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«Det er han som
gav sine gaver:
Han satte noen til apostler,
noen til profeter,
noen til evangelister,
noen til hyrder og lærere.
Han gjorde det for
å utruste de hellige
så de kan utføre sin tjeneste,
og Kristi legeme
kan bygges opp»
Ef. 4,11 – 12

Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til
brødsbrytelsen og bønnene. Det kom frykt over hver og
en, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle
som var blitt troende, holdt sammen og hadde alt felles.
De solgte sine eiendommer og annet gods og delte ut til
alle etter som enhver trengte det. De holdt sammen, og
hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen; i hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig
og inderlig glede. De lovet Gud, og alle satte pris på dem.
Hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til
menigheten. (Apg.2,42 - 47)
En fin menighet med ca. 200 medlemmer som startet på 1980 tallet
med et sterkt ønske om å berøre byen og samfunnet med Guds
kjærlighet og liv. Menigheten vokste gradvis de første årene, flere
tok imot Jesus. De arrangerte forskjellige ”vekkelsesmøter” og ulike
aktiviteter som gav en god del frukt, men litt etter litt så begynte
veksten og avta mer og mer. Det skjedde mange gode ting i menigheten, det var mye å gjøre, masse aktiviteter men fokuset utover
som hadde vært sterkt i perioder ble dreiet mer mot innover. I snitt
så de kanskje 3-4 som tok imot Jesus i løpet av et halvår. Det har
altså vært situasjonen de siste 10 årene. Så – sånn er situasjonen.
Men - de vil ikke ha det sånn. De har sett noe mer. De ser at de har
drevet med alt for mye ”vedlikehold”, vært for mye innadvent og
ønsker å gjøre noe med det. De vil ha fokuset utover, de vil se
mennesker bli nådd med evangeliet, så hva gjør de? De ber om
hjelp. De ser at de trenger å bli utrustet og istandsatt til å nå ut og
de tar kontakt og spør: ”Kan du komme å hjelpe oss?”
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Første gang jeg var sammen med dem var for halvannet år siden.
Jeg var der en helg og vi hadde en fin stund sammen. Mesteparten
av tiden brukte vi på å snakke sammen om deres sosiale nettverk,
hvem de berørte hver uke, naboer, familie etc. Jeg spurte dem om
hvem de opplevde var åpen og positiv mot dem, hvem som kom til
dem og delte om personlige problemer, behov de hadde etc. Det var
mange navn som kom opp og jeg utfordret nok mange av dem da
jeg slo fast og sa: ”Dette er høsten. Dere står midt i den. Dere er
omringet av den”.
Dette har jeg sett mange ganger og i mange menigheter. Vi
tenker strategier, metoder, kampanjer osv. som kan være bra, men
tingen er den; vi ser ikke høsten for bare mennesker! Vi forstår
ofte ikke at høsten snakker til oss i hverdagen: mennesker som er
åpne og positive mot oss og som deler om behov som de har av
utfordringer og problemer. Har du tenkt på hvorfor de kommer til
oss? Grunnen er ganske enkel: Svaret på alle disse tingene er i oss
som er troende. Svaret er Jesus! Det vi har vil disse menneskene ha.
Før jeg dro derfra den helgen var vi enige om at de skulle
fokusere på disse personene de hadde nevnt, fortsette å bygge relasjoner, velsigne, ta ulike initiativ ovenfor, inkludere hverandre i de
ulike nettverkene. Noen hadde nesten ikke noen relasjoner med
ufrelste så de måtte begynne å jobbe med det. Lederskapet i menigheten ville gjøre det de kunne for å holde rett fokus. Vi hadde en
god helg med godt felleskap og opplevde at Gud gav tro og forventning. Og det er viktig: Vi får det vi forventer
Sist november dro jeg tilbake. Det var artig å se mer entusiasme og tro. Jeg skulle være der en uke og ville bruke mesteparten
av tiden på å være med å treffe venner, kollegaer, familiemedlemmer, ulike kontakter som de hadde.
Jeg vil dele noe av det hva som skjedde i løpet av denne uken.
Ikke som en skryteliste, men som en oppmuntring for deg og
menigheten du er en del av. Det er nemlig sånn at du i dag berører
moden høst. Vi kan fortelle mange, mange tilsvarende historier fra
menigheter som har opplevd vekst når fokuset blir rett og som
begynner å jobbe sammen i ulike arbeidslag.

