
   At tilhøre 
en menighed 

I vores individualistiske tid, er det ikke 

ualmindeligt at stille spørgsmålet: Er det 

nødvendigt som kristen at tilhøre en menighed? 

– Se det hellere fra denne synsvinkel: Det er et 

privilegium og en styrke at tilhøre en menighed.

Menigheden er en bibelsk anordning
Både i Det Gamle og Det Nye Testamente bruges menigheden, som 
en betegnelse for Guds folk. ”Efter at hele israelitternes menighed var 
draget ud af Egypten, kom de til Sins ørken, der ligger mellem Elim  
og Sinaj“ (2 Mos 16,21). Her var der tale om hele Israels forsamling. 
”Menigheden i hele Judæa og Galilæa og Samaria havde nu fred; den 
blev bygget op og levede i Herrens frygt og voksede ved Helligåndens 
formaning“ (ApG 9,31). Her en beskrivelse af hele den kristne kirke i 
apostlenes første tid. Alle som troede på Jesus Kristus og blev døbt blev 
tilføjet den kristne kirke eller menighed. 



Men ”menighed“ bruges også som en betegnelse for de kristne i en  
bestemt by eller på et bestemt sted. Der opstod f.eks. forfølgelse af 
menigheden i Jerusalem (ApG 8,1). ”I menigheden i Antiokia var der 
profeter og lærere“ (ApG 13,1). Paulus skrev til og sendte hilsner fra 
forskellige menigheder, hvor han havde rejst. ”Til Guds menighed i  
Korinth“ (1 Kor 1,2). ”Hils Nymfa og menigheden i hendes hus“ (Kol 
4,15). ”Alle kristne menigheder hilser jer“ (Rom 16,16). Apostlen 
Johannes sender breve til syv navngivne menigheder i Lilleasien, ”Fra 
Johannes til de syv menigheder i Asien“ (Åb 1,4). 

Så menigheden eller kirken kan være den universelle kristne menighed 
eller en bestemt menighed på en bestemt lokalitet. Bibelen bruger 
det samme udtryk på græsk (ekklesia) til at beskrive begge dele. Alle 
troende kristne tilhører den universelle menighed, men har sit åndelige 
ståsted i en lokal menighed. Gennem tiden har der været eneboere 
(eremitter), som har trukket sig tilbage og dyrket Gud i ensomhed, men 
Guds ideal har altid været, at man er en del af et åndeligt fællesskab på 
et bestemt sted. Dette fællesskab kunne være i et hjem eller et fælles 
sted, hvor man sammen kunne lovprise Gud, bede og blive styrket 
i troen. Det er først meget senere, at man byggede kirkebygninger. 
Om den første kristne menighed i Jerusalem står der: ”De holdt fast ved 
apostlenes lære og fællesskabet, ved brødets brydelse og ved bønnerne“ 
(ApG 2,42).

Privilegier og styrker
Det Nye Testamente taler ikke om, at man skal tilhøre en menighed, 
men det tages for givet. Det er ligesom familien, hvad enten man er 
født ind i den eller adopteret, så tilhører man naturligt familiefælles- 
skabet med den tryghed, retledning og opmuntring det giver. Den  
kristne familie, både den universelle og den lokale, sammenlignes med 
et legeme med Kristus som hovedet (Ef 4,15) og lemmerne som de 
enkelte medlemmer (1 Kor 12). ”Gud har nu engang givet hver enkelt 
del dens plads på legemet, som han ville det“ (v. 18). ”For vi er alle 



blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder 
eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke“ (v. 13). 
I menigheden er der brug for os alle, og der uddeles ved Helligånden 
åndelige gaver til ”hver enkelt til fælles gavn“ (v. 7). Menigheden er 
stedet, hvor ”sandhedens søjle og grundvold“ findes (1 Tim 3,15) og 
hvor vi beskyttes mod vranglære og falske profeter (Matt 7,15-243; ApG 
20,28-31). I menigheden udrustes den enkelte til tjeneste ved hyrder og 
lærere, der gennem deres eksempel, omsorg og undervisning bygger 
menigheden op (Ef 4,11.12). Her styrkes vores åndelige liv, ”idet hver 
enkelt led hjælper til med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet 
(menigheden) vokser og opbygges i kærlighed“ (v. 16). 

Menigheden er til fælles gavn ikke til individuel forfremmelse. Den 
holder os varme for sagen og giver os styrke i den fælles mission, som 
Gud har betroet os. At stå alene med sin tro er ligesom at tage et stykke 
brænde ud af ilden og lade det brænde ud af sig selv. Det bliver hurtigt 
koldt og virkningsløst. I bålet holdes alle stykkerne varme og giver var-
me. Det betyder ikke, at man ikke somme tider har brug for at gå for sig 
selv og udøse sit hjerte for Gud eller studere Bibelen for sig selv.

I menigheden lovpriser vi Gud sammen. Der deler vi brødet og vinen, 
som er billeder på Jesu legeme og blod, sammen. Der beder vi for hin-
anden og vores fælles mission. Der hjælper vi hinanden med at under-
vise børnene og de unge i den kristne tro. Der formaner vi hinanden og 
udøver den nødvendige menighedspleje, hvor der er behov. Der lærer 
vi at tilgive og bære over med hinanden. Der deler vi sorger og glæder. 
Der husker vi på hinanden, når der er sygdom, dødsfald og andre svære 
tider. 

Menigheden er kaldet til at være lys i verden (Matt 5,14-16). Det sker 
bedst, når vi står sammen. Jesus Kristus, den levende Guds søn, er klip-
pen, som Guds menighed er bygget på, ”og dødsrigets porte skal ikke  
få magt over den“ (Matt 16,15-18).

At tilhøre en menighed



Menigheden i de sidste dage
I de sidste dage vil der være stor modstand mod Guds sande menig-
hed. Dem, der holder fast ved Guds åbenbarede vilje og værdier, uanset 
om verden og andre trossamfund omkring dem vil det modsatte. Men 
Jesus og hans tro efterfølgere vil sejre til sidst og få del i Guds evige rige 
(se Åb 17,14). Vær sikker på, at du er en del af den menighed, der står 
fast og følger Jesus hele vejen.
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