Den største byrden i disse tjenestemøtene blir båret av
de som har gaven til å virke på denne måten, men ofte er det deling i tillegg av hellige som er til stede ved
disse møtene. Selv i tjenestemøtene kan det være gjensidig tale. Man oppnår en grad av fullkommengjøring i
disse møtene som ikke blir oppnådd i noen andre møter blant de hellige.
Man oppnår en grad av fullkommengjøring i disse tjenestemøtene som ikke blir oppnådd i noen andre møter
blant de hellige.
Det kristne livet er et korporativt liv, og en stor del av vår korporativhet blir uttrykt i våre møter. Som
Skriften formaner, svikter vi ikke våre sammenkomster, som noen har for vane, og det så mye mer når vi ser
at Herrens gjenkomst nærmer seg (Heb. 10:24-25).
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