«hver dag ble
nye mennesker frelst,
og Herren la dem til menigheten»
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En uke i november
Søndag
En student i menigheten hadde invitert en medstudent på møte. En
annen hadde ringt en som ikke hadde vært i menigheten på over 10
år. Begge disse tok imot Jesus på samlingen. En mor hadde spurt
datteren sin om hun ville komme og noen i menigheten ba for henne
og hun kom tilbake til Jesus.

Mandag
Noen hadde invitert et vennepar med seg på en kaffebar. Hun hadde
gått på noen møter, men han ville ikke treffe menigheten. Men nå
kom heller menigheten til ham på en kaffebar. Begge disse to ble
møtt med Guds kjærlighet. Begge to tok imot Jesus.
Om kvelden var vi invitert hjem til et ektepar i menigheten som
driver en antikvitetsbutikk. På dagen hadde de begynt å snakke med
noen kunder som var veldig opptatt av New Age, healing, krystaller
og bedt dem hjem til seg om kvelden. De hadde også invitert en nabo
som slet med rus og et annet vennepar. Vi hadde en flott kveld
sammen. Snakket mye om healing, kraft, lys, energier, om mening
med livet. Så brukte vi anledningen til å be for dem. Guds kraft falt
over dem og Guds nærvær kom og berørte dem på en måte som all
verdens lys, krystaller og energier aldri kan gjøre. Når vi fikk formidlet evangeliet til dem i ord og handling tok alle sammen imot Jesus.

Tirsdag
Noen studenter i menigheten arrangerte et Alphakurs på universitetet. Her kom en ung dame som sa ja til å følge Jesus. Om kvelden var
vi hjemme hos et ektepar hvor han var kristen, hun ikke, men hun
ble det den kvelden.

Onsdag
Vi var sammen i menighetsbygget om ettermiddagen og ba og søkte
Herren. Vi ba om mer av hans nærvær over byen og området. Mens
vi ber, er en mann på vei til London for å møte en spiritist og spåmann. Han skal til å passere menighetsbygget, da han ser en mann
som er på vei inn i lokalet og føler seg dratt mot ham. Mannen, som
er pastoren i menigheten, spør om han vil være med inn. Det første
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han opplever når han kommer inn er Guds nærvær, og så får han
med seg at jeg sier til noen andre at det finnes bare en vei til Gud,
Jesus Kristus. Han bøyer seg og sier: ”Jesus! Kom inn i livet mitt.
Jeg vil følge deg!”

Torsdag
Vi var på kaffebaren igjen sammen med noen i menigheten som
hadde invitert en de ikke hadde sett på lenge. Mens vi satt og pratet
om Gud ble han fylt med Den hellige Ånd og begynte å be i tunger.
Det skjedde også med en dame vi traff senere. Om kvelden skulle vi
treffe en venn av en i menigheten. Denne mannen jobbet som dørvakt og var en skikkelig tøffing. Men Gud var tøffere. Han fikk høre
evangeliet for første gang, rent og klart, og evangeliet ER Guds
kraft til frelse for de som tar imot. Og det gjorde han.

Fredag
Vi kjørte rundt i området og besøkte noen par som var kristne men
som hadde det litt vanskelig. Det var godt å styrke dem i troen og i
vandringen. Nå ber de om hjelp og ønsker å stå sammen for å nå ut
til nye områder.

Lørdag
Vi hadde en flott ettermiddag sammen men et par i menigheten
som hadde invitert hele familien sin, søstre foreldre, kusiner osv.
Vi fikk be for mange, velsignet dem og to av dem tok imot Jesus

Søndag
En ung jente tok imot Jesus på formiddagsmøte. Om kvelden hadde vi
en kjempefest. Da kom alle bortsett fra to av de som hadde tatt imot
Jesus i løpet av uken for å la seg døpe. De hadde invitert venner, familiemedlemmer og kollegaer. Det var sterkt å se en etter en stod frem og
vitnet om hva som hadde skjedd med dem, hvordan de hadde fått møte
Jesus og hva som hadde skjedd med dem etterpå. Når de ble døpt var
det stor stemning. Flere kom til tro den kvelden.
Forrige uke, to måneder senere ringte jeg pastoren i menigheten
for å høre hvordan det gikk med de nyfrelste. Jeg måtte takke Gud
da han fortalte at alle som hadde latt seg døpe hadde vært med i
menigheten siden. I tillegg har flere i menigheten ledet mennesker
til Jesus.
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Men nå kom heller menigheten til ham på en
kaffebar. Begge disse to ble møtt med Guds
kjærlighet. Begge to tok imot Jesus.

