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frelse er bare starten
Det er Morten Gundersen som sier dette. 
Han er leder for Kristent Fellesskap 
Nordhordland, og bor i Knarvik sammen 
med kone og tre barn. I løpet av høsten har 
flere mennesker blitt frelst; de har tatt i mot 
Jesus som Herre og Frelser.  – Det er fantas-
tisk at folk blir frelst, sier Morten, men det er 
ikke det endelige målet. Hver og en av disse 
må komme videre. En forutsetning er å gi seg 
helhjertet, først til Gud, og så til menigheten.

Blikket rettet utover
Menigheten i Nordhordland har fokus på å 
nå ut til nye mennesker. Dette er noe folk 
der er opptatt av, noe de ber for, og noe de 
prøver å bli bedre til. Morten forteller at 
de begynte å se fremgang da de prioriterte 
annerledes. – Vi tok noen viktige valg når det 
gjaldt hvordan vi ville bruke tiden vår. Vi ville 
sørge for at vi faktisk levde i samsvar med 
det oppdraget Gud har gitt oss. Vi er opptatt 
av å ikke bli teoretikere. Det er forskjell på å 
kjenne til Ordet, og å leve det ut. Ordet blir 
ikke fruktbart med mindre vi lever det ut, 
sier Morten. 

Ute blant folk
– Gud har endret måten vi tenker på, sier 
Morten. – Vi bruker mye tid sammen med 
mennesker som ikke er kristne. Vi må rett og 
slett møte dem der de er, og ikke vente på at 
de skal oppsøke oss eller menigheten. Når vi 
er ute blant folk er det gjerne flere sammen, 
enten som familie eller som en vennegjeng. Vi 
har forskjellig utrustning og personlighet, og 
kan utfylle hverandre på en veldig bra måte. 
Oppgavene er også lettere når vi er flere om 
dem. Én kan se hvem som er klar for å ta i 

mot evangeliet, og en annen kan lede dem til 
frelse. Andre er gode til å trene nye kristne. 
Vi får lov til å være oss selv. Gud har utrustet 
oss med ulike gaver. Sammen uttrykker vi et 
større bilde av hvem han er.

relasjonene finnes allerede
– Når vi bruker tid med mennesker som 
ikke kjenner Jesus ennå får vi anledninger til 
å be for syke, dele evangeliet, møte behov, 
vise omtanke, og på ulike måter demonstrere 
Guds kjærlighet, sier Morten. Det blir ofte 
slike anledninger. Mange av de kontaktene de 
har er relasjoner som allerede finnes i menig-
heten. Naboene treffer kristne venner når de 
drikker kaffe sammen på terrassen. Eller 
småbarnsforeldre treffer hverandre gjennom 
barnas aktiviteter. Når noen blir frelst har de 
dermed allerede et nettverk av kristne som 
de kjenner. Da blir det flere som kan være 
eksempler for dem, støtte dem, og hjelpe 
dem å vokse i troen. Gjennom Guds kjærlig-
het og et varmt fellesskap blir folk forandret. 

Ånden viser vei
Menighet er ikke bare møter eller arrange-
menter. Gud bygger sin menighet ved å knytte 
folk sammen. Det skjer ved at mennesker for-
står Jesu herredømme, griper Guds ord, og 
blir en aktiv del av menigheten. – Vi lærer å 
samarbeide med Den hellige ånd, sier Morten. 
– Vi forsøker å se hva Ånden gjør, for så å 
samarbeide med Gud. Det er moden høst 
overalt hvor vi snur oss. Vi må stadig holde 
oss nær til Gud, og la Den hellige ånd jobbe 
med våre hjerter, slik at han kan bruke oss.
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Nytt fokus
gav vekst

« – Vi ønsker å være 
en menighet som 
demonstrerer hvem 
Jesus er, som leder 
folk til ham, og som 
lærer dem å holde 
alt han har befalt. 


