Menighetsveiledning - Hvordan leve sammen i menigheten
I høst har vi hatt tre menighetsveiledninger i Sarpsborg Frikirke. Vår veileder Jens Peter Jørgensen, har
gjennom disse tre samlingene tatt oss med på en reise der fortiden blir tatt på alvor, samtidig som vi er i
ferd med å male et felles og inspirerende bilde av fremtiden. Med utgangspunkt i Gordon Johnsen sitatet:
”Det du erkjenner, kan du ofte gjøre noe med. Men det du ikke kan eller vil erkjenne,
gjør alltid noe med deg og dine omgivelser”
- har vi blitt oppfordret til å ta fortiden på alvor, snakke sant om livet, være ajour og stenge de
energitappende åpne dørene til fortiden. For ”bare den som har et avklart forhold til fortiden og har lagt
fremtiden i Guds hender – kan leve oppreist i dag.”
Videre har vi fått inspirasjon og oppfordring til å bli en menighet som setter gode relasjoner på dagsorden.
Men henvising til mannen som ”hadde mye godhet og omsorg til gode”, har vi fått øynene opp for at vi har
mye godt i vente - både fra Gud og mennesker. Hvis vi snakker sant om livet og åpner kontoen for mottak
av mellommenneskelig omtanke, kan vi ”risikere” å bli møtt der vi er, - sånn som vi er. På den måten får vi
mer bruk for hverandre og for Jesus – og hans uuttømmelige ressurser – i vår liv. Husk at:
”Svært få av de som kom til Jesus var ute etter å finne sannheten,
de fleste kom for å finne lindring og trøst”.
Spørsmålet blir da hvordan vi ”rigger” vår menighet slik at flest mulig får mot til å snakke sant om livet.
Hva karakteriserer et fellesskap der mange har mot til å snakke sant om livet, hva slags arenaer må
skapes – av hvem?
I siste samling stilte Jens Peter oss det helt fundamentale spørsmålet: ”Hvorfor eksisterer Sarpsborg
Frikirke?” Er vi her for eksempel som en kraftstasjon for modne kristne, for at barn og unge skal bli kjent
med Jesus, for å nå ut til fjerne misjonsmarker eller først og fremst fordi ”Gud savner naboen min” (som
det heter i Landsmisjonens visjon)? Svaret (evt. svarene) på dette spørsmålet er retningsgivende for
hvordan vi skal drive menighetsarbeidet. Det er med andre ord viktig å ha et bevisst forhold til hvem vi vil
være og til sammenhengen mellom det vi vil og måten vi driver menighetsarbeid på, mellom det vi vil og
være og de resultater vi oppnår. Bevisstheten om hvem vi er til for gir oss for øvrig et felles prosjekt og en
følelse av å bidra til noe, sammen. Å skape en begeistring for menighetens fremtid henger nøye sammen
med vår evne til å male et felles blide av Guds mål for Sarpsborg Frikirke og at alle ser selv og vårt
fellesskap som redskaper for å nå dette målet.
Kanskje finner vi svaret på spørsmålet om hvem vi er/vil være, i vår visjon; ”…et fellesskap som møter
mennesker (les: andre og hverandre) med Kristi kjærlighet.” Denne ambisjonen innebærer store
muligheter for oss alle til å oppleve menighetsfellesskapet som både et være-sted og et tjene-sted.
Mye av det Jens Petter har snakket med oss om og invitert oss til å arbeide videre med, er omtalt i boka
hans ”Sterk nok til å være svak”. Denne boka på ca. 90 sider ble skrevet i 1999, men har akkurat kommet
i nytt opplag, så den skal være lett å få tak i. Å lese boka er en god repetisjon og en mulighet til å fordype
seg mer i de sentrale og krevende temaene Jens Petter har satt på dagsorden for oss i høst.
Boka er tynn, men det er bare fysisk. Den er enkel å lese, men krever et helt liv – et helt menighetsliv – å
sette ut i praksis.

