Lillesand Menighet:

Hvem, hvor - hva?

Lillesand Menighet tenker nytt og håper å kunne nå alle aldersgrupper ved
en ny vri på Gudstjenestene.
Dette står å lese i fredagens L-P, under overskrifta «Ny vri på
Gudstjenestene».
«Lillesand Menighet»…hvem er det? Hvor er den? Og hva står den for?
Jeg håper ikke å bli sett på som en kverulant når jeg provoserende nok
stiller disse spørsmål. Og jeg våger denne påstand:
Det er ingen av byens menigheter som verken kan eller bør påberope seg «eneretten»
til dette navnet «Lillesand Menighet». Ikke Den Norske Kirke. Ikke Frikirka.
Pinsemenigheten Filadelfia. Baptistmenigheten. Den Kristelige Menighet («Smiths
Venner), Misjonsforbundets Misjonskirke eller Jehovas Vitner.
Mesteren sjøl kaller menigheten for SIN menighet. Bygd på grunnvollen Jesus Messias –
og Ham korsfesta. Ingen kan legge en annen grunnvoll enn den Han sjøl har lagt og
bygger.
Da apostelen Paulus skreiv brev til dem som trodde på Jesus i Korint, adresserte han det
til «den Guds menighet som er i Korint». Og for å tydeliggjøre HVEM som dypest sett
tilhører eller utgjør Guds menighet, føyet han til: «til like med alle dem som på ethvert
sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn, deres og vår.»
Altså samlinger, store eller små, endog menigheten i ditt hus. Der hvor to eller tre er
samla i Jesu navn. Der er Menigheten.
Dens (over)hode er verken pave, biskop, prest eller eldste. Men Mesteren sjøl. Den

oppstandne Frelser og Herre Jesus Messias. Og Skriften kaller menigheten for «hans
legeme». Alle i menigheten er altså «lemmer» på dette legemet. Utrustet med ulike
nådegaver og evner til å være - og til å tjene.
Menigheten er en organisme. Ikke en organisasjon.
Ingen kan melde seg inn eller melde seg ut av Guds menighet. Vi fødes inn i den. Ved
Guds Ord og Ånd. Og som «nyfødte» der, formanes vi til å vokse i nåde og kjennskap til
Frelseren. Som levende steiner, til et åndelig hus til Guds ære.
Vår oppgave som menighet og enkeltperson i denne tid, er å proklamere det faktum at
Gud i Messias har forlikt verden med seg sjøl. Ordet om korset. Og Herrens
oppstandelse. Derfor formaner vi alle: -La deg forlike med Gud. Han som ikke visste av
synd, har Han gjort til synd for oss, for at vi i Ham skal bli rettferdige for Gud.
Kanskje finner du det en smule innfløkt, det jeg har skrevet. Anbefaler deg å grunne litt
på det. Og gjerne søke hjelp hos troens folk. I de ulike «båtlaga» som har organisert seg
med forskjellige navn innenfor «Lillesand Menighet». Vi i Betel, Lillesand
Baptistmenighet, er ett av dem.
Det som i hvert fall er sikkert – er at vi alle ønsker at våre Gudstjenester og samlinger
skal være et godt sted å være for alle generasjoner. Om «merkelappene» er forskjellige,
så er grunnvollen den samme. Derfor er det sant som salige Grundtvig skreiv:
Kirken den er et gammelt hus, står, om end tårnene falde;
tårne fuldmange sank i grus, klokker end kime og kalde,
kalde på gammel og på ung, mest dog på sjælen træt og tung,
syg for den evige hvile.
Vi er Guds hus og kirke nu, bygget af levende stene,
som under kors med ærlig hu troen og dåben forene;
var vi på jord ej mer end to, bygge dog ville han og bo
hos os i hele sin vælde.
Tor Marius Gauslaa